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ференції «Європейські та традиційні українські цінності очима сучасної української 
молоді». 

Перша частина збірки присвячена дослідженню актуальних аксіологічних проблем 
сучасного суспільства, особливостям сприйняття молоддю традиційних українських та 
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ності. 
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Шановні друзі! 

Збірка, яку Ви тримаєте в руках, є творчим доробком науково-практичної 
конференції «Європейські та традиційні українські цінності очима сучасної 
української молоді», яка відбулася в Харківському національному університеті 
будівництва та архітектури — провідному навчальному закладі будівельної га
лузі, педагогічний колектив якого приділяє велику увагу як підготовці вискоква-
ліфікованого фахівця- інженера, так і формуванню у студента особистост і патрі
ота Незалежної Української держави, носія європейських демократичних цінностей. 

Саме цим обумовлена тематика конференції . Духовні цінності фактично є 
своєрідним компасом, який орієнтує людину в суспільстві , задає напрямок її 
руху і одночасно «форматує» прояви її життєдіяльності . Формування у вихо
ванця ціннісних орієнтацій, адекватних суспільним вимогам часу, є пріоритет
ним завданням кожного педагога. Справа ця дуже складна, сучасна молодь є 
об 'єктом багатьох дегуманізуючих та духовно руйнівних впливів . 

Завдяки творчим зусиллям організаторів конференції було зроблено впев
нений крок уперед у вихованні в молоді патріотичних, демократичних та за
гальнолюдських цінностей. Дуже важливо, що в гармонійному хорі учасників 
конференції «провідну партію» вів голос молоді — студентів та школярів , які 
на цій конференції виступали як повноправні суб 'єкти-співучасники науково-
дослідного та виховного процесу, практично засвоюючи конче необхідні сьогод
ні нашому суспільству позитивні духовні цінності . 

Шкодовський Ю.М. 
ректор ХНУБА, 
Народний архітектор України, 
Лауреат державної премії України в галузі архітектури, 
дійсний член Академії архітектури України, 
Доктор архітектури, професор 



Шановні колеги, аспіранти, студенти та школярі! 

Щ и р о вітаю Вас з відкриттям науково-практичної конференції «Європейські 
та традиційні українські цінності очима сучасної української молоді» від колек
тиву Національного технічного університету «Харківський політехнічний інсти
тут» — одного із найстаріших навчальних закладів, визнаних центрів освіти і на
уки в Україні. Тисячі його випускників визначають економічну, виробничу й тех
нічну політику держави. Сучасній студентській молоді належить продовжити їх 
славетний шлях, стати новою інтелектуальною елітою країни, а для цього необ
хідно отримати фундаментальну й соціально-гуманітарну підготовку. 

Серед організаторів конференції є і представники нашого університету, пере
дусім завідувачі кафедрами права, філософії , етики, естетики та історії культури, 
що входять до складу факультету інтегральної підготовки НТУ «ХПІ». 

Напрямки роботи науково-практичної конференції відбивають найактуальні
ші проблеми, серед яких: український менталітет та вітчизняна культура, бороть
ба з тероризмом, екстремізмом та ксенофобією, толерантність, тендерні ціннос
ті та ін. Показово, що до участі у конференції приєдналися науковці, аспіранти та 
студенти із Росії, Білорусі, Казахстану, Польщі . 

Від імені організаторів конференції висловлюю щиру подяку завідувачам гу
манітарними кафедрами і керівникам навчальних закладів, які взяли участь у під
готовці до конференції. Бажаю всім успіхів, творчого натхнення і вагомих здобут
ків під час її роботи. 

Л.Л. Товажнянський 
ректор НТУ «ХПІ», 
заслужений працівник вищої школи України, 
заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії України, 
докт. техн. наук, професор 
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