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Ще у шкільні роки захоплювалася лінгвістикою, тому вступила на
філологічний факультет Ворошиловградського державного педагогічного
інституту ім. Тараса Шевченка, який закінчила у 1985 р., отримавши диплом
із відзнакою. 

Три роки працювала асистентом на кафедрі загального мовознавства
рідного вузу. У 1988 р. вступила до аспірантури науково-дослідного
Інституту російської мови АН СРСР (м. Москва), в 1992 р. захистила
дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. 
Працювала викладачем у Луганському педагогічному інституті. 
У 2000 р. перейшла на роботу до Східноукраїнського національного
університету ім. Володимира Даля, де обіймала посади доцента кафедри
журналістики, завідувача кафедри видавничої справи та редагування. 
Сьогодні очолює факультет масових комунікацій. 

З 2008 р. є членом Національної спілки журналістів України. 
Робота в університеті дає Т. А. Мироновій можливість спілкуватися

із цікавими людьми, інтелектуально зростати, постійно відкривати для себе
все нове, незвідане, займатися дослідницькою діяльністю та передавати свої
знання і здобутки студентам. Тетяна Анатоліївна — небайдужа людина, 
яка прагне сягнути вершин професійної майстерності. Тому в 2007 році із
справжнім зацікавленням взяла участь в освітній програмі
Держдепартаменту США та відвідала провідні університети Америки,
де навчають майбутніх журналістів. 

Захоплюється вивченням іноземних мов, спортом, танцями, подорожами. 
Основні риси характеру Т. А. Миронової — відповідальність,
цілеспрямованість, життєлюбність, оптимізм, уміння дорожити дружбою.
Тетяна Анатоліївна — яскрава, творча особистість, яка надихає на нові
звершення всіх, хто працює поруч із нею. Її шанують колеги та обожнюють
студенти. Т. А. Миронова завжди пам’ятає, що кожна людина — це сонце,
треба лише не заважати йому світити. 

Життєве кредо Тетяни Анатоліївни: «Поступай хорошо — и пусть
говорят, что хотят!»

ФАКУЛЬТЕТ 
МАСОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ



Аура вищого навчального закладу, те, що називають

університетським духом, формується роками, десяти�

літтями та діяльністю, досвідом кількох поколінь. Тому

не випадково найбільшу довіру і визнання викликають

не ті навчальні заклади, що створюються сьогодні, а ті,

що мають свою історію, довгий шлях становлення. Цей

шлях знаменується ідеями, досягненнями, іноді помил�

ками, пошуками та впливом особистостей, що працю�

вали і працюють, навчалися та навчаються в цьому

університеті. Саме таким вузом із багатим минулим, на�

сиченим сьогоденням і впевненим поглядом у майбутнє

є наш університет. Відчувати себе часткою такої історії

надзвичайно відповідально, почесно, хвилююче. З 2000

р. університет імені Володимира Даля щасливо увійшов

у моє життя і наповнив його новим змістом. Мій робо�

чий тиждень сьогодні — це тиждень університету, вони

схожі різні водночас. Час стрімко перегортає щотижне�

вик, і тут, як у дзеркалі, відображається життя — універ�

ситету та моє разом із ним. З окремих записів та комен�

тарів з ділового тижневика складається, як мозаїка,

уявлення про те, які сьогодні ми — факультет, викла�

дачі, студенти. 

Понеділок. Про цей день уже стільки сказано!

Народ дав однозначну оцінку першому дню тижня

у вичерпних прислів’ях. Так, він тяжкий, як і кожен

початок чогось нового та невідомого. Понеділком

починається насичений робочий тиждень усього

університету. В кожного декана багато клопотів —

простих і складних, великих і маленьких, універси�

тетських і факультетських, викладацьких і студентсь�

ких... Вони такі ж різноманітні, як і саме життя.

Сьогоднішній понеділок починається з незапланова�

ного ранкового дзвінка Харківського видавництва

«Прапор», з яким факультет має старі творчі відноси�

ни. Намагаюся пояснити кур’єрові, як привезти нові

книжки на факультет. Як тільки він дізнається, що ми

поруч із висотним синім корпусом, у відповідь лунає:

«Знаю! Це одна з найкрасивіших споруд міста».

