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Ф І ЛО С О Ф С Ь К И Й
ФА К УЛ ЬТ Е Т

СУХАНЦЕВА
Вікторія
Костянтинівна
Декан факультету
Доктор філософських
наук, професор

Суханцева Вікторія Костянтинівна народилася у 1949 р. В 1973 р.
закінчила Російську музичну академію ім. Гнесіних (м. Москва) із відзнакою.
З 1975 р. працювала в ЛГПУ ім. Т. Г. Шевченка; у 1980–1994 рр. була
завідувачем кафедри теорії та історії музики, у 1991–1994 рр. — деканом
факультету музики цього ж інституту. З 1994 р. по 1996 р. була ректором
ЛІПО.
З 1997 р. працює у Східноукраїнському національному університету
ім. В. Даля (з 2000 р. — зав. кафедри філософії, а з 2001 р. — на посадах
декана філософського факультету, завідувача кафедри світової філософії
та естетики).
Кандидат філософських наук (1983 р.), доцент (1987 р.), доктор
філософських наук (1991 р.), професор (1992 р.).
Володіє навчальними курсами: філософія, історія філософії, філософія
культури, метафізика, естетика, історія мистецтв, історія музики,
філософія музики, філософія освіти.
Голова спеціалізованої вченої ради Д.29.051.05 у Східноукраїнському
національному університеті, підготувала 10 кандидатів філософських наук,
має докторантуру. Професор. В. К. Суханцева — член Науковометодичної
комісії з філософської освіти Міністерства освіти і науки України, головний
редактор фахової збірки «Філософські дослідження». Засновник першого на
Донбасі філософського факультету (2001 р.). Відмінник народної освіти
України (1987 р.), відмінник освіти України (1995 р.), має Подяку Кабінету
мінністрів України (2001р.), Почесний знак «За розвиток регіону» (2006 р.);
заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.)
Автор 260 наукових робіт, із яких — три монографії.
Особлива заслуга професора. В. К. Суханцевої полягає в розробці
методології аналізу музики як особливого виміру людського світу,
виокремленні концепції музичної темпоралії як розділу філософської теорії
часу, обґрунтуванні нової парадигми історичного становлення музичного
процесу. Методологічні засади концепції професора В. К. Суханцевої
використовуються в усіх дослідженнях, кандидатських і докторських
дисертаціях із проблем філософії музики, музичної естетики в Україні,
Росії, Польщі, Словаччині.
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До складу факультету входять кафедри: психології, світової
філософії та естетики, теології та практичної філософії,
філософії культури та культурології, філософії здоров'я
та проблем людини, туризму та готельного господарства.
Напрями підготовки: «Філософія», «Психологія»,
«Документознавство та інформаційна діяльність», «Туризм»,
«Здоров'я людини».
На факультеті працюють 16 докторів та 55 кандидатів наук.
Аспірантура та докторантура за спеціальностями:
09.00.08 — Естетика; 09.00.11 — Релігієзнавство;
19.00.05 — Соціальна психологія, психологія соціальної
роботи; 09.00.04 — Філософська антропологія, філософія
культури; 26.00.01 — Теорія та історія культури.
Функціонують спеціалізовані вчені ради за спеціальностями:
09.00.08 — Естетика, 09.00.04 — Філософська
антропологія, філософія культури, 19.00.05 —
Соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

