ФАКУЛЬТЕТ

ГУМАНІТАРНОЇ
ОСВІТИ

Л У Г А Н С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й А Г РА Р Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т

ЧЕКЕР
Валерій Миколайович
Декан факультету
Кандидат філософських наук, почесний
професор, завідувач кафедри філософії,
депутат міської ради м. Луганська,
відмінник аграрної освіти та науки ІІ ступеня

254

Ф А К У Л ЬТ Е Т Г У М А Н І Т А Р Н О Ї О С В І Т И

У всі часи вивчення дисциплін гуманітарного циклу
було найважливішою і невід’ємною частиною виховання
всебічно розвиненої особистості. З моменту створення
перших європейських університетів — в епоху християн#
ського Середньовіччя — найбільшу увагу приділяли саме
гуманітарним дисциплінам. Протягом перших чотирьох
курсів студенти вивчали науки про людину і лише потім пе#
реходили до спеціалізації основної професії тієї епохи —
теолога#священика. В період Відродження гуманітарні
предмети почали відображати цілісне сприйняття світу. З
настанням епохи Нового часу університетський освітній
процес розвивався за двома напрямами: із поглиблен#
ням професійної спеціалізації знань відбувався прогрес
гуманітарної складової навчального процесу.
Для підготовки фахівців високого професійного рівня
недостатньо вивчати тільки спеціальні науки. У сучасно#
му суспільстві актуальними є різнобічні знання, адже
один із основних постулатів Болонського процесу — це
гуманізація і гуманітаризація вищої освіти. Саме універ#
ситет готує еліту суспільства, зобов’язану виробляти,
зберігати та популяризувати духовні цінності. Історія,
соціологія, філософія, політологія, етика й естетика, пси#
хологія — це науки, що формують творчу особистість, яка
розмірковує про долю Всесвіту, своє призначення, є
патріотом своєї країни, активним учасником будівництва
нової ненасильницької цивілізації. Освоєння дисциплін
гуманітарного циклу має на меті формування загально#
культурної і професійної компетенції, що необхідні для
успішної професійної діяльності та соціалізації, форму#
вання культурних орієнтацій і установок особистості,
здібностей та потреб у художньо#естетичних переживан#
нях і морально#етичних рефлексій, окреслення уявлень
про цивільні права та свободи тощо.
У 1999 р. було створено факультет гуманітарної
освіти. Мета його функціонування — викладання гу#
манітарних дисциплін студентам університету, розви#
ток гуманітарних наук, а також популяризація вищих
духовних цінностей — добра, свободи, любові до рідної
землі і її народу. До його складу входять кафедри:
політології і соціології, історії України та українознав#
ства, іноземних мов, факультет громадських професій,
фізичного виховання.

На цих кафедрах викладають такі навчальні
дисципліни та факультативи: «Історія України», «Історія
української культури», «Культурологія», «Філософська
техніка», «Філософія науки», «Релігієзнавство», «Логіка»,
«Філософські й методологічні проблеми природничих
наук», «Українська мова (за професійним спрямуван#
ням)», «Етика й естетика», «Іноземні мови», «Соціологія»,
«Політологія», «Педагогіка і психологія».
При факультеті гуманітарної освіти діє лабораторія
соціально#психологічного аналізу та кабінет культуро#
логії. На факультеті гуманітарної освіти працює
67 фахівців, із них троє професорів, 13 доцентів,
15 старших викладачів, дев’ятеро асистентів.

