фесор, завідувач кафедри філософії Національного авіаційного університету Дротянко Любов
Григорівна зазначила, що, незважаючи на складні кризові явища, які виникають у період становлення інформаційної епохи, такі конференції є
надзвичайно корисними, оскільки дозволяють їх
учасникам у режимі живого спілкування обмінятися думками і напрацюваннями в галузі викладання філософських дисциплін в системі вищої

освіти. Учасники конференції рекомендували
врахувати результати обміну досвідом у навчальному процесі, при написанні наукових робіт та
підручників. Найкращі доповіді за рекомендацією учасників пленарного і секційних засідань
було вирішено опублікувати в черговому номері
збірника наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія.
Культурологія».
І.В. Богдановський, канд. філос. наук, доцент
С.М.Ягодзінський, канд. філос. наук, доцент

ХV Міжнародна конференція молодих
істориків освіти, науки і техніки
21 травня 2010 р. в рамках IV Всеукраїнського фестивалю науки Українським товариством історії науки, відділом історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН
України та Центром досліджень з історії науки
і техніки ім.О.П.Бородіна Київського університету економіки та технології транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України було проведено 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 країни; закономірності та механізм розвитку науки,
чинники, що впливали на цей процес; методологічні засади розвитку науки; еволюція соціальної
функції науки; періодизація історії науки; історія
популяризації науки; формування і розвиток наукових шкіл; розвиток форм організації науки;
історія видатних наукових відкриттів; еволюція
методів наукових досліджень; історична біографістика вчених та організаторів науки. Доповіді
учасників конференції торкались історії фізики, біології, техніки, залізничного транспорту,
інформаційних технологій, архівної справи,
наукових товариств. Ця проблематика є надзвичайно актуальною, оскільки всебічно впливає
Наука та наукознавство, 2010, № 2

на світогляд сучасного молодого вченого та дозволяє сформувати освіченого, гармонійно розвинутого фахівця, здатного до постійного оновлення знань, професійної мобільності й швидкої
адаптації до нових реалій сьогодення.
У засіданнях приймали участь студенти, аспіранти та молоді науковці з Києва, Дніпропетровська, Харкова, Одеси, Луганська, Кам’янцяПодільського, Полтави, Черкас. Матеріали доповідей 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, професор О.Я.Пилипчук (Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна), доктор
історичних наук, старший науковий співробітник 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 конференції, інтерес присутніх викликав блок доповідей
з історії біології та екології. Так, кандидат історичних наук, старший викладач Херсонського
державного морського інституту О.П.Безлуцька
висвітлила питання морської освіти на Херсонщині в останній чверті XVIII — на початку XIX
століття; аспірантка другого року навчання відділу історії науки і техніки ЦДПІН НАН України
Г.Будзика виклала історію створення державних
програм досліджень України в Антарктиці. Жваву
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дискусію присутніх викликала доповідь студентки третього курсу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
М.Філіпової, яка стосувалась історії розвитку біотехнології в Україні. Гендерний аспект наукових
досліджень був відображений у виступі студентки
першого курсу магістратури кафедри зоології біологічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка О.Забуги,
яка презентувала особливості діяльності жінокзоологів на Севастопольській біостанції в останній чверті XIX — на початку XX століття.
Серед доповідей з численних напрямів історії
техніки слід особливо відзначити доповідь аспірантки третього року навчання Одеського національного політехнічного університету О.Олійник
«До історії виникнення підйомно-транспортного
устаткування»; доповідь аспірантки першого року
навчання кафедри історії науки і техніки Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут» Н.Єпіфанової «Тракторобудування в Україні у 1929-1980-х роках: історикометодологічний аспект»; доповідь аспіранта Черкаського державного технологічного університету
Р.Сухацького «Розвиток радіотехнічних систем
посадки літаків в УРСР (1950-1980 рр.)»; а також
доповідь аспірантки першого року навчання кафедри історії науки і техніки Національного тех-

нічного університету «Харківський політехнічний
інститут» І.Тарасенко «Розвиток наукових засад
створення будівельних матеріалів (в’яжучих та кераміки) в Україні у 1950-1980-х рр.»
Наприкінці конференції були виголошені дві
доповіді, присвячені загальним питанням історії
науки, а саме документознавству та пошуку нових
форм організації наукових досліджень. Так, аспірантка другого року навчання Черкаського державного технологічного університету І.Отамась
запропонувала своє бачення історії розвитку документаційного управління у Черкаському регіоні
у 1954-1969 роках. Аспірант другого року навчання
Одеського національного політехнічного університету І.Батов окреслив надзвичайно суттєвий внесок, зроблений Одеським відділенням Російського
технічного товариства у розвиток науки і техніки
на півдні України наприкінці XIX століття.
Закриваючи конференцію, А.С.Литвинко побажала молодим колегам зберігати продемонстровані ними наукові якості та захоплення істориконауковою проблематикою, коротко зупинилась на
становленні історико-наукових досліджень в Україні та розповіла про широкі можливості професійного зростання молодих вчених-істориків науки і
техніки у відділі історії науки і техніки ЦДПІН НАН
України, який вже понад два десятиліття є координуючою ланкою історико-наукової спільноти.
А.С.Литвинко.

VIII Міжнародна молодіжна
науково-практична конференція
«Історія розвитку науки, техніки та освіти»
за темою: «Взаємодія академічної та
університетської науки»
18 травня 2010 р. відбулася щорічна VIII
Міжнародна молодіжна науково-практична
конференція «Історія розвитку науки, техніки та
освіти» за темою: «Взаємодія академічної та університетської науки», яка вчетверте проходить в
рамках Всеукраїнського фестивалю науки. Конференція була спрямована на висвітлення значення прикладного аспекту історико-наукових
розробок, яке полягає у популяризації наукових
знань та їх історії, а також у їх використанні у
навчальному процесі, що дозволяє сформувати
науковий світогляд молодої людини, підняти інтерес до вивчення фахових дисциплін, показати
минулі та сучасні досягнення у різних галузях
знань.
Організаторами конференції виступили фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ» та
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відділ історії науки і техніки Центру досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім.
Г.М.Доброва НАН України. Питання, що розглядались на конференції, були присвячені висвітленню
еволюції фундаментальних ідей та теорій сучасного
природознавства і техніки, ролі КПІ в розвитку науки та технічної освіти України, історичним аспектам розвитку фізико-математичних і технічних наук
в Україні в контексті світової науки, обговоренню
ролі особистості в науці, відображенню фундаментальних досліджень та сучасних технологій в НАН
України та технічних університетах крізь призму
наукових й науково-технічних шкіл.
У конференції приймали участь студенти,
аспіранти, молоді вчені університетів та наукових
установ України, США, Туреччини. Серед них
студенти, аспіранти, викладачі та науковці НаціScience and Science of Science, 2010, № 2

