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27 листопада 2015 року відбула
ся відповідно до наказу ректора ХНТУСГ
Леоніда Тіщенка між народна науковометодична конференція «Слобож ан
ський гуманітарій - 2015». У ній взяли
участь як керівники та викладачі уні
верситету, так і студенти ВИШу. Конфе
ренція проходила на базі виставковомузейного центру університету, та була
присвячена 35-річчю створення музею
навчального закладу.
Із вітальним словом до учасників
конференції на пленарном у засіданні
звернувся проректор
ХНТУСГ, к.т.н.,
професор Жила В. І. У своєму виступі він
підкреслив важливу роль гуманітарних
дисциплін у ф ормуванні гром адянської
позиції студентської молоді, вихованні
лю бові до своєї країни, навчального за
кладу, вказавши на ті важливі завдання,
які стоять перед університетом у плані
виконання основної місії навчального
закладу та визначенні місця ХНТУСГ в
планетарній місії України.
У своїй промові директор виставково-музейного центру проф. М оскальова Н. П. підкреслила величність
Харківщини, яка подарувала світу ти
сячі визначних просвітителів, учених,
митців, громадських діячів, відомих
своїми новаціями, науковими досяг
неннями. Саме з харківською землею
пов'язані імена лауреатів Нобелівської
премії І.Мечникова, Л.Ландау та С. Кузнеця. Надія Петрівна презентувала на
конференції матеріал, присвячений
85-річчю університету, підготовку та
видання історії навчального закладу:
«85-річчя Харківського національного
технічного університету сільського гос
подарства імені Петра Василенка: сла
ветні віхи історичного шляху», а також
зазначила роль музейного комплексу
університету у вихованні молодого по
коління.
Завідувач кафедри ЮНЕСКО про
фесор Завєтний С.О. присвятив свій ви
ступ нагальним проблем ам культури
педагогіки. Його виступ вдало д о п о 
внив професор кафедри педагогіки і
психології управління соціальними сис
темами НТУ «X П І» П оном арьов О.С. За
його словами, «ми повинні піднімати
частіше питання про культуру педаго
гічної діяльності».
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Завідувач кафедри м овної підго
товки Ємельянова Є.С. присвятила свій
виступ темі: «Євроінтеграційні досяг
нення ХНТУСГ ім. П.Василенка в парт
нерстві з Францією». Вона звернула
увагу на те, що за короткий час універ
ситет став повноправним учасником
європейських освітянських програм.
Також вона підкреслила важливу роль
істориків університету (М оскальової
Н.П, М оскальова Б.Г. (з 1.04.15 р .-ч л е н
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редакційно-видавничої групи Харків
ського том у серії «Реабілітовані історі
єю») у дослідж енні важливих сторінок
історії ВНЗ та формуванні позитивного
іміджу університету.
Виступ професора Москальова
Б.Г. «Сім 'я М анш тейнів і ХІМЕСГ» ак
туалізував проблему інтелектуально
го розвитку суспільства, збереження
традицій освітянського середовища,
вивчення історії ВНЗ через вивчення іс-

торії династій, життя яких пов'язане з
нашим університетом.
Директор інституту інноваційно
го менедж менту професор Гришин І.Я.
зупинився на актуальних проблемах
розвитку світу та України в майбутній час
в контексті ґенезу ідей Г.С. Сковороди.
Низка виступів була присвячена
історії м. Харкова у 20-30-ті роки XX ст.
Старший
науковий
редактор
редакційно-видавничої
групи
Хар
ківського тому серії «Реабілітовані іс
торією» Шуйський І.В. зупинився на
особливостях економ ічного розвитку
України на початку 30-х pp. XX ст., зо
крема на роботі Всеукраїнської конто
ри «Торгсин» у Харкові у 1932-1934 pp.
Викладач кафедри
ЮНЕСКО
Скубій І.В. презентувала матеріал про
контрабандну торгівлю в наш ом у місті у
20-ті роки (англійською мовою). Д оцент
кафедри гуманітарних наук Харківської
державної академії фізичної культу
ри Салтан О.М. познайом ив учасників
конференції з особливостями суспіль
ної диференціації у застосуванні ад м і
ністративних штрафів по віднош енню
до харків'ян у період згортання непу.
Доцент кафедри українознавства
та латинської мови національного фар
мацевтичного університету Тимченко
А.О. презентувала матеріал про поетамитця Володимира Свідзінського. Здобувач ХНУ ім. В.Н.Каразіна Фіннік С.В.

присвятив свій виступ аналізу д окум ен
тальних свідчень про населення Слобо
ж анщ ини у X ст.
Презентації Півня В.О і Краська О.І. збагатили враження учасників
конференції, оскільки актуалізували
питання збереження історичного м ину
лого, його вивчення та використання у
різноманітних виховних заходах сучас
них музеїв.
На
конференції
працювали
секції «Історія, краєзнавство, Слобо
жанщина», «Культура, музеї, тендер в

ком унікаційном у просторі», « М о в о зн а 
вство, українознавство та українська
ментальність», «Актуальні проблеми
педагогіки у вищ их навчальних закла
дах», «Політологія та філософія: нові
наукові перспективи».
М атеріали
конференції були
опубліковані у віснику виставковомузейного центру «5і:исііа5ІоЬогЬапіса»,
№ 2, 2015 р.

МОСКАЛЬОВА Надія,
директор В М Ц ХНТУСГ,
професор кафедри ЮНЕСКО.