Справді, вже кілька років саме цей корпус є окрасою і

символом не лише університету, а й всього міста. 

Непомітна на перший погляд щоденна робота кож�

ного з нас складається в те, що потім назвуть історією.

Без перебільшення, Далівський університет у ХХІ�му

столітті є центром науки, освіти і культури. Символічне

поєднання в архітектурі його споруд нових стилів із

давніми є віддзеркаленням і самої суті університету,

в якому органічно переплелися надбання минулого

з відповідями на вимоги сучасності. Тут, як ніде,

розуміють, що завжди найголовніший капітал — це

людський інтелект. Наш університет був і залишається

тим закладом, де навчать сприйняттю всього нового,

сучасного, прогресивного, де вчать такій необхідній

у сьогоднішньому складному світі толерантності. 

Вівторок. Два важливі записи на сьогодні: засідання

ректорату та засідання деканату. 

О десятій традиційно збереться адміністрація універ�

ситету на планове обговорення найближчих та перспек�

тивних завдань. Сучасний університет — це потужний

механізм, що потребує грамотного та досконалого

управління. Багатовекторною діяльністю університету

керує досвідчений професійний колектив проректорів

на чолі з ректором, професором О. Л. Голубенком.

До речі, саме його вміння бачити на кілька кроків

уперед та його стратегічне мислення сприяли утворен�

ню свого часу факультету з такою сучасною назвою і

затребуваними спеціальностями. 

Наш факультет є невід’ємною частиною злагодже�

ного механізму. Саме вівторок для мене

найскладніший, але й найпродуктивніший день,

до якого я готуюся особливо ретельно, адже мені нале�

жить обговорювати питання діяльності факультету та

кафедр з інтелектуальною елітою нашого факультету —

завідувачами кафедр. Кожен із них — особистість у науці

та житті. О дванадцятій у деканаті збираються доктори

наук, професори, які очолюють кафедри. Вони

відповідальні та небайдужі до імені факультету. 
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До складу факультету входять кафедри: журналістики,
політології, соціології, фізичного виховання.
Напрями підготовки: «Журналістика», «Видавнича справа
та редагування», «Політологія», «Соціологія».
На факультеті працюють 6 докторів та 26 кандидатів
наук.
Аспірантура за спеціальностями: 27.00.04 — Теорія та
історія журналістики, 23.00.02 — Політичні інститути та
процеси.
Функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
політичних наук: 23.00.02 — Політичні інститути та
процеси.



Борис Григорович Нагорний — людина, відома

в університеті та за його межами. Саме він був першим

деканом нашого факультету і разом із Тамарою

Яківною Ряннель та Світланою Миколаївною Барилко,

які зараз уже працюють на інших факультетах, заклав

ті традиції, демократичний та творчий дух факультету,

який ми зберігаємо і продовжуємо й сьогодні. Борис

Григорович Нагорний захистив першу не лише в Лу�

ганській області, а й у Донбасі докторську дисертацію

на здобуття ступеня доктора соціологічних наук.

У 1999 р. створив та очолив кафедру соціології

у Східноукраїнському національному університеті

імені Володимира Даля. Під його керівництвом регу�

лярно виконуються соціологічні дослідження з вив�

чення громадської думки жителів Луганської області.

Крім того, кафедра соціології, яку очолює Б. Г. Нагор�

ний, бере участь у спільних дослідженнях із провідни�

ми соціологічними центрами України, реалізовє угоду

про творчу співдружність із соціологічними факульте�

тами МДУ імені М. В. Ломоносова та Санкт�Петер�

бурзьким університетом. 