У започаткованій ще в середньовіччі (розвивається
й до нині) структурі класичного університету ключове
місце посідав філософський факультет, що зумовлено
системою завдань та провідних цінностей наукового,
освітнього і виховного процесу як такого. Адже філо
софський факультет, його викладацький та студент
ський склад — це дуже давня модель науково
освітянської роботи, а на нинішньому етапі поєднує
в собі традиційні та інноваційні елементи, а також
має на меті осмислити всі цінніснопрактичні
моменти життя Університету, тобто є підмурком
виховної діяльності вузу.
Створено цей підрозділ Східноукраїнського
національного (на той час — державного) університету
в липні 2001 року (наказом № 56701 від 16.07. 2001 р.).
З того часу його очолює доктор філософських наук,
професор Вікторія Костянтинівна Суханцева, яка
доклала чимало зусиль та неординарної ініціативності,
щоб філософський факультет запрацював на повну
силу. Адже йдеться про окреслення та втілення на
практиці зразка класичної університетської освіти, з її
інтелектуальними, ціннісними поведінковими вимога
ми, а також про опрацювання певної взірцевої моделі
вищої школи у специфічних умовах Донбаського
регіону та Луганська. Але зусилля засновників цього
підрозділу університету не були марними: за незнач
ний відрізок часу філософський факультет досяг
високої якості наукової роботи вчених, елітарного
рівня навчання та культурного життя студентів.
Спочатку до його складу входило три кафедри:
психології (2001 р. втретє прийняли абітурієнтів за
спеціальністю «Психологія»), філософії та релігієзнав
ства. Дві останні у 2001 році відкрили навчання за
відповідними спеціальностями.
У 2003 році до складу факультету увійшла кафедра
документознавства, яка з 1998 року проводила набір
на навчання за спеціальністю «Документознавство та
інформаційна діяльність». У 2007 році було відкрито

нову спеціальність — «Здоров'я людини», навчальний
курс якої здійснює заснована того ж року кафедра
філософії здоров'я та проблем людини. У 2008 році до
складу факультету включили кафедру туризму та го
тельного господарства, яка готує студентів за двома
спеціалізаціями: «Туризм» та «Готельне господарство».
Отже, зараз на факультеті діє шість кафедр, кожна
з яких здійснює підготовку та випуск студентів за
відповідним напрямом: кафедра світової філософії та
естетики (раніше — кафедра філософії), кафедра тео
логії та практичної філософії (раніше — кафедра
релігієзнавства), кафедра психології, кафедра філо
софії культури та культурології (раніше — кафедра
документознавства), кафедра туризму і готельного
господарства, кафедра філософії здоров'я та проблем
людини. На більшості кафедр працюють докторантури.
На факультеті забезпечені умови для наукової
роботи студентів та можливості для післядипломної
науковопедагогічної діяльності. Студенти беруть
участь у круглих столах, науковопрактичних конфе
ренціях, присвячених актуальним питанням сучасного
суспільного, культурного, інтелектуального буття.
На всіх кафедрах факультету здійснюють прийом до
аспірантури, а її випускники постійно поповнюють
лави молодих учених — кандидатів наук. При кафед
рах світової філософії та естетики і психології були
відкриті спеціалізовані вчені ради, які очолюють
відповідно професор В.К. Суханцева та професор
В.В. Третьяченко, безперервна робота яких забезпечує
перспективи професійнонаукового зростання
студентів філософського факультету.
Навчальна практика, яку проходять студенти фа
культету, сприяє набуттю ними професійних знань та
навичок, а також специфічної світоглядноціннісної
ідентичності, притаманної відповідним навчальним
напрямам. Студенти викладають гуманітарні та світо
глядноорієнтовані дисципліни, працюють у медичних,
оздоровчих закладах, органах місцевого самоврядування,
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Кафедра світової філософії та естетики
Історія змінює цінності. Якщо за радянських часів
офіційна філософія була своєрідним ідеологічним
«муром», що не допускав жодної світоглядної альтер
нативи, яка була у світовій філософській думці, то
нині філософська думка набула статусу фундаменталь
ного духовного керманича, що спрямовує людину до
громадянського суспільства, його свободи й відпо
відальності.
Кафедра філософії СНУ ім. В. Даля, як і новітня
історія нашої країни, пройшла складний шлях розвит
ку, зазнала всіх труднощів і суперечностей. Створена
вона 18 червня 1963 р. Перший завідувач кафедри —
кандидат філософських наук, доцент Тимофій Петро
вич Касьян. У числі засновників кафедри — викладачі
В.Л. Покидько, Е.П. Заброда, І.О. Хорін, Л.П. Богиня,
І.Я. Пустогаров. У різні роки тут працювали кандидати
наук, доценти Я.С. Буточкин, В.А. Лузан, В.В. Гнило
рибов, М.М. Дзябко та ін.
Час, коли кафедру очолював кандидат філософсь
ких наук, доцент В.Д. Ісаєв (1974–1980 рр.), можна
назвати яскравим періодом в її історії. За роки його
керівництва на кафедрі працювало 11 кандидатів філо
софських наук, виконувалася комплексна тема союз
ного значення, проводилася активна просвітницька
діяльність.
Упродовж 1980–2000 рр. кафедру очолювали
доценти М.М. Дзябко та О.С. Ізварін, професори
Б.І. Тарельник та А.Ф. Бондар.
Принципово новим етапом розвитку кафедри було
відкриття у 2001 році спеціальностей «філософія» та
«релігієзнавство» і створення у червні 2001 р. першого
у Східній Україні та четвертого на теренах України
(після Київського, Львівського та Одеського універси
тетів) філософського факультету.
Кафедра змінила назву і стала називатися кафед
рою світової філософії та естетики. З липня 2000 р.
її очолює доктор філософських наук, професор, заслу
жений діяч науки і техніки України В.К. Суханцева.
У 2001 році на кафедрі було відкрито аспірантуру
й докторантуру, почав видаватися фаховий збірник
наукових праць «Філософські дослідження».
З 2003 року на базі кафедри діє спеціалізована вче
на рада із захисту кандидатських і докторських дисер
тацій за спеціальностями «Естетика» та «Філософська

