
Наука та наукознавство, 2010, № 2 131

Науково-теоретична конференція «Гармонізація 
науки і вищої освіти в інформаційному суспільстві»

У Києві 17—18 березня 2010 року в Націо-

нальному авіаційному університеті відбулася 

науково-теоретична конференція «Гармоні-

зація науки і вищої освіти в інформаційному 

суспільстві». На ній обговорювався комплекс 

проблем, пов’язаних зі становленням культури 

інформаційного суспільства; інформатизацією і 

комп’ютеризацією науки; глобалізаційними про-

цесами в системі вищої освіти; антропологічни-

ми вимірами інформаційної епохи; створенням 

нової моделі економіки. Окреслені завдання ха-

рактеризуються високою актуальністю, оскільки 

вони охоплюють філософські, соціокультурні й 

соціологічні підходи до визначення детермінант, 

сутності та тенденцій цивілізаційного поступу 

людства.

Організатори конференції — Національ-

ний авіаційний університет, Центр досліджень 

науково-технічного потенціалу та історії науки 

ім. Г.М. Доброва НАН України. У роботі конфе-

ренції прийняли участь біля 130 учасників.

З привітаннями на відкритті конференції ви-

ступили директор Гуманітарного інституту НАУ 

доктор філологічних наук, професор А.Г. Гудма-
нян, а також завідувач кафедри філософії НАУ 

доктор філософських наук, професор Л.Г. Дро-

тянко. Вони відзначили актуальність тематики 

конференції та висловили надію, що результати 

її роботи будуть враховані в концепції розбудови 

інформаційного суспільства в Україні.

Пленарне засідання відкрила доповідь Ляха 
Віталія Васильовича, доктора філософських наук, 

професора, завідувача відділу зарубіжної філосо-

фії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 

України. Він підняв проблему впливу інформа-

ційного суспільства на особистість і висунув гі-

потезу про необхідність формування «нової лю-

дини». У доповіді Ільїна Володимира Васильовича 
(доктор філософських наук, професор Київсько-

го національного університету ім. Т. Шевченка) 

«Постекономічне суспільство: перспективи і 

межі онтологізації» висвітлювалися філософські 

аспекти впливу фінансово-економічної кризи 

на сучасну капіталістично-інформаційну циві-

лізацію. Уваги заслуговували також міркування 

щодо меж онтологізації постекономічного сус-

пільства. Завідувач відділу методології і соціоло-

гії науки Центру досліджень науково-технічного 

потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва 

НАН України доктор філософських наук, про-

фесор Онопрієнко Валентин Іванович у своєму ви-

ступі розглянув специфіку розвитку природичо-

технічної науки в інформаційному суспільстві. 

Він зауважив, що кількість інформації в сучасну 

епоху зростає експоненціальними темпами. Ви-

користання нових техніко-інформаційних засо-

бів (насамперед сучасних високопродуктивних 

комп’ютерів) розширює можливості емпірично-

го дослідження (спостереження, експерименту і 

моделювання). Доповідач вказав на зв’язки, що 

виникають між інформатизацією і комунікацією 

в науці. Всі ці зміни приводять до трансформації 

самої структури науки й виникнення нових син-

тетичних напрямків (наприклад біоелектроніка, 

когнітивістика, соціальна інженерія тощо). Ба-
залук Олег Олександрович (доктор філософських 

наук, професор Київського університету ту-

ризму, економіки і підприємництва) розглянув 

сучасні трансформації, що відбуваються у фі-

лософії освіти, та визначив перспективи розви-

тку української освіти в контексті Болонського 

процесу. Завершила пленарне засідання доктор 

філософських наук, завідувач кафедри філо-

софії Національного авіаційного університету 

Дротянко Любов Григорівна, яка в своєму виступі 

вказала на особливості диверсифікації закладів 

вищої освіти в інформаційну епоху. Вона від-

значила, що соціальна детермінація є умовою не 

тільки виникнення наукового знання, але й пе-

редумовою його вписування в культуру, соціум. 

А тому об’єктивація наукового знання передба-

чає наявність у суспільстві певного рівня орга-

нізації його трансформації від стадії вироблення 

до впровадження в предметну діяльність, яку й 

покликана забезпечувати вища освіта. Ефектив-

не вирішення цього завдання можливе лише за 

умови здійснення диверсифікації закладів освіти 

(як вертикальної, так і горизонтальної).

Робота конференції була продовжена у трьох 

секціях. Роботою секції 1 «Культура інформацій-

ного суспільства: філософські, соціокультурні, 

соціологічні підходи» керували доктор філософ-

ських наук, професор С.В. Куцепал і кандидат 

філософських наук, професор Центру гуманітар-

ної освіти НАН України Т.Д. Суходуб. У вступ-

ному слові Суходуб Тетяна Дмитрівна вказала 

на проблему формування культури мислення в 

інформаційному суспільстві. Вона зазначила, що 

становлення свідомості людини інформаційної 

доби нерідко відбувається на основі міфологем, 

які продукуються рекламою, виборчими PR-

технологіями тощо. У своїх доповідях учасники 

секції розглядали актуальні проблеми сучасного 

інформаційного суспільства, насамперед про-
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блему кризи духовності, зміни статусу мистецтва, 

моралі, ідеології й релігії в новій соціальній дій-

сності. Особливий інтерес учасників конференції 

викликали доповіді, присвячені питанням впли-

ву віртуальної реальності на масову свідомість, 

дослідженню феномена Інтернет-комунікацій. 

