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18–19 квітня в університеті відбулася щорічна Міжнародна науково-теоретична конференція
студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес».
Проведення студентських наукових конференцій з гуманітарних проблем розвитку нашої
держави та світу стало доброю традицією у ХПІ. З загальноуніверситетської конференції
вона виросла до регіональної, а згодом – і до міжнародної. Цього року це була вже ХІІ
міжнародна конференція, присвячена гуманітарним проблемам. Це свідчить про велику
зацікавленість студентської молоді у розгляданні актуальних проблем сучасності, пошуку
шляхів їх вирішення.
Своє бажання взяти участь у конференції висловили майже 375 студентів та аспірантів. Її
учасниками стає все більше іноземних студентів. Цього року це були студенти з Бєларусі,
Китаю, Ізраїлю, Фінляндії, Туреччини, Алжиру, Туркменістану, Азербайджану, Марокко та
інших країн світу. Збільшилась кількість учасників і з різних міст України, цього року це вже
були представники 26 вітчизняних вищих навчальних закладів.
На початку конференції перед її учасниками виступив Народний художній колектив
Камерний хор ім. Олександра Петросяна під керівництвом Максима Сидорова, який виконав
музичний твір «Занадився журавель».
Учасників наукового форуму привітав проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»,
професор А. П. Марченко, який підкреслив важливість таких конференцій, тому що вони
сприяють формуванню та укріпленню національної свідомості студентської молоді,
вихованню їх як особистостей, громадян своєї держави, сприяють дружбі між народами. Від
імені оргкомітету конференції він побажав усім учасникам творчих успіхів та плідної праці.
На пленарному засіданні з яскравими доповідями виступили Ірина Єремєєва «Софія
Київська – храм з долею України», Тетяна Жушма – «Педагогічні умови розвитку лідерських
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якостей у студентів-психологів», Павло Ситников – «Збереження ідентичності людини
використанням високочастотного зварювання живих тканин», Альона Миргородська – «ART
WAY – 2017»: причетність до прекрасного», Хамза Улучинар (Туреччина) – «Наука в
Турции», Поліна Видря – «Дитяча злочинність в Україні», Маргарита Водяхіна та Анастасія
Звонко – «Молодіжне безробіття в Україні», Тетяна Дзьобань – «Молодіжний сленг як засіб
віртуальної комунікації», Юлія Коніва – «Система комунікацій Слобожанщини наприкінці
ХVІІ–ХVІІІ ст. на межі двох цивілізацій».
На конференції працювали 11 секцій, на яких студенти обмінялися думками, висловили своє
бачення актуальних проблем суспільного розвитку України, її місця у співдружності
європейських країн. Слід відзначити, що представлені матеріли відрізняються дійсно
науковим підходом щодо досліджуваних проблем.
Значна підготовча робота надала можливість провести науково-теоретичну конференцію в
конструктивній, діловій атмосфері. Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку всім
студентам, аспірантам, викладачам, керівництву нашого університету. Сподіваємось, що
наступного року наша Міжнародна науково-теоретична конференція «Україна і світ:
гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес» продовжить розширювати коло своїх
учасників та географічні кордони.


