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Конференції

Міжнародна науково-методична конференція з такою назвою відбулася 7–10 жовтня у НТУ
«ХПІ». Вона була присвячена 125-річчю нашого університету. Організаторами конференції
виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Академія
педагогічних наук України, Харківська обласна держадміністрація, Національний технічний
університет «Харківський політехнічний інститут», Фізико-технічний інститут фізики низьких
температур НАН України, ННЦ «ХФТІ» НАН України.
Очолили оргкомітет В. Г. Кремень – Президент Академії педагогічних наук України, академік
НАН та АПН України, д. філос. н., професор, голова конференції; В. М. Бабаєв – перший
заступник голови Харківської обласної держадміністрації, д. н. з держ. Упр., професор,
співголова конференції; Л. О. Бєлова – заст. голови Харківської обласної держадміністрації,
д. соц. н., професор, співголова конференції; Л. Л. Товажнянський – ректор НТУ «ХПІ»,
Заслужений діяч науки і техніки України, почесний академік АПН України, д. т. н., професор,
голова конференції.
Членами оргкомітету стали І. М. Неклюдов – генеральний директор ННЦ «ХФТІ», академік
НАН України, д. ф.-м. н., професор; С. Л. Гнатченко – директор ФТІНТ НАН України, чл.-кор.
НАН України, д. ф.-м. н., професор; В. Ф. Клєпіков – директор Інституту електрофізики та
радіаційних технологій НАН України, чл.-кор. НАН України, д. ф.-м. н., професор та інші.
У ході конференції працювало 7 секцій. Серед них такі як «Зміст фундаментальної складової
освіти та сучасні інтеграційні процеси» (керівники: професори А. О. Мамалуй, Є. Г. Братута,
В. М. Кошкін); «Психолого-педагогічні аспекти фундаментальної складової сучасної освіти і
формування гуманітарно-технічної еліти» (керівники: професори О. Г. Романовський, О. С.
Пономарьов, чл. кор. АПНУ С. О. Сисоєва); «Проблеми управління якістю освіти» (керівники:
професори П. О. Качанов, В. О. Пильов) та інші, на яких було обговорено 124 доповіді.
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Всього в роботі конференції взяло участь 250 чоловік.
Детальний звіт про роботу конференції читайте в наступних випусках «Політехніка».