Патерикіна Валентина Василівна, кандидат фі-

лософських наук, доцент, проректор з науково-

педагогічної роботи Донбаського державного 

технічного університету (м. Луганськ) у своїй 

доповіді головну увагу присвятила трансформа-

ціям міфологічної свідомості, що мають місце в 

релігійно-духовній сфері сучасного постмодер-

ністського суспільства, і тим наслідкам, яким ці 

зміни сприятимуть. Кандидат філософських наук, 

доцент кафедри філософії НАУ Богдановський Ігор 
Валерійович розглянув причини стрімкого розви-

тку нетрадиційної релігійності в сучасній Украї-

ні, зосередивши увагу присутніх на необхідності 

збереження інституціональної ролі традиційних 

релігій. У своєму виступі кандидат філософських 

наук, доцент кафедри філософії НАУ Ороховська 
Людмила Анатоліївна торкнулася актуальної про-

блеми тотального і фатального впливу телекратії 

на масову свідомість і, відповідно, на політичні та 

економічні процеси глобалізованого суспільства. 

Також вона розглянула особливості формування 

культури сучасної молоді, роль філософії у проце-

сі становлення сучасного фахівця та необхідність 

більш ефективного викладання гуманітарних 

дисциплін. Старший викладач кафедри філософії 

НАУ Морозов Андрій Юрійович вказав на специ-

фіку розуміння онтологічних умов трансценден-

ції особистості в умовах постмодерну. Кандидат 

філософських наук, доцент кафедри філософії 

НАУ Ягодзінський Сергій Миколайович розглянув 

соціокультурний аспект локалізації глобальних 

інформаційних мереж, що проявляється в розриві 

розвитку держав «золотого мільярду» і держав, які 

розвиваються, тобто «третього світу». Він також 

проаналізував можливість застосування досвіду 

провідних іноземних вузів щодо впровадження 

новітніх інформаційних технологій в українських 

закладах освіти. У подальшій роботі секції актив-

ну участь брали аспіранти НАУ та інших вузів 

України. Наприклад, Ігнатенко Ірина Володими-
рівна вказала на недостатню інтеграцію вітчиз-

няної науки у світове наукове співтовариство, 

про що красномовно свідчать індекси цитування 

наукових праць. Робота секції мала дискусійний 

характер, що сприяло кращому усвідомленню 

специфіки інформаційного суспільства як якісно 

нового етапу розвитку цивілізації.

Роботою секції 2 «Інформаційний вимір 

сучасної науки» керували доктор філософських 

наук, професор В.В. Лях і кандидат філософських 

наук, професор НАУ Є.Ф. Сластенко. У своїй до-

повіді Сластенко Євген Федорович наголосив на 

необхідності гуманітаризації сучасної науки та 

сприяння розвитку морально-етичної культури 

студентів. У дискусіях, що відбулись між учас-

никами секції, піднімались питання щодо впли-

ву кризи на розвиток науки й освіти в Україні, 

можливість підвищення ефективності викладан-

ня гуманітарних дисциплін в інформаційному 

суспільстві, зокрема завдяки використанню ін-

новаційних інформаційних технологій. Особли-

вий інтерес викликали доповіді, де аналізувались 

моральні проблеми, які посилюються внаслідок 

впливу західних «цінностей» споживацького 

суспільства. Доцент кафедри філософії НАУ 

Каднікова Лариса Володимирівна основну увагу 

звернула на проблему викладання філософських 

дисциплін в технічних закладах освіти. Кошетар 
Уляна Петрівна, кандидат історичних наук, роз-

глянула онтологічний та освітній аспекти вірту-

алізації особистості в сучасному інформаційно-

постмодерністському суспільстві. Доцент ка-

федри філософії НАУ Мокляк Лариса Іванівна 

свою доповідь присвятила розгляду естетичних 

чинників формування гуманістичного мислення 

сучасної молоді, що спричинило жваву дискусію 

серед учасників конференції. Вона констатувала 

наявність негативних ціннісних трансформацій 

сучасної української молоді. У роботі секції взя-

ли участь викладачі філософських дисциплін, 

психологи й педагоги.

Роботою секції 3 «Глобалізаційні процеси в 

системі вищої освіти» керували кандидат філо-

софських наук, доцент О.А. Матюхіна і кандидат 

філософських наук, доцент Н.М. Сухова. У сво-

їй доповіді Сухова Надія Миколаївна розглянула 

етичні ціннісні орієнтири сучасної молоді, спо-

соби підвищення інтересу студентів до вивчен-

ня гуманітарних дисциплін. Перспективам роз-

витку національної культури був присвячений 

виступ кандидата філософських наук, доцента 

кафедри філософії НАУ Матюхіної Олександри 
Анатоліївни, який викликав значний інтерес 

учасників секційного засідання, адже саме фі-

лософія формує світоглядні основи особистості, 

вчить її принципам плюралізму та толерантнос-

ті. У подальшій роботі секції активну участь взя-

ли аспіранти, асистенти та студенти, які висту-

пили з доповідями, присвяченими проблемам 

сучасної освіти та науки в Україні, а також кризі 

морально-етичних цінностей в постмодерніст-

ському суспільстві.

