РЕЗОЛЮЦІЯ
за підсумками роботи 
Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю 
«Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє»
(18 квітня 2019 року)
18 квітня 2019 року в Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України відбулася Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє». 
Метою проведення наукової конференції є формулювання відповідних часу ключових соціально-філософських проблем; розгляд освіти як засобу формування національно-орієнтованого громадянина України; обговорення можливих аспектів і наслідків новітніх освітніх процесів, зокрема, крізь призму історичного розвитку, економіки знань, соціальних технологій, філософської рефлексії. Слід відзначити, що конференція гуманітарного профілю проводиться щорічно, що підкреслює необхідність гуманітаризації технічної освіти.
У роботі конференції взяло участь близько 112 ад’юнктів, аспірантів, здобувачів, курсантів та студентів, сферу інтересів яких складають питання гуманітарної підготовки працівників ДСНС та інших галузей. Представили результати своїх наукових досліджень молоді науковці, з таких закладів вищої освіти, як Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, Академія фінансів і бізнесу VISTULA (м. Варшава), Головна школа пожежної служби Республіки Польща (м. Варшава), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний авіаційний університет (м. Київ), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій, Рівненський державний гуманітарний університет, Сумський національний аграрний університет, Уманський національний університет садівництва, Черкаська медична академія, Черкаський державний бізнес коледж, Черкаський державний технологічний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаське регіональне відділення Соціологічної Асоціації України.
Відкритою дискусією охоплено понад 50 курсантів (студентів).
Необхідно вказати на науково-практичну спрямованість конференції, яка знайшла своє відображення в обговоренні актуальних проблем гуманітарної підготовки працівників ДСНС України та пошук шляхів впровадження теоретичних засад в освітню практику між учасниками та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.
У ході проведення заходу було охоплено широкий спектр питань щодо історичних, правових, освітніх, соціально-економічних та організаційно-управлінських аспектів розвитку гуманітарної освіти фахівців ДСНС України. Молодими науковцями констатується, що особливу увагу слід звернути на утвердження особистості як найвищої соціальної цінності, впровадження гуманістичних взаємовідносин в органах і підрозділах цивільного захисту, формування світогляду та життєвої позиції працівників, реалізацію громадянських прав та свобод особового складу, забезпечення їх морально-психологічного, духовного, культурного, фізичного розвитку та створення умов для здійснення ефективної професійної діяльності, створення і вдосконалення засобів, форм і методів індивідуальної виховної роботи з фахівцями служби цивільного захисту.
Результатом обговорення було формулювання наступних рекомендацій:
	Використовувати матеріали та результати конференції у науково-дослідних роботах, що виконуються кафедрами суспільних наук та іноземних мов факультету цивільного захисту ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.
	Проводити наукові дослідження у галузі гуманітарної підготовки професійної діяльності осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України.

3. Враховувати досвід учасників конференції у викладанні гуманітарного циклу дисциплін у вищих навчальних закладах ДСНС України. У доповідях більше уваги приділяти постановці проблеми, аналізу літературних джерел та розробці практичних рекомендацій.
4.	Прийняті конференцією рекомендації та пропозиції донести до широкого загалу громадськості та розмістити їх на інтернет-сторінці факультету цивільного захисту та сайті ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.
5. Залучати інтелектуальний потенціал науково-педагогічних працівників Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України до розробки і реалізації гуманітарної політики держави.
6. Проблематику та теоретико-методичні орієнтири науково-практичних досліджень курсантів (студентів) визначати у відповідності до нових соціальних викликів і потреб практики.
7. Спрямовувати навчально-виховний процес на просоціальні цінності, з врахуванням впливу виховних середовищ, специфіки цільових груп.
8. Збагачувати освітній процес інноваційними, комунікативними, ігровими технологіями задля розвитку гуманістичної свідомості, творчого мислення курсантської (студентської) молоді.
9. Посилити співпрацю та партнерські зв’язки курсантів (студентів) з європейськими навчальними закладами.




