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Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів НТУ «ХПІ» 
відбулася 14–15 квітня 2011 р. У ній взяли участь майже 500 студентів та аспірантів, які
представили 35 вищих навчальних закладів України, ближнього та дальнього зарубіжжя.
Пленарне засідання традиційно розпочалося з гімну України. Проректор з науково-
педагогічної роботи та гуманітарної освіти НТУ «ХПІ», завідувач кафедри педагогіки і
психології управління соціальними системами, доктор педагогічних наук, член-кореспондент
НАПН України Олександр Георгійович Романовський привітав учасників конференції та
зазначив, що її проведення вже стало доброю традицією. Він висловив щиру подяку
студентам, аспірантам, викладачам, завідувачам кафедр і ректорам вищих навчальних
закладів, які взяли участь у підготовці та проведенні конференції, побажав усім успіхів,
творчого натхнення і вагомих здобутків.
На пленарному засіданні представили свої наукові дослідження та зробили доповіді
студенти І. Сергеєва (НТУ «ХПІ») – «Артистизм у структурі педагогічної майстерності», О.
Бузун (Науково-дослідницький університет Бєлгородський державний університет) – «Роль
святителя Іосафа Білгородського в зближенні слов’янських народів», Сем Сахбані (ОАЕ) –
«Личность преподавателя в системе международного образования», Ю. Бєлоконь (НТУ
«ХПІ») – «Актуальні проблеми інвестування в інновації на сучасному стані розвитку
економіки України», Ф. Гертер (Харківська духовна семінарія) – «Роль православной
духовности в иерархии ценностей современного общества», М. Ребезова, А. Лисенко (НТУ
«ХПІ») – «Політична активність молоді», Є. Волненко (Науково-дослідницький університет
Бєлгородський державний університет) – «Етнічний аспект історії заселення Білгородчини з
ХІІІ ст. до нашого часу», А. Харченко (НТУ «ХПІ») – «Україна на шляху незалежності (до 20-ї
річниці)», О. Уколова (Науково-дослідницький університет Бєлгородський державний
університет) – «Участь науково-дослідного університету Бєлгородський державний
університет у федеральному проекті космічних досліджень».
Після пленарного засідання роботу конференції продовжили 11 секцій, такі як: «Філософська
думка України та світова філософія», голова – О. М. Бардін, кандидат філософських наук,
доцент, завідувач кафедри філософії; «Актуальні проблеми історії України», голова – В. І.
Ніколаєнко, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри політичної історії;
«Духовна культура України: традиції та сучасність», голова – О. О. Петутіна, кандидат
філософських наук, доцент, завідувач кафедри етики, естетики та історії культури;
«Педагогіка та психологія: вчора, сьогодні, завтра», голова – О. С. Пономарьов, професор
кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, кандидат технічних наук;
«Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації», голова – С. І.
Архієреєв, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри загальної економічної
теорії; «Соціальні проблеми та шляхи розвитку України», голова – О. М. Поступний,
кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології;
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«Політичні проблеми та шляхи розвитку України», голова – Н. М. Семке, кандидат
філософських наук, доцент кафедри соціології та політології.
З кожним роком участь у конференції стає все більш популярною серед іноземної
студентської молоді. Цього року у конференції взяли участь 30 студентів та аспірантів з 19
країн світу: Австралії, КНР, Угорщини, Туркменістану, Ірану, Іраку, Кувейту, Об’єднаних
Арабських Еміратів, Сирії, Лівану, Палестини, Ізраїлю, Марокко, Алжиру, Камеруну, Танзанії,
Гвінеї, Сенегалу, Нігерії. Треба зазначити, що активна участь іноземних громадян у
конференції такого масштабу і надалі сприятиме подальшому розвитку міжнародних
контактів НТУ «ХПІ».
Найбільш популярними цього року були такі секції: «Сучасні проблеми економічного
розвитку України в умовах глобалізації» (всього у ній взяли участь 70 студентів та
аспірантів), «Педагогіка та психологія: вчора, сьогодні, завтра» (66 учасників), «Мовна
підготовка фахівців» (49 учасників) та «Проблеми формування громадянського суспільства і
правової держави в Україні» (45 учасників).
На секційних засіданнях студенти представили змістовні доповіді, підготовлені під
керівництвом своїх викладачів. Найкращі дослідження молодих науковців були відзначені
почесними грамотами та дипломами. Запропоновані учасниками пропозиції та рекомендації
видані окремими збірниками тез конференції.
Треба зазначити важливість проведення таких конференцій: це сприяє як формуванню і
зміцненню національної самосвідомості молоді, вихованню її як особистостей та громадян
своїх держав, так і в цілому – розвитку та зміцненню дружби між народами.
Н. Волоснікова, доцент кафедри загальної економічної теорії
Провідні вчені та студенти про конференцію
Професор В. І. Ніколаєнко, завідувач кафедри політичної історії, кандидат історичних наук:
«Конференція пройшла на високому теоретичному та науковому рівні. Вона в черговий раз
підтвердила свій міжнародний статус».
Ю. І. Панфілов, начальник методичного відділу, кандидат психологічних наук: «Проведення
подібного роду форумів студентів та аспірантів є важливим аспектом апробації їх перших
наукових досліджень».
Профессор С. И. Архиереев, заведующий кафедрой общей экономической теории, доктор
экономических наук: «Грамотные доклады представило большинство участников, в
частности, студенты из Азии и Африки, которые к тому же выступали в национальных
одеждах. Широко были также представлены вузы сопредельных территорий России,
преимущественно Белгородский регион. Нравственно-культурный компонент конференции
еще более усиливался присутствием духовных особ».
Профессор Л. В. Перевалова, заведующая кафедрой права, кандидат философских наук:
«Приятно отметить, что год от года растет уровень студенческих научных исследований, и
студенты представляют на конференцию действительно содержательные доклады».
Екатерина Бойченко, Валентина Отачук, студентки Харьковского национального
автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ): «От участия в конференции получили
только положительные эмоции. Пленарное заседание прошло очень торжественно и на



высоком организационном уровне. Во время работы секции «Проблеми формування
громадянського суспільства і правової держави в Україні» студенты активно обсуждали
доклады и высказывали свои мнения. К каждому студенту со стороны преподавателей
секции был индивидуальный подход. На свою кафедру в ХНАДУ мы вернулись с дипломами
и материалами конференции».
Юлия Белоконь, студентка НТУ «ХПИ»: «Со стороны организаторов конференции, а прошла
она на очень высоком уровне, было очень доброжелательное, располагающее отношение.
Каждый студент и аспирант в моей секции «Сучасні проблеми економічного розвитку
України в умовах глобалізації» получил сборник тезисов конференции и был отмечен
дипломом участника».