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ
Як в Академії Платона чи Ліцеї Арістотеля, у Луган#
ському національному аграрному університеті вивчен#
ня філософії завжди було найважливішою складовою
підготовки фахівців.
Як самостійна структурна одиниця кафедра філо#
софії виникла в 1967 р. Тоді її завідувачем був професор
В. П. Шкоринов. Значний внесок у педагогічну й наукову
діяльність кафедри за роки її становлення й розвитку
зробили: доцент, кандидат філософських наук І. А. Галкін;
доцент, кандидат філософських наук Р. М. Галкіна; до#
цент, кандидат філософських наук Є. І. Гуменюк; доцент,
кандидат історичних наук П. Г. Дьяченко; старші викла#
дачі С. Т. Крикунова, Б. Л. Лисенко.
Із 1984 р. й до сьогодні кафедру очолює випускник
філософського факультету МДУ ім. Ломоносова, до#
цент, кандидат філософських наук, почесний професор
В. М. Чекер, який одночасно є деканом факультету гу#
манітарної освіти ЛНАУ. Він є автором двох моногра#
фій, 17 посібників, 40 наукових публікацій, численних
статей з актуальних проблем філософії соціально#
економічної і політичної проблематики. Роботу у ВНЗ
В. М. Чекер поєднує з громадською діяльністю, будучи
депутатом міської ради м. Луганська (трьох скликань).
Під його керівництвом кафедра філософії навчає сту#
дентів фундаментальних дисциплін — «Філософії», «Куль#
турології», «Логіки» й «Релігієзнавства». Навчальний
процес забезпечують п’ятеро викладачів, серед них —
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Колектив факультету

Колектив кафедри філософії на чолі із завідувачем —
к. ф. н., професором В. М. Чекером
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один професор, доктор філософських наук, троє канди#
датів наук, доцентів, один асистент.
Плідною стала співпраця завідувача кафедри із до#
центом, кандидатом філософських наук, почесним про#
фесором М. М. Каськовим. Завдяки їхній ініціативі
протягом останніх років колектив кафедри підготував і
видав такі підручники: «Вступ до традиційної логіки.
Елементи математичної логіки й методології наук (курс
лекцій для студентів ВНЗ)», «Філософія. Курс лекцій для
студентів, магістрів, аспірантів», «Конспект лекцій
з історії релігії», «Збірник завдань з філософії» в двох
частинах, «Основні сцієнтистські вчення новітньої
філософії», «Еволюція позитивізму».
На базі кафедри діє науково#методичний
семінар, проводять науково#практичні конференції.
Основними темами наукових досліджень є проблеми
гуманізації й гуманітаризації вищої освіти, філо#
лофсько#соціологічний аналіз еволюції аграрних
відносин у сучасній Україні. Учені й фахівці з
цікавістю прийняли колективну монографію «Досвід і
проблеми реформування аграрного сектору еко#
номіки України». Не менше зацікавлення викликала
монографія доцента П. Г. Дьяченка «Моральний под#
виг Григорія Сковороди».
Доцент П. О. Кузнєцов займається дослідженням
проблеми творчості, старший викладач Є. В. Чугунов
вивчає проблеми особистості в постіндустріальному
суспільстві. За результатами своїх досліджень вони
опублікували чимало статей. Професор кафедри філо#

софії С. А. Титаренко захистив докторську дисертацію
та є автором двох монографій і понад 100 наукових
праць. Під його керівництвом підготовлено три канди#
датські дисертації. Він є членом Національного союзу
журналістів України, протягом багатьох років Сергій
Анатолійович був членом оргкомітету і керівником
секцій з філософських проблем на шести міжнародних
наукових конференціях.
Колектив кафедри сповнений нових задумів. На чер#
зі реалізація багатьох наукових ідей, розробка й впро#
вадження нових, перспективних методів навчання.

