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Шановні колеги!

У січні 2020 року виповнилося 20 років з часу заснування кафедри політології в
Одеському національному політехнічному університеті.

Цій події присвячена міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарні науки 
у контексті суспільно-політичних викликів». Заслуговує схвалення вже сам задум 
конференції, в організації якої активну участь взяли викладачі кафедри політології при 
підтримці деканату Гуманітарного факультету та інших підрозділів університету.

Треба підкреслити важливу роль кафедри політології в університетському житті, а
також інноваційність у вирішенні навчальних, наукових і виховних завдань.

Реформа освіти та наукової сфери українського суспільства відкриває нові шляхи та 
можливості для збільшення вкладу вищої школи у становлення суспільства й економіки,
заснованих на знаннях. Основна мета реформування вищої школи – забезпечити 
кардинально більш ефективне розвинення всього суспільства. В ході здійснення реформ на 
основі послідовного обліку та змінених реальностей розвитку українського суспільства 
належить відродити втрачені історичні переваги вітчизняних освіти і науки, знайти 
адекватні, що відповідають потребам соціально-економічного розвитку країни, вирішення 
новопосталих проблем. Особлива увага повинна бути приділена інтеграції вищої освіти і
науки, активізації інноваційної діяльності, посиленню її впливу на розвиток економіки та 
соціальної сфери.

Сьогодні відбувається розбудова нової української держави та громадянського 
суспільства. Відомо, що громадянське суспільство і держава сильні своїми громадянами,
якими не народжуються, а які формуються та виховуються. У процесі формування громадян 
нової України вирішальна роль належить науці політології. На підготовку студента до 
виконання ролі громадянина, до участі в суспільно-політичному житті орієнтована 
політологія. Українське суспільство переживає перехідний період практично у всіх царинах 
суспільного життя. Як відомо, у складний перехідний період провідну роль у суспільстві 
відіграє саме політична сфера.

Курс політології у вищих навчальних закладах покликаний навчити студентів 
аналізувати й оцінювати факти політичного життя держави; критично сприймати політичну 
інформацію, формувати та відстоювати власну політичну позицію, чітко розуміти свої 
громадянські права, свободи й обов'язки; орієнтуватися у міжнародному політичному житті,
геополітичній обстановці, уявляти місце та статус України у сучасному світі. Вивчення 
науки про політику сприятиме систематизуванню політичних уявлень і знань студентів,
виробленню світоглядних і ціннісних настанов, формуванню політичної культури.

Матеріали конференції містять бачення представників українських гуманітарних кіл з
актуальних проблем вищої школи, яка прагне знайти нове обличчя в умовах інформаційного 
суспільства та нових суспільно-політичних викликів. Глобалізація в економіці, складні 
політичні процеси в світі, соціокультурні трансформації – таким постало перед людством 
XXI століття у своїх витоків.

Вже сьогодні зрозуміло, що розвиток сучасної України неможливий без істотного 
просування вперед у справі освіти, перш за все, вищої. Століття науки, знань і високих 
технологій немислиме без становлення нової якості вищої освіти. Тут необхідні спільні 
зусилля всіх, хто пов'язаний з освітньою сферою, для подолання ще наявного у суспільстві 
нерозуміння нової ситуації, коли відставання в освіті означає відтискування нашої країни на 
узбіччя історії.
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Упевнений, що ваша конференція сприятиме досягненню цілей збільшення вкладу 
вищої школи в рішення як загальносоціальних, так і загальноекономічних завдань.
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