антропологія, філософія культури» (голова ради —
професор В.К. Суханцева).
Нині на кафедрі працює потужний колектив ви
кладачівнауковців, серед яких відомі вчені, провідні
фахівці в своїх галузях, доктори філософських наук,
професори В.К. Суханцева, Л.Б. Мізіна, В.А. Малахов.
У складі кафедри також 11 кандидатів наук, до
центів. Успішно працюють над докторськими дисер
таціями В.М. Москалюк, В.М. Шелюто, А.Ю. Лустен
ко. Кожного року співробітники кафедри видають мо
нографії, методичні розробки (не менше 8090 на рік),
публікують наукові статті у провідних журналах.
Кафедра по праву пишається своїми випускника
ми. В її аспірантурі навчаються 10 колишніх студентів,
а до спеціалізованої вченої ради вже подано до захисту
дисертації випускників «першого набору» — О. Ухова
і О. Яценко.
Про науковий потенціал кафедри свідчить те, що
на її базі склалася провідна наукова школа з теоретич
ної та практичної естетики, філософії культури, філо
софії музики, досягнення якої є широко відомими не
лише в Україні, а й в СНД.

сУ

громадських організаціях, туристській та готельній
індустрії. Організації та проведенню практики
студентів сприяють відкриті переважною більшістю
кафедр факультету зовнішні філії.
У першій рік з моменту його створення на факуль
теті навчалося 16 академічних груп, а загальна
кількість студентів становила 257 осіб (за денною
формою навчання — 103). Зараз (через дев’ять років)
на факультеті навчається 107 академічних груп, тобто
1158 осіб (за денною формою навчання — 645). Із кож
ним роком зростає кількість охочих навчатися на
філософському факультеті, що свідчить про зростання
його популярності, престижу та вмотивованості
здобуття відповідних спеціалізацій.

