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Шановний Хачатуре Володимировичу,
високоповажна президія, шановні друзі!
Щиросердечно вітаю Вас від Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України з початком роботи
ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у
контексті світових політичних процесів».
Вважаю, що ретельна підготовка та участь у роботі таких конференцій сприяють розвитку інтеграційних зв’язків,
європейських цінностей, здатності вирішувати складні проблеми у соціально-економічній та духовній сферах, виробленню
чіткої громадянської позиції.
ХХІ століття – це епоха глобалізації та активізації інформаційних процесів. Масове виробництво і розповсюдження знань
обіцяє змінити існуюче суспільство за історично короткий період. Якщо на ранніх етапах цивілізації зміни у культурному
середовищі проходили через тисячоліття, то з кінця ХХ століття економічне, культурне і психологічне середовище змінюється
протягом життя однієї людини.
Той шлях, яким рухається Україна сьогодні – є шлях до відкритого суспільства. Досягнення такого стану вимагає
формування принципово нових способів і форм життя, господарювання, нових суспільних відносин. У цьому контексті
набувають актуальності проблеми культури і культурного розвитку.
Сучасна соціокультурна (етнічна, мовна, релігійна тощо) неоднорідність в Україні є підставою та стимулом для
вироблення власної доктрини культури і освіти, де був би врахований позитивний світовий досвід. Актуальною проблемою є
вивчення інтеграційних тенденцій у світі та їх впливу на розвиток української нації.

Вивчення механізмів та можливих наслідків цього впливу даватиме можливість ефективного прогнозування перспектив
культурного розвитку країни, а на рівні освітньо-виховного процесу забезпечить виховання повноцінного та соціально
активного громадянина.
Одним з найважливіших моментів становлення української держави є формування національної самосвідомості, де вплив
культури і освіти має принципове значення. Національна самосвідомість - це фундамент, на якому заснована кожна держава,
те, що здатне об'єднати населення у народ. У самому понятті нації зосереджені ті основні засади суспільної свідомості, які
становлять сутність національного самоусвідомлення. Його носієм стають освічені на сучасному рівні люди.
Новому періоду розвитку повинні відповідати нова філософія, нові освітні системи та моделі навчання – більш
демократичні і результативні з позиції інтересів суспільства. Саме з цією метою сьогодні головні зусилля зосереджені на
подальшому поглибленні реформ в освіті.
Враховуючи, що Україна поступово інтегрується у Європейський освітній простір, набирає сили перехід до інноваційної
вищої освіти – освіти, що інтегрує освітній процес і науковий пошук. Обов’язковим стає не тільки використання у освітньому
процесі нових наукових знань, але й включення творчого пошуку в освітню діяльність.
Отже, питання, які Ви маєте обговорювати під час конференцій є надзвичайно важливими для сучасного українського
суспільства, що обрало шлях побудови демократичної держави. Сподіваюся, що конференція стане віхою на шляху до цієї
мети, сприятиме науковому аналізу назрілих у суспільстві проблем. Водночас вона зосередить зусилля молодих вчених на
дослідженні різноманітних питань в гуманітарних науках.
Користь від проведення такого заходу незаперечна: це взаємний обмін досвідом, об'єднання і координація зусиль у
розв’язанні складних і актуальних проблем.
Бажаю Вам плідної праці, успіхів та нових творчих звершень!
З повагою,
заступник директора,
професор,
Заслужений працівник
освіти України
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