СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Суспільні дисципліни – колиска наукових звершень України
26 травня 2022 року відбулася студентська наукова конференція «СУСПІЛЬНІ
ДИСЦИПЛІНИ – колиска наукових звершень України». Основна мета проведення
заходу – надання студентам і викладачам можливості на науковому рівні пізнати
глибше науку України в особистостях та відкриттях-подіях, обмінятися ідеями й
обговорити наукові проблеми, оволодіти практичними навичками у сфері наукової
діяльності та пов'язати їх із сьогоденням. Тематика конференції торкнулася
широкого спектру проблем: історія України; філософська думка на Україні. Роботу
секцій викладачі суспільних дисциплін Інна Костюченко та Валентина Бідна.
Історична освіта є потужним засобом утвердження української
ідентичності. Завдяки їй ми втрачаємо почуття меншовартості, яке системно
нав'язувалося українцям з часів Петра І, зі злобою і генетичною ненавистю до
всього українського звучить з уст путінської пропаганди. Ми зобов'язані виграти
у російсько-українській війні, яка триває нині. Виграти на всіх фронтах:
військовому, медичному, культурному ... Тепер ми тримаємо фронт освітній розуміння історичної правди є нашим "бронежилетом" від фейків, фальсифікацій,
неправди, а часто і відвертої брехні. Наша зброя - розум і знання!
На конференції було заслухано 5 тематичних доповідей студентів. Секційне
засідання пройшло на високому організаційному, науково-теоретичному рівні в
дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням студентської
молоді, тісно пов’язане із реаліями сьогодення. Обрана тема науково-практичної
конференції стала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної
проблематики.
Доповіді студентів переконали, що філософія – це колиска наукових
звершень України. Філософію поєднують з наукою, ставлять її в один з нею ряд.
Філософія, як і наука, підходить до вирішення своїх специфічних проблем,
спираючись на судження розуму, дає їм раціональне обгрунтування. У науці
виникають проблеми, дати пояснення яким вона просто не в змозі. І тут на
допомогу їй приходить філософія. Ця допомога полягає не в тому, що вона бере

на себе їхнє вирішення, але на основі вироблених загальних принципів
світорозуміння філософія намічає можливі способи підходу до вирішення,
формує загальні припущення про їхню природу. Вона намагається мов би
зазирнути за той обрій, до якого підійшла і перед яким зупинилася наука,
указати подальший шлях. На цій основі наука будує свої гіпотези. По новому
відкрили для себе імена відомих філософів України, ВЕЛИКИХ УКРАЇНЦІВ.
1. Іванна Кондратова, студентка Л12 групи «Матеріалізм у філософських
поглядах Лесі Українки», науковий керівник Інна Костюченко;
2. Володимир Семенчук, студент А12 групи «Філософія І. Франка:
розвитком людства керують голод і любов», науковий керівник Інна
Костюченко;
3. Максим Пилипюк, студент Л12 групи «Григорій Сковорода – син
свободи», науковий керівник Інна Костюченко;
4. Кубаш Віктор, студент АЛ11 групи «Україна у Другій світовій
війні: погляд крізь призму сьогодення», науковий керівник Валентина
Бідна;
5. Ляшенко Марічка, студентка ДХ11 групи «Україна у Другій
світовій війні: погляд крізь призму сьогодення», науковий керівник
Валентина Бідна.