Кафедра практичної філософії та теології
Створена у 2001 році як кафедра релігієзнавства
відповідно до вимог часу: відродження у країнах
пострадянського простору духовності, релігійності та
постання потреби у фахівцях, здатних аналізувати
проблеми розвитку соціуму в обставинах швидкого
становлення багатоконфесійного буття. Природно, що
на кафедрі відкрили спеціальність «Релігієзнавство»
саме тоді, коли країна і суспільство поверталися до
своїх першооснов, що становили в усі часи та епохи
альфу й омегу гідного людини життя — релігії.
Із часу її заснування кафедру очолює професор
Володимир Данилович Ісаєв. За відносно невеликий
період кафедра — викладачі, студенти та випускника
ми — здобула чимало надбань у навчальній, мето
дичній, науковій та виховній роботі. На кафедрі пра
цюють чотири професори, п`ять доцентів, кандидатів
наук. Серед них відомі вчені та видатні люди України —
Високопреосвященний Іоанникій, Митрополит Лу
ганський та Алчевський (Іван Якович Кобзєв); найви
датніші вчені з релігієзнавства — доктори філософсь
ких наук, професори Віктор Дмитрович Бондаренко та
Володимир Іонович Лубський. На кафедрі діє аспіран
тура з релігієзнавства, під керівництвом В.Д. Ісаєва
підготовлено та успішно захищено 6 кандидатських
дисертацій, опубліковано 7 підручників, із них 3 —
з грифом Міністерства науки та освіти. За останні ро
ки на кафедрі сформувалася школа з практичної філо
софії на чолі з В.Д. Ісаєвим. Викладачі (професор
В.Д. Ісаєв, доценти В.І. Ільченко, Т.В. Лугуценко,
Н.С. Звонок) видали 12 монографій та опублікували
понад 80 наукових та науковометодичних праць.
Основний напрямок досліджень учених кафедри —
вивчення шляхів становлення сучасного культурного,
релігійного та цивілізаційного простору на сході
України та особливостей співвідношення українського
освітнього та релігійного простору. При кафедрі діє
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Кафедра філософії культури та культурології
Створена 14 травня 2003 року з двох до того са
мостійних кафедр — «Філософії освіти та філософії
культури» й «Документознавство та інформаційна
діяльність». Очолює кафедру доктор філософських
наук, професор Олексій Петрович Воєводін — автор
близько 70 друкованих наукових праць.
Кафедра готує фахівців у галузі «Культура», з нап
ряму підготовки 0201 — «Документознавство та інфор
маційна діяльність». Освітньокваліфікаційні рівні
підготовки — 6.020105 — бакалавр, 7.020105 —
спеціаліст, 8.020105 — магістр. Первинна посада випу
скників — документознавець, інформаційний мене
джер, референт органів управління, інформаційний
аналітик, співробітник інформаційної служби
підприємства, фірми, органів науковотехнічної
інформації. Кафедра посідає важливе місце у гуманіта
ризації класичної університетської освіти. Саме кафедра
«Філософії культури та культурології» здійснює викла
дання таких нормативних гуманітарних дисциплін для
студентів усіх спеціальностей як «Культурологія» та
«Українська та зарубіжна культура». Крім загальногу
манітарних дисциплін, на кафедрі викладають
45 спеціальних дисциплін для студентів філософського
факультету з напряму підготовки «Філософія» та
«Документознавство та інформаційна діяльність».
Нині у складі колективу кафедри працюють профе
сори, доктори філософських наук Ю.Л. Афанасьєв,
О.П. Воєводін, О.Д. Шоркін, провідні доценти й
кандидати наук А.І. Атоян, відмінник освіти
Л.П. Воєводіна, В.М. Даренська, О.О. Міхно,
І.М. Сілютіна, Л.О. Теліс, М.М. Чурсін, О.В. Горохова,
старші викладачі В.В. Арнаутова, Н.В. Махортова,
С.Г. Шапошнікова й асистенти О.А. Єрьоміна,
І.О. Омельяненко, Є.В. Скороварова, Л.В.Теплицька.
Завдяки діяльності завідувача навчальнометодичної
лабораторії В.М. Ісакова на кафедрі сформований су
часний парк ПЄОМ й офісної техніки. З 2003 року ка
федра підготувала близько 500 висококваліфікованих
спеціалістів і магістрів із документознавства та інфор
маційної діяльності, які працюють на провідних поса
дах у державних, фінансових, освітянських, медичних,
правоохоронних закладах. Філіали кафедри відкрито
при Головному управлінні культури Луганської облас
ної державної адміністрації, обласній універсальній
науковій бібліотеці ім. О.М. Горького. Плідна наукова