Галина Петрівна Щедрова — доктор політичних на�

ук, член�кореспондент Української академії політичних

наук, завідувач кафедри політології. Галина Петрівна —

перша жінка в Україні, яка захистила докторську дисер�

тацію з політичних наук. Її ім’я як відомої жінки�діяча

внесено до книги «Жінки України», яка видана у 2001

році Спілкою жінок України спільно з Інститутом гу�

манітарних досліджень. Завдяки Галині Петрівні, з са�

мого початку кафедра уклала угоду з Інститутом полі�

тичних й етнонаціональних досліджень НАН України,

що сприяло швидкому становленню і розвитку кафед�

ри. Галина Петрівна починала роботу на кафедрі

соціально�політичних теорій разом з Борисом Григоро�

вичем Нагорним та ініціювала створення кафедри

політології, відкриття нової спеціальності і здійснила

перший набір студентів у 1998 році на спеціальність

«Політологія». Завдяки цілеспрямованій роботі завіду�

вача кафедри і професорсько�викладацького складу з

2004 р. виконано госпрозрахункові роботи з актуальних

політологічних проблем. За десять років роботи кафед�

ри під її керівництвом видано десять монографій,

кафедральний навчальний посібник та одноосібні

монографії професорів Г. П. Щедрової, О. В. Новакової,

Ф. В. Барановського. 

Юрій Павлович Фесенко — професор, доктор філо�

логічних наук, очолює кафедру журналістики, керувати

якою — велика відповідальність, адже імена студентів�

журналістів вже під час навчання з’являються в титрах

на екранах телебачення, у періодичних виданнях,

на радіо. Прихід Ю. П. Фесенка до університету — не

випадковість: знаного дослідника творчості В. І. Даля,

відомого далеко за межами України, в Росії, Польщі,

Німеччині, доля звела з університетом, що носить ім’я

відомого земляка. Професор Ю. П. Фесенко у спілку�

ванні зі студентами та колегами намагається відтворити

той високий академічний дух, засвоєні Уроки, які він

увібрав у часи наукового становлення в Ленінградській

філологічній школі, головою якої була визначна осо�

бистість світової культури — академік Д. С. Лихачов. 

Валентин Петрович Ляпін — професор, доктор

біологічних наук, керівник кафедри, яка відрізняється

тим, що працює зі студентами всього університету. Це

накладає певний відбиток на його діяльність: адже він

дбає про здоров’я викладачів та студентів усього універ�

ситету притаманними цій галузі методами. Це є

найбільша кафедра фізичного виховання серед вузів

Луганського регіону. Тут працюють понад 20 майстрів

спорту, два заслужених тренери України, один тренер

міжнародного класу. Кафедра була заснована у 1962 р.

і досі є осередком фізичної культури та оздоровчої

роботи серед студентів та викладачів. Кафедра фізично�

го виховання, очолювана Валентином Петровичем, —

одна з найдавніших в університеті і на якій тут склалися

певні традиції, і завідувач постійно докладає зусиль для

їх підтримки та розвитку. Багато значних і помітних

подій у студентському житті відбувається саме завдяки

цій кафедрі. 

Яскравою зіркою всього університету, безперечно,

є жіноча софтбольна команда «Ніка — Далівський

університет», яку створили саме на цій кафедрі. Дівчата

цієї команди — 16�кратні чемпіони і 11�кратні володарі

Кубку України із софтболу, брали участь у чемпіонаті

світу в Канаді та чемпіонатах Європи в Чехії, Бельгії,

Італії, Хорватії й інших міжнародних турнірах. Спор�

тивно�масова та оздоровча робота, яка є логічним про�

довженням навчального процесу, дала плідні результа�

ти. І за останні роки у вузі підготовлено близько

40 майстрів спорту України, багато кандидатів

у майстри спорту та спортсменів масових розрядів. 

Саме під час засідань щовівторка в атмосфері інте�

лектуальної дискусії, у процесі демократичного обгово�

рення, погоджуючись і сперечаючись, ми знаходимо

найоптимальніші рішення, що сприяють зміцненню

кафедр і факультету. А це стає можливим лише завдяки

злагодженій роботі команди з відомих професорів. 

Середа. Призначено традиційну зустріч із перемож�

цями та учасниками конкурсів наукових студентських

робіт та Всеукраїнських олімпіад. 