КАФЕДРА ІСТОРІЇ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА
Кафедра була створена в 1978 р. У процесі свого
розвитку вона зазнала низки перетворень. Заснована
як кафедра історії КПРС, згодом перейменована
у кафедру політичної історії, далі — «Історія України».
Сьогодні це кафедра історії та українознавства.
Як відомо, суспільні науки входять до навчальних
планів усіх спеціальностей. Кафедра забезпечує ви#
кладання таких дисциплін: «Історія України», «Історія
української культури», «Українська мова (за професій#
ним спрямуванням)», «Психологія».
Сьогодні на кафедрі працюють дев’ятеро викладачів,
із яких четверо кандидатів наук, доцентів — Ю. М. Теп#
лицький (завідувач кафедри), О. І. Михайлюк, С. Д. Рум’ян#
цев, К. В. Стецюк, Т. В. Балицька, старші викладачі
О. М. Жаданова, О. М. Ночовна, асистент Л. О. Молчанюк,
старші лаборанти Г. І. Коритна, Н. В. Рясна.
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Першим завідувачем був доцент П. Ф. Решодько.
Тривалий час на кафедрі працювали доценти М. С. Фе#
доров, М. М. Меженін, П. Д. Яковлєв.
Із 1987 р. завідувачем кафедри було призначено
доцента В. П. Михайлюка, який у 1993 р. захистив док#
торську дисертацію, а в 2000 р. йому було присвоєно
звання професора. З його приходом на кафедрі відбу#
лися значні кадрові зміни. Почали роботу молоді ви#
пускники педагогічного університету: О. М. Атоян,
О. С. Новаков, М. І. Антоненко, В. І. Борисов, О. І. Ми#
хайлюк, С. Д. Рум’янцев, Ю. М. Сидоренко, які за корот#
кий час захистили кандидатські дисертації. В. І. Бори#
сов захистив і докторську дисертацію, нині він — док#
тор історичних наук, професор, працює в університеті
м. Смоленська (Росія).
У 2003 р. завідувачем кафедри був призначений
кандидат історичних наук, доцент Ю. М. Теплицький,
який є головою кількох історичних наукових шкіл і нау#
кових напрямів, автором кількох десятків моногра#
фічних праць, зокрема: «Откуда пошла земля славянс#
кая и какого мы рода#племени» (2004), «Запад#Восток
и феномен славянской цивилизации» (2005), «Прави#
тели: от Ирода до Горбачева» (2000), «Всемирная исто#
рия и проблемы выживания человечества в III тысяче#
летии» (1999), «Правители и народ. Анатомия власти»
(2006), «Національна ідея» (2007).
Доцент Ю. М. Теплицький після значних наукових
досліджень видає десятитомну «Енциклопедію слов’ян#
ства», п’ятитомне видання «Світ слов’янської цивілізації».
Він неодноразово брав участь у міжнародних конфе#
ренціях (Париж, Берлін, Бєлград тощо).
Учені кафедри проводять наукові розробки з теми
«Етногенез слов’янства і становлення Київської Русі
в контексті взаємин «Захід–Схід».
Учені кафедри підвищують свій професійний рівень,
стають учасниками наукових конференцій універси#
тету, ВНЗ міста та НАН України.
Колектив працює над вивченням і популяризацією
української народної творчості, фольклору та етнографії
як основи національної культури й духовності нації.
На межі 80–90#х рр. минулого століття кафедра пе#
реглянула зміст курсів та їх методичне і наукове забез#
печення. У ці роки введено нові навчальні дисципліни,
спецкурси й спецсемінари, які базуються на новому
політичному мисленні.
У 1994 р. викладачі кафедри підготували та видали
підручник для студентів «Нарис історії України». Опра#
цьовано більше 50 методичних розробок з усіх дис#
циплін кафедри для студентів усіх факультетів.
Одночасно із великою навчально#виховною робо#
тою викладачі активно займаються науковою діяльніс#
тю. Лише за останні роки вчені кафедри видали понад
20 монографій, майже 150 статей та брошур.
Традиції науково#дослідної роботи продовжує й
розвиває студентська молодь. На кафедрі активно діє
наукове студентське товариство, студентські гуртки
«Ерудит», «Патріоти України».
Значну виховну роботу у ЛНАУ проводять ветерани
кафедри. Так доцент М. М. Меженін (член Міжрегіональ#
ної спілки письменників України, опублікував десять по#
етичних збірок, присвячених Великій Вітчизняній війні)

ділиться своїми спогадами на зустрічах зі студентами та
громадськістю університету, міста, області.