діяльність здійснюється в аспірантурі й докторантурі з
наукових спеціальностей «Філософська антропологія.
Філософія культури», «Естетика», «Теорія та історія
культури». За останні роки вийшло три наукові моно
графії, навчальний посібник із грифом МОН, опуб
ліковано багато наукових статей у фахових виданнях
України і зарубіжжя, випускники аспірантури захистили
чотири дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук. У галузі міжнародного
співробітництва кафедра уклала угоду і здійснює
активну роботу з кафедрою «Теорії культури, етики та
естетики» РостовськогонаДону державного універ
ситету. Крім того, разом із колективами споріднених
кафедр культурології Національного університету
ім. Т.Г. Шевченка й Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського, кафедра отримала
грант на участь у спільному мультинаціональному
Європейському проекті «Темпус» — «Освіта у сфері
менеджменту культури в країнах східної Європи».

сУ

3 філії: в Луганській православній гімназії, Лугансько
му коледжі іноземних мов, Алчевській приватній
православній школі «Гармонія». Випускники —
спеціалісти та викладачі з релігієзнавчих та філософсь
ких дисциплін, уже працюють на рідній кафедрі, нав
чаються в аспірантурі, зокрема і в далекому зарубіжжі.
Отже, кафедра вийшла на новий рівень навчальної
та наукової роботи. Саме тому змінили її назву: зараз
це кафедра практичної філософії та теології. Велике
майбутнє за спеціальностями «релігієзнавство» та
«теологія», адже ці науки та професії конче потрібні
в сучасному світі значних суперечностей та пошуків
майже втраченого сенсу життя.