У моїх очікуваннях це завжди цікава, часом неперед�

бачувана, безпосередня розмова зі студентами — моло�

дою науковою зміною. Ми не вперше зберемося разом,

і я із задоволенням буду слухати розповідь про вражен�

ня від інших вузів та міст України, порівняння нас з

іншими студентами і викладачами. Такі розмови дуже

Ф а к у л ь т е т  
м а с о в и х  к о м у н і к а ц і й

Жіноча софтбольна команда «Ніка — Далівський університет»



130 131

корисні, адже завжди отримуєш новий погляд на те, що

робиш кожного дня. 

Цього разу на чай до декана були запрошені Олена

Петренко, переможниця Всеукраїнського конкурсу сту�

дентських наукових робіт у галузі «Соціологічні науки»

на базі Київського національного університету імені

Тараса Шевченка, учасники ІІ�го туру олімпіади

із соціології у Харківському національному університеті

імені В. Н. Каразіна Альона Улезько та Валерія

Пасічник; Ольга Пересипкіна, учасниця студентської

наукової конференції у Тернопільському національному

педагогічному університеті; Олександр Никаноров та

Анастасія Мустафа, учасники конференції з політології

в Івано�Франківську; Альона Косова та Олексій Лебе�

дєв, учасники Всеукраїнської олімпіади з політології

в Острозькій академії; Катерина Ярмошевич, Валерія

Сєліна, призери Всеукраїнського конкурсу наукових

робіт із видавничої справи та редагування, що прово�

дився в Українській академії друкарства у Львові. 

Звісно, не всі, хто займається студентською науко�

вою роботою, пов’яжуть із нею своє подальше життя.

Але маючи навички аналізу, володіючи методикою

досліджень, уміючи концептуально викласти свою

думку й аргументовано захистити її, студенти в будь�

якій майбутній професійній роботі зможуть головне —

мислити. 

Усі викладачі факультету послідовно залучають до

науково�дослідної роботи велику кількість студентів.

Кафедра соціології проводить свято першої наукової

роботи, кафедра політології вже може створити окрему

полицю з опублікованих студентських наукових робіт.

Кафедра журналістики творчо звітувала напередодні

великого свята — 90�річчя університету — збірником

студентських досліджень «Проба — 2009», який вийшов

у світ завдяки ентузіазму та піклуванню про продовжен�

ня наукових традицій професора Ю. П. Фесенка. 

Переглядаючи записи середи, відзначаю ще одну

важливу зустріч на сьогодні: як завжди, тримаючи

безліч паперів та книжок, прийде обговорити нові ідеї

та проекти, як і домовлялися, студентка V курсу

спеціальності «Соціальна робота» Людмила Петрухан.

Її небайдужість до університетського життя завжди

надихає. Ця дівчина відома всьому нашому факультету,

тому що вона кожного року ініціює і проводить

тренінги з адаптації для наших першокурсників. А ще

вона та студрада започаткували традицію зустрічей

студентів з видатними професорами нашого універси�

тету і відомими луганчанами, які досягли успіхів у про�

фесійній діяльності. Такі «професорські години» прохо�

дять неформально, в невимушеній, дружній атмосфері.

Студенти можуть поставити не лише фахові запитання,

а й питання до гостя як особистості. Це дозволяє сту�

дентам долучитися до великої науки, зростати інтелек�

туально та духовно. До речі, сама Людмила крок за кро�

ком йшла до того, щоб стати стипендіаткою Всеукраїн�

ської програми В. Пінчука «Завтра.ua». Студентка —

одна з шести таких у нашому університеті. 

Ця середа принесла нові записи до тижневика.

А саме: про організацію гуртка з риторики — мрію ре�

дакторів, про конкурсні роботи журналістів на обласні

змагання «Проба пера», про поїздку студентів�

соціологів до дитячого будинку, про чергове засідання

політологів у клубі «Політика: ХХІ сторіччя», яке вони

планують провести разом зі школярами. Студентка V�го

курсу Світлана Барикіна забігла до деканату зі свіжим

номером газети «Клас!», головним редактором якої

вона є. Ця газета для школярів області — яскрава,

змістовна, динамічна. Нагородою за суспільну

діяльність Світлани, відмінне навчання, створення газе�

ти «Клас!» стала присуджена їй стипендія імені В’яче�

слава Чорновола для студентів�журналістів України. 

