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Г.М.Доброва НАН Украины, Техническим цен-

тром НАН Украины, Таврическим региональным 

центром инновационного развития, Южным ин-

ститутом интеллектуальной собственности и 

Творческим союзом научных и инженерных объе-

динений (обществ) Крыма;

 активную работу Торгово-промышленной пала-

ты Крыма по ускорению инновационных процес-

сов в Крыму;

 опыт Таврического регионального центра инно-

вационного развития по взаимодействию с на-

учной общественностью Автономной Республики 

Крым.

Участники конференции рекомендуют постоян-

но действующему оргкомитету конференции про-

должить работу по подготовке и проведению оче-

редной (пятнадцатой) конференции по проблемам 

инновационного развития экономики.

А.Слепокуров, В.Соловьев

28 липня — 2 серпня 2009 р. відбулася одна з 

найбільш значних подій у науковому житті філосо-

фів та істориків науки та техніки. У ці дні в Будапе-

шті в приміщенні Будапештського університету тех-

нології та економіки пройшов 23-й Міжнародний 

конгрес з історії науки та технології. Організаторами 

конгресу виступили Академія наук Угорщини, Ко-

мітет ЮНЕСКО Угорщини, Національний комітет 

дослідження науки та техніки, Федерація наукових 

та технічних товариств. Такі конгреси проводяться 

один раз на чотири роки та збирають досвідчених та 

молодих дослідників—істориків науки і техніки — 

з усього світу. Цьогорічний форум став найбільшим. 

У ньому взяли участь 1300 осіб із 60 країн, було 

анонсовано 52 регулярні секції та 79 засідань, про-

ведено Генеральну Асамблею Міжнародної академії 

історії науки, біля 20 асамблей міжнародних коміте-

тів та зустрічей спеціальних груп.

У збірнику праць конгресу опубліковано 14 тез 

доповідей, поданих від України. Безпосередньо 

українську делегацію складали 6 науковців з ЦДПІН 

НАН України, НТУУ «Київський політехнічний ін-

ститут» та Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка.

Проблематику 23-го Міжнародного конгре-

су з історії науки та технології об’єднала загальна 

тема «Ідеї та інструменти в соціальному контек-

сті». Ґрунтовне висвітлення та аналіз знайшли різ-

ні аспекти історії розвитку природничих, техніч-

них, гуманітарних наук та міждисциплінарних до-

сліджень. Обговорювались питання взаємозв’язку 

науки та суспільства, поширення технологій в 

сучасному світі та наслідки цього процесу, вплив 

політичного контексту на визначення пріоритетів 

в науці. Таким значним подіям, як ювілеї Галілея 

та Дарвіна, були присвячені засідання окремих 

секцій. Питання викладання історії науки та тех-

ніки та введення історико-наукової інформації в 

учбовий процес також знайшли віддзеркалення в 

роботі конгресу.

Учасники від України приймали активну участь 

в роботі наступних секцій: «Методологія історії на-

уки та техніки» (Гапоченко С., м. Харків), «Наука та 

суспільство» (Литвинко А., Коновець О., м. Київ), 

«Медицина в сучасний період» (Руда С.), «Про-

гнозування у технологічних студіях» (Єгоров І., 

м. Київ). Ведучою секції «Технологія та суспіль-

ство» було запрошено Пономаренко Л. (м. Київ).

Слід зазначити, що всі доповіді української 

делегації сприймалися із зацікавленістю та викли-

кали жваве обговорення, що сприяло налагоджен-

ню міжнародних зв’язків у галузі історії науки та 

техніки.

23-й МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС
З ІСТОРІЇ НАУКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

(28 липня — 2 серпня 2009 р.)
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