Кафедра психології
У грудні 1997 року Вікторія Віталіївна Третьяченко
в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України
блискуче захистила докторську дисертацію за фахом
19.00.05 — соціальна психологія, психологія соціальної
роботи. Своїм дослідженням вона «проторувала» стежку
до не вивчених ще наукою теоретичних і практичних
проблем у царині діяльності «колективних суб’єктів
управління» (термін запроваджено В. Третьяченко), уп
равлінських команд, управлінської діяльності в цілому.
Тож за наказом ректора Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля
професора О.Л. Голубенка від 3 червня 1998 р. в цьому
вузі було створено кафедру психології. Для роботи на
кафедрі запросили кваліфікованих викладачів та нау
ковців, які забезпечили ведення занять із «Психології»
за спеціальностями університету. А в 1999 році відбув
ся набір студентів за фахом «Психологія».
Науковий потенціал кафедри постійно зростає,
і сьогодні її колектив налічує близько 30 високо
кваліфікованих викладачів, серед яких 3 доктори пси
хологічних наук, 14 кандидатів наук, доцентів,
досвідчені асистенти з базовою психологічною
освітою. За понад 10 років під керівництвом Вікторії
Віталіївни Третьяченко підготовлено і захищено
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громадською організацією «Лугарі», з якою підписа
но двосторонню угоду про співпрацю.
За роки роботи кафедра випустила для роботи
в гуманітарній сфері України лише в Луганську понад
350 спеціалістів і магістрівпсихологів, сотнею менше —
у філіях і відділеннях університету: Антрацитівському,
Євпаторійському, Феодосійському.
Під керівництвом завідувача кафедри, доктора пси
хологічних наук, професора, академіка Міжнародної
академії наук та практики організації виробництва,
заслуженого діяча науки і техніки України В.В. Третья
ченко науковці і співробітники кафедри продовжують
свою роботу з виховання студентів нової генерації,
підтримуючи створені в університеті традиції, досяга
ючи нових звершень.
Кафедра туризму і готельного господарства
Туризм на початку XXI століття характеризується
як один із видів економічної діяльності, що стрімко
і динамічно розвивається, випереджаючи за темпами
зростання доходів нафтовидобуток і автомобілебуду
вання. Ця галузь забезпечує десяту частину світового
валового продукту.
Туризм — це єдина виробнича галузь, про яку майже
всі згадують із задоволенням. Адже це слово асоціюєть
ся у людей із тими краями, де вдалося побувати в мину
лому і які хочеться відвідати у майбутньому.
Феноменальний успіх туризму полягає ще і у тому,
що в його основі лежить задоволення постійних
людських потреб і потягу до пізнання навколишнього
світу. Туризм охоплює широкий діапазон видів діяль
ності: економічної, соціальної, обслуговуючої, послуги
туроператорів і тур агентів та ін.
Туристичний бізнес приваблює підприємців неве
ликим стартовим капіталом, швидким терміном його
окупності, постійним зростанням попиту на турис
тичні послуги, високим рівнем рентабельності і тому
знання основ туристичної діяльності має надзвичайно
важливе значення при підготовці працівників турис
тичної сфери, підвищенні професійного рівня,
вивченні світової економіки та економіки України.
Для свого подальшого розвитку туризм потребує
висококваліфікованих фахівців. У березні 2004 р.
у Східноукраїнському національному університеті
імені Володимира Даля було відкрито напрям підго
товки фахівців зі спеціальності «Туризм». Наказом
ректора № 6 від 12.03.2004 р. створено кафедру
«Туризм і готельне господарство». Завідувачем кафед
ри призначили доктора економічних наук, професора
Наталію Дмитрівну Свиридову.
В університеті створено всі умови для підготовки
фахівців для галузі «Туризм». Укладено угоду про
співробітництво між нашим університетом і вищою
школою туристичного і готельного бізнесу Австрії, яка
дасть можливість проходження практики студентами
на підприємствах галузі туризму і готельного господар
ства в Австрії. Далівський університет став членом
Асоціації навчальних закладів України туристичного і
готельного профілю; створено філію кафедри туризму і
готельного господарства на базі готельнотуристичного
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17 кандидатських дисертацій, готуються й декілька
докторських. Випускники кафедри О.Г. Лосієвська,
О.В Літвінова, Н.М. Бугайова упродовж 2006–2009 рр.
захистили кандидатські дисертації і нині працюють на
кафедрі на посадах доцентів. У 2009 році на кафедрі
відкрито Раду із захисту кандидатських дисертацій за
фахом 19.00.05 — соціальна психологія; психологія
соціальної роботи.
Основними напрямами наукових досліджень ка
федри, в яких задіяні як викладачі, так і студенти,
впродовж десятиліття є психологія організацій,
соціальнопсихологічне забезпечення інноваційних
технологій у навчальновиховному процесі вищої
школи, психологія творчості, психологія гендерних
відносин, політична психологія тощо, що знайшло
своє відображення у друкованих працях. Лише профе
сор В.В.Третьяченко має понад 200 друкованих робіт
наукової та науковометодичної спрямованості, з
яких — 8 навчальних посібників, 10 монографій (зок
рема із грифом МОН), близько двох десятків методич
них рекомендацій. Науковці кафедри за останні роки

Студентки факультету в очікуванні свята

підготували та видали близько двадцяти монографій,
а також двадцять два номери фахового збірника науко
вих праць «Теоретичні і прикладні проблеми психо
логії», де друкуються статті фахівців регіону, докто
рантів, аспірантів вищих навчальних закладів України
та вчених у галузі психології за тематиками «Соціальна
психологія», «Психологія управління», «Психологія
освіти».
У науковому плані кафедра співпрацює з лабора
торіями Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН
України (м. Київ), Інститутом соціальної та політич
ної психології та іншими науковими установами
України, Росії та ближнього зарубіжжя. Проводиться
робота з науковометодичної співпраці з поширення
психологічних знань через філії кафедри
в спеціалізованих загальноосвітніх школах м. Луган
ська №36, №52, №60. Психологічне знання серед
студентів поширюється через психологічний клуб
«Vita» і його чотири секції. Окремим напрямком
роботи викладачів та студентів є розвиток волон
терського руху, робота студентського загону, який
постійно здійснює різноманітні акти допомоги
спільно з Луганською обласною дитячою