Ця середа підтвердила те, в чому я була переконана

завжди: наші студенти творчі, небайдужі, активні. Парт�

нерські відносини, які традиційно склалися на факуль�

теті, доводять, що головна місія університету ХХІ�го

століття — це не лише дати суму конкретних про�

фесійних знань, а й сформувати морально�ціннісну

картину світу в наших вихованців. 

Четвер. Цей день завжди заповнений культурними

подіями на факультеті. Наші студенти співають, танцю�

ють, грають спектаклі в університетських колективах

«Світанок України», «Вольниця», «СтудДальТеатр».

На факультеті вже склалися добрі традиції проводити

посвяту першокурсників у студенти, де вчорашні

абітурієнти виявляють свої таланти, змагаючись зі

студентами старших курсів. Відоме свято День студента

перетворюється на день самоврядування, коли всі пов�

новаження надаються студентам, а викладачі можуть

знову посидіти за партами. Цей день сповнений розваг,

конкурсів і, звичайно ж, призів! А надпис на величезно�

му святковому торті «Улюбленим студентам від викла�

дачів» — не лише солодкі слова, а щира правда. 

Зі студрадою обговорюємо план знакових для життя

факультету подій: свято студентів третього курсу «Еква�

тор», «Останній дзвоник», День соціального робітника,

День журналіста. Характерна риса студентів факультету

масових комунікацій відома всім в університеті — вони

хоачуть брати участь в усьому, що діється тут, їм все

цікаво, і вони постійно пропонують щось нове та креа�

тивне. 

Уже є й потребує обговорення саме сьогодні новий

сценарій поетичної вистави у невтомної Іди Володи�

мирівни Абрамець, доцента кафедри журналістики.

Вкотре нас очікує чарівний дотик до світу поезії, насолода

Професор Б.Г. Нагорний вітає п’ятикурсників 
з успішним закінченням університету



від майстерно дібраних літературних творів, музики,

декорацій, професійного читання з учасниками поетич�

ного клубу «Ліра», як це було, коли ми дивились «Федо�

та�стрельца», «В шумном зале ресторана», «Еще раз про

любовь», «Вірші не про кохання» та інші вечори. 

Сьогодні треба встигнути на робоче засідання твор�

чої групи, яка готує чергову Інтернет�конференцію на

факультеті. Вже декілька років поспіль ця форма

спілкування та обговорення актуальних питань

професійної підготовки, навчання, студентського

життя, перспектив кар’єрного росту є виправданою та

успішною. До цього заходу особливу увагу та цікавість

завжди виявляють запрошені гості та просто користу�

вачі Інтернету, які можуть отримати відповіді на свої

питання на сайті нашого університету. Найближча

Інтернет�конференція планується до 90�річчя універси�

тету, і до участі запрошуються наші випускники, які ста�

ли відомими та досягли неабияких успіхів у кар’єрі. 

А на столі чекають дві газети: «Гривна�плюс» і черго�

вий номер «Нашої газети». Творчу співпрацю з цими

авторитетними виданнями важко переоцінити: адже на�

шим студентам тут надана реальна можливість публіку�

ватися й самостійно готувати цілі шпальти — «Встречная

полоса» та «Новий формат». Я завжди уважно читаю ці

номери, тому що творчість наших студентів, їх перемо�

ги і невдачі, інколи помилки — це шлях зростання,

а майбутнім журналістам важлива думка про їхні перші

спроби, перші кроки у професійній діяльності. Вони

обов’язково зайдуть поцікавитися моєю думкою. 

П’ятниця. Головний запис на сьогодні — засідання

вченої ради університету. Наш університет — це справж�

ня високоінтелектуальна корпорація, готова дати

відповідь на будь�який запит часу. Я із захватом думаю

про те, що блискучі вчені, які збираються в залі засідань

щомісяця, знають все про головне, знають, як відшукати

все інше, якщо знадобиться. Саме ця риса характеризує

справжній університет, і нашому університету вона при�

таманна повною мірою. Науковий капітал університету

— це історія досліджень, відкриттів, що згодом склада�

ються в наукові школи. 

