ПЛАТФОРМА НАУКОВИХ ІНІЦІАТИВ
ВІД КОНТЕКСТУ ДО ТЕКСТУ:
НОВА РУБРИКА В ЖУРНАЛІ «УКРАЇНОЗНАВСТВО»
З червня 2016 р. у Науково-дослідному інституті українознавства функціонує самоврядне об’єднання молодих
науковців – Рада молодих вчених (РМВ).
Головне завдання організації вбачається у сприянні реалізації наукового потенціалу молодих дослідників шляхом
залучення наукової молоді до науково-дослідної та науково-організаційної
роботи, а також до участі у підготовці
наукових кадрів НДІУ та надання консультацій дослідникам-початківцям.
Реалізації цієї мети сприятиме запровадження рубрики «Платформа наукових ініціатив» у журналі «Україно
знавство».
В умовах кризи гуманітаристики, яка
є проблемою не лише України, а й загальносвітовою тенденцією, молоді науковці
НДІУ хочуть наголосити на важливості гуманітарних знань для людини ХХІ
століття. Специфіка гуманітарної освіти
полягає в тому, що вона здебільшого не
дає швидких та очевидних результатів
для суспільства. Гуманітарні знання не
мають прямого впливу на рівень виробництва чи показники продажу товарів
та послуг, а тому нерідко сприймаються суспільством як додаткові чи навіть
другорядні. Проте саме вони формують
світогляд, сприяють розвитку критичного мислення та розумінню нашого місця
у світі, що в довгостроковій перспективі
виявляється життєво важливим, оскільки дає можливість не загубитися у масивах інформації та дезінформації, з якими
щомиті стикається людина у сучасному
світі.
Тож низький рівень гуманітарної
науки, а отже, і освіти у державі криє в
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собі чимало непомітних, на перший погляд, небезпек, які можуть мати значні
негативні наслідки для всього суспільства. Молоді вчені НДІУ впевнені, що
разом нам вдасться зробити маленький
крок на шляху до підвищення якості
української гуманітарної науки та престижу гуманітарної освіти у суспільстві. Запровадження «Платформи…» є
одним із засобів для реалізації цієї амбітної мети.
Варто наголосити, що головним показником роботи дослідника-гуманітарія є текст. Саме тому особливу увагу у
рубриці буде приділено якості наукових
публікацій. Планується підготовка матеріалів рекомендаційного характеру,
у яких молоді вчені будуть ділитися з
аспірантами та дослідниками-початківцями знаннями та досвідом, здобутими під час написання власних наукових
розвідок. Заохочуватимуться публікації
новаторських досліджень, виконаних із
застосуванням сучасних методологічних
підходів.
Кожен науковець здебільшого зосереджений на роботі у межах обраної
ним достатньо вузької наукової проблеми. Проте дуже важливо не випадати з
інформаційного поля та орієнтуватися
в актуальних напрямках досліджень у
межах власної та суміжних гуманітарних
дисциплін. Саме тому традицією рубрики мають стати публікації оглядів з цікавих українських, міжнародних та закордонних наукових заходів, у яких брали
участь молоді вчені з НДІУ.
Обмін досвідом та наукова комунікація є запорукою прогресивних змін, тож
ми прагнемо до співпраці з молодими
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вченими за межами НДІУ. Радо підтримаємо колег з інших наукових установ та
вишів України, які захочуть поділитися
інформацією про власні дослідницькі
ініціативи, проекти, а також освітньонаукові заходи, що проводяться їхніми
закладами.

Також запрошуємо до подання публікацій у рубрику тих, хто тільки розпочинає власний шлях в українській науці – аспірантів та студентів.
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