Підсумки роботи конференції були вислов-

лені 18 березня 2010 року на заключному пленар-

ному засіданні, яке проходило у формі «круглого 

столу». Зокрема доктор філософських наук, про-
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І.В. Богдановський, канд. філос. наук, доцент
С.М.Ягодзінський, канд. філос. наук, доцент

21 травня 2010 р. в рамках IV Всеукраїнсь-

кого фестивалю науки Українським товари-

ством історії науки, відділом історії науки і тех-

ніки Центру досліджень науково-технічного по-

тенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН 

України та Центром досліджень з історії науки 

і техніки ім.О.П.Бородіна Київського універси-

тету економіки та технології транспорту Мініс-

терства транспорту та зв’язку України було про-

ведено ХV Всеукраїнську конференцію молодих 

учених-істориків науки, техніки та освіти.

Головна мета конференції полягала в обміні 

молодими вченими-істориками науки, техніки 

та освіти досвідом, інформацією й навичками 

наукової роботи, сприянні формуванню нового 

покоління науково-історичної спільноти.

На конференції дискутувалися наступні 

проблеми: загальні питання історії науки; історія 

науки як складова історії культури; історія науки, 

техніки та освіти України в контексті розвитку 

світової науки; історія розвитку окремих наук, 

галузей наукових знань та наукових проблем; 

розвиток науково-технічного потенціалу краї-

ни; закономірності та механізм розвитку науки, 

чинники, що впливали на цей процес; методоло-

гічні засади розвитку науки; еволюція соціальної 

функції науки; періодизація історії науки; історія 

популяризації науки; формування і розвиток на-

укових шкіл; розвиток форм організації науки; 

історія видатних наукових відкриттів; еволюція 

методів наукових досліджень; історична біогра-

фістика вчених та організаторів науки. Доповіді 

учасників конференції торкались історії фізи-

ки, біології, техніки, залізничного транспорту, 

інформаційних технологій, архівної справи, 

наукових товариств. Ця проблематика є надзви-

чайно актуальною, оскільки всебічно впливає 

на світогляд сучасного молодого вченого та до-

зволяє сформувати освіченого, гармонійно роз-

винутого фахівця, здатного до постійного онов-

лення знань, професійної мобільності й швидкої 

адаптації до нових реалій сьогодення.

У засіданнях приймали участь студенти, ас-

піранти та молоді науковці з Києва, Дніпропе-

тровська, Харкова, Одеси, Луганська, Кам’янця-

Подільського, Полтави, Черкас. Матеріали до-

повідей будуть опубліковані у фаховому виданні 

ВАК України «Історія української науки на межі 

тисячоліть».

На урочистому відкритті конференції з 

привітаннями та побажаннями плідної роботи 

виступили представники старшого покоління 

істориків науки — доктор біологічних наук, про-

фесор О.Я.Пилипчук (Центр досліджень з іс-

торії науки і техніки ім. О.П. Бородіна), доктор 

історичних наук, старший науковий співробіт-

ник відділу історії науки і техніки ЦДПІН НАН 

України А.С.Литвинко, кандидат технічних 

наук, старший науковий співробітник Центру 

пам’яткознавcтва НАН України і Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури, 

завідувач відділу історичного пам’яткознавства 

В.О.Константинов.

Серед доповідей, заслуханих на конферен-

ції, інтерес присутніх викликав блок доповідей 

з історії біології та екології. Так, кандидат істо-

ричних наук, старший викладач Херсонського 

державного морського інституту О.П.Безлуцька 

висвітлила питання морської освіти на Херсон-

щині в останній чверті XVIII — на початку XIX 

століття; аспірантка другого року навчання від-

ділу історії науки і техніки ЦДПІН НАН України 

Г.Будзика виклала історію створення державних 

програм досліджень України в Антарктиці. Жваву 

ХV Міжнародна конференція молодих
істориків освіти, науки і техніки

фесор, завідувач кафедри філософії Національ-

ного авіаційного університету Дротянко Любов 
Григорівна зазначила, що, незважаючи на склад-

ні кризові явища, які виникають у період станов-

лення інформаційної епохи, такі конференції є 

надзвичайно корисними, оскільки дозволяють їх 

учасникам у режимі живого спілкування обміня-

тися думками і напрацюваннями в галузі викла-

дання філософських дисциплін в системі вищої 

освіти. Учасники конференції рекомендували 

врахувати результати обміну досвідом у навчаль-

ному процесі, при написанні наукових робіт та 

підручників. Найкращі доповіді за рекоменда-

цією учасників пленарного і секційних засідань 

було вирішено опублікувати в черговому номері 

збірника наукових праць «Вісник Національно-

го авіаційного університету. Серія: Філософія. 

Культурологія».