У палітрі наукових напрямків університету об’єктивно

помітні науковці, які працюють на нашому факультеті. 

Професор Б. Г. Нагорний є автором понад 200 дос�

ліджень, зокрема й надрукованих за кордоном. З його

ініціативи було створене спеціалізоване видання

«Соціологічні дослідження», в якому публікуються по�

ряд зі статтями українських спеціалістів роботи закор�

донних фахівців, наприклад, професора Д. Джонсона з

Аризонського університету США, польських учених з

Інституту соціології Гданського університету. Професор

Нагорний є членом спеціалізованої ради із захисту кан�

дидатських та докторських дисертацій із соціології

у Харківському національному університеті імені

В. Н. Каразіна. Б. Г. Нагорний протягом багатьох років

очолює Луганське відділення Соціологічної асоціації

України, є членом її правління. Борис Григорович

постійно опікується молодою наукою. Показовим

прикладом цього є наш викладач, випускник 2005 р.

Андрій Сергійович Мельников. Ще студентом він обрав

малодосліджену проблему — екзистенційні аспекти

у працях видатного американського соціолога Едварда

Терикяна. Дослідження продовжено у дисертаційній

роботі, а визнання дослідницьких ідей А. С. Мельнико�

ва підтверджено вже двічі — у 2007 та у 2009 роках — на

конференціях Американської соціологічної асоціації

у Нью�Йорку та Сан�Франциско. 

Двом ювілеям одразу — 70�річчю професора

Б. Г. Нагорного і 90�річчю рідного університету —

присвятила свою конференцію у червні 2009 р. кафедра

соціології. Проблематику «Університетська освіта та

формування управлінської еліти» було обговорено

українськими колегами з багатьох міст країни на чолі з

президентом Соціологічної асоціації України, ректором

Харківського національного університету ім. В. Н. Ка�

разіна професором В. С. Бакіровим. 

Під керівництвом професора Г. П. Щедрової на

кафедрі політології створена наукова школа з теорії

громадянського суспільства та проблем його інститу�

ціоналізації в Україні. Наполеглива праця колективу

кафедри гідно оцінена в Україні. З 2007 р. кафедра, пер�

шою в університеті, приймає учасників ІІ етапу Всеук�

раїнської олімпіади з політології та переможців ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

із політології. Також розвивається плідна співпраця

колективу кафедри з аналогічними кафедрами Дніпро�

петровського національного університету імені Олеся

Гончара, Прикарпатського національного університету

Ф а к у л ь т е т  
м а с о в и х  к о м у н і к а ц і й

Учасники ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади
з політології з завідувачем кафедри проф. Г. П. Щедровою 

Професори та керівництво факультету вітають 
студентів із Днем знань
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імені Василя Стефаника,

Харківського національного

університету імені В. Н. Ка�

разіна, Інститутом політичних і

етнонаціональних досліджень

імені І. Ф. Кураса НАН України

та ін. 

З 2007 року на кафедрі

започаткована Всеукраїнська

науково�практична конференція

«Модернізація політичної систе�

ми України: стан та перспективи

розвитку». 

На кафедрі політології діє

аспірантура, а в 2008 р. відкрито

спеціалізовану вчену раду із за�

хисту кандидатських дисертацій

зі спеціальності 23.00.02 —

Політичні інститути та процеси. Рада активно працює,

і вже відбулися успішні захисти дисертацій. 