».
їна
кр
а
сУ
©
В
htt ид
p:/ ав
/w ни
ww чи
.lo й ц
go ен
s.b тр
iz. «Л
ua о г
о

комплексу «Дружба». Студенти також проходять ста
жування у готелях і туристичних фірмах Туреччини,
Румунії, США, Греції, а також у містах України та
Луганської області, що дає можливість значно
підвищити якість підготовки спеціалістів.
Успішно діє студентська туристична фірма,
де розробляють сучасний туристичний продукт у виг
ляді турмаршрутів та екскурсій по області й Україні
в цілому.
Із 2009 р. університет є учасником міжнародного
проекту Tempus (TASIS), основною метою якого є
модернізація освіти в галузі туризму і готельного гос
подарства на основі створення університетської
мережі туристських агентств та стимулювання розвит
ку академічної мобільності студентів. Проект передба
чає співпрацю з університетами країн ЄС із питань
реструктуризації вищої освіти у межах Болонського
процесу, розвитку академічної мобільності та моло
діжного туризму.

Кафедра проблем людини та філософії здоров'я
Кафедра «Проблем людини та філософії здоров'я»
створена у 2003 році за погодженням із Міністерством
освіти і науки, відповідно до Статуту університету.
Головним завданням кафедри є підготовка згідно
з договірними зобов'язаннями висококваліфікованих
фахівців, зокрема з урахуванням потреб кадрових за
мовників: державних органів, навчальних і науково
дослідних закладів, господарських організацій,
підприємницьких та інших структур у галузі валеологїї;
викладання валеології студентам інших спеціальнос
тей, слухачам курсів підвищення кваліфікації,
спеціалізації та перепідготовки; проведення наукових
досліджень; підготовка студентів до самостійної про
фесійної, наукової, викладацької, підприємницької
діяльності; надання консультаційних послуг студентам;
інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію,
що склалася на ринку зайнятості; підготовка навчальних

Студенти
факультету
на науковоD
практичній
конференції

посібників і підручників, науковометодичної та іншої
літератури.
За період існування кафедри під керівництвом
професора, доктора медичних наук Ю.М. Мечетного
створено міжвузівську науководослідну лабораторію
«Валеологічні технології» для реалізації Національної
програми «Діти України» (затверджена Указом Прези
дента України від 18.01.1996 р., № 63/96) відповідно
до наказу Міністерства освіти України від 27.01.1997 р.
Розроблено комплексну програму оздоровлення, вале
оосвіти і валеопросвіти, сучасні валеологічні методи
діагностики здоров'я, засоби для підвищення рівня
психофізіологічного здоров'я, концепцію функціону
вання центру здоров'я вузу та технологію комплексних
нейрофізіологічних досліджень щодо впливу валео
логічних засобів на організм людини.
Разом зі студентським комітетом самоврядування
кафедра проводить щорічні акції та конкурси листівок
із пропаганди здорового способу життя, попередження
захворюваності на СНІД, венеричні хвороби, боротьби
з наркоманією, алкоголізмом та палінням.
Співробітники кафедри очолюють роботу місцевого
осередку Червоного хреста України.
Стало традицією проводити навчальноінфор
маційні семінари, тренінги зі здорового способу життя
для вихователів дошкільних закладів, учителів загаль
ноосвітніх шкіл. На базі кафедри валеології, науково
дослідної валеологічної лабораторії і Центру валео
логічних знань проводяться заняття у валеологічних
гуртках для школярів.
Протягом 2003–2009 рр. кафедра брала участь
у проведенні міжнародних конференцій: «Валео
логія: сучасний стан, напрямки та перспективи
розвитку», «Наука, освіта, здоров'я, реабілітація»,
Міжнародному Конгресі «Единый мир — здоровый
человек» та багатьох інших форумах фахівців із
різних регіонів України, країн ближнього та далекого
зарубіжжя.
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