Професор кафедри журналістики Ю. П. Фесенко є

віце�президентом Української академії русистики,

членом Східноукраїнської письменницької організації

імені В. І. Даля. Він неодноразово підкреслював, що че�

рез розгалуженість сучасних комунікативних технологій

медійний простір відіграє важливу роль у забезпеченні

демократичного розвитку країни. Тому й працювати

в мас�медіа повинні освічені фахівці, здатні самостійно

мислити. Всі інші варіанти ведуть до порушення

внутрішньодержавного конструктивного діалогу. Саме

тому кафедра журналістики таку велику увагу приділяє

участі викладачів і студентів у семінарах провідних іно�

земних та вітчизняних фахівців з журналістики, зокрема

«Світові стандарти журналістики» Герхарда Гнаука та

Хайке Дерренбехер з Німеччини, «Підвищення обізна�

ності громадськості з питань європейської інтеграції

через засоби масової інформації» (Чехія), «Програма

підтримки етичних стандартів журналістів» (США) та

ін. Кафедра започаткувала і проводить кожні два роки

у співпраці з Академією української преси міжнародні

науково�практичні конференції «Комунікативні аспек�

ти журналістики та книговидання регіону: теорія та

практика». За підсумками цих конференцій друкується

збірник наукових праць «Курсив — Луганськ». Із 2007 р.

на кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 10.01.08 —

Журналістика, яка дозволить готувати висококваліфіко�

ваних спеціалістів для університету та регіону. 

Відколи кафедру фізичного виховання очолив

професор В. П. Ляпін, значно активізувалася науко�

во�дослідницька робота викладачів. Зараз на кафедрі

виконуються дві докторські і чотири кандидатські

дисертації, за останні роки співробітники кафедри

опублікували чотири монографії, два навчальних

посібники, понад 40 методичних вказівок, понад

150 наукових статей з актуальних проблем теорії та

методики фізичного виховання, спортивної медицини,

лікувальної фізкультури та ін.

Енергія й ентузіазм професора

В. П. Ляпіна не дають можли�

вості зупинитися на досягнуто�

му. Адже сам завкафедри є чле�

ном ради із захисту дисертацій

Луганського державного ме�

дичного університету, членом

редакційної колегії журналів

«Загальна патологія та пато�

логічна фізіологія» Лугансько�

го державного медичного

університету і «Вісник Черні�

гівського державного педагогі�

чного університету імені

Т. Г. Шевченка», членом Луган�

ського обласного відділення

Олімпійської академії України. 

Коли спілкуєшся з таким сузір’ям інтелектів,

розумієш, що університет, у якому органічно та взаємо�

вигідно поєднуються інженерно�технічні й гуманітарні,

теоретичні і прикладні дослідження, спроможний бути

джерелом сили, натхнення та ідей для розвитку сучас�

ного суспільства. 

Субота. Особливий день у тижневику декана. Неба�

гато записів у цей день, але якщо призначено зустріч зі

студентами заочного відділення, то це висока

відповідальність. Студенти, які поєднують роботу та

навчання, є безперечно цінними для нас, одже мають

багатий практичний досвід, принесений із підприємств

та організацій. Робота зі студентами�заочниками — це

зовсім інший рівень спілкування. Під час занять хто,

наприклад, як не Анна Роговська, яка працює на До�

нецькому обласному телебаченні, чи Ольга Маймескул,

редактор корпоративного видання «Харцизьский

трубник», може поділитися практичними здобутками,

професійними секретами, які залишаються за палітур�

ками підручників. А тим часом кожен викладач на

кафедрах факультету намагається створити такі умови і

працювати так, щоб за короткий час допомогти, вказа�

ти шлях в оволодінні теоретичними дисциплінами.

Наші заочники відчувають це піклування, вдячні за

нього, тому навчальні та наукові досягнення студентів

заочного відділення набагато цінніші. На факультеті досі

згадують виставки художньої фотографії «Студентський

погляд» і «Мандри Іспанією» студентів�журналістів

заочного відділення, блискучі захисти дипломних та

магістерських робіт соціологів. 

Добіг кінця тиждень... Із таких відрізків часу склада�

ються місяці, роки, епохи. І кожен тиждень, дні якого

щільно заповнені справами, значними або непомітни�

ми, закладає підвалини майбутнього. Сподіваюся, що

минулі тижні й наступні зроблять свій внесок в історію

освіти, науки і культури Далівського університету. Май�

бутнє створюється тут. 

Професор Ю. П. Фесенко вручає магістерський 
диплом головному редактору газети «Жизнь
Луганска» Олегові Трачуку