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ І СОЦІОЛОГІЇ
Кафедра створена в межах факультету гуманітарної
освіти в 2004 р. Її очолює доктор філософських наук,
професор Ю. О. Ротенфельд — член Російського філо#
софського товариства, голова секції Російського філо#
софського товариства в Луганську з 2003 р., член
Міжнародної спілки письменницьких союзів і
Міжрегіональної спілки письменників України.
Ю. О. Ротенфельд — автор п’яти монографій («Некла#
сична діалектика», «Запечатанная книга» у трьох томах,
«Місія Патріарха»). Ці книги цікаві нетрадиційним філо#
софським підходом до розуміння сутності історичних
подій, міжособистісних і суспільних відносин. Ю. О. Ро#
тенфельд — учасник двох всесвітніх філософських
конгресів (Москва, 1996; Стамбул, 2004), постійний
учасник міжнародних філософських конгресів, автор
понад 30 наукових статей.
Професор, кандидат історичних наук А. Ф. Бондар
приділяє багато часу ідейно#виховній роботі, в центрі
якої актуальні проблеми становлення і розвитку
української державності, демократії, самосвідомості
українського народу, роз’яснення пріоритетних на#
прямів аграрної політики.
Н. В. Грабовенко — кандидат педагогічних наук, до#
цент кафедри, займається питаннями соціології освіти,
педагогіки вищої школи, соціальної педагогіки, автор
15 науково#методичних робіт, навчального посібника із
грифом МОН «Соціальна робота з людьми з обмежени#
ми фізичними можливостями». Вона є учасницею все#
українських науково#практичних конференцій у секціях
«Психологія і педагогіка», «Соціологія», всеукраїнських
семінарів#тренінгів із формування в нового покоління
здорового способу життя, роботи з сім’ями, що вихову#
ють дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Старший викладач С. Т. Крикунова займається вив#
ченням проблем реформування аграрних відносин у
країнах Східної Європи, досліджує соціально#еконо#
мічні перетворення в аграрному секторі України. Вона
видала 12 наукових статей. На своїх заняттях С. Т. Кри#
кунова активно використовує метод дискусії з метою
формування у студентів умінь і навичок толерантного
спілкування. Одним із напрямів роботи С. Т. Крикунової
є керівництво роботою наукового студентського гуртка.
І. М. Шурдукова — асистент кафедри політології і
соціології, магістр державного управління, аспірант
Східноукраїнського національного університету
ім. В. Даля за фахом «Політологія», учасник всеукраїн#
ських політологічних конференцій. Одночасно вона є
керівником студентського політологічного товариства.
Старший викладач кафедри Н. В. Чекер займається
розробкою проблеми використання конфліктологіч#
ного підходу до аналізу стану політичної системи
українського суспільства.
Викладачі кафедри видали серію методичних
матеріалів із дисциплін «Соціологія» і «Політологія», ос#
новною метою яких є формування у студентів стійкого
зацікавлення до пізнання гуманітарних наук, сприяння
розвитку їхнього інтелекту та наукової творчості.
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Колектив кафедри історії та українознавства на чолі із завідувачем — доцентом Ю. М. Теплицьким

Колектив кафедри політології і соціології на чолі із завідувачем — к. ф. н., професором Ю. О. Ротенфельдом
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Колектив кафедри іноземних мов на чолі із завідувачем Н. Л. Дергачовою

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Свою історію як окремий підрозділ університету
кафедра розпочала в перший післявоєнний 1946 р. із
кабінету іноземних мов. Першим завідувачем була Ольга
Іванівна Богданова. У вересні 1963 р. кабінет реор#
ганізували у кафедру іноземних мов, яку очолила Ніна
Іванівна Заславська. З 1980 р. її очолює Надія Леоні#
дівна Дергачова. Кафедра має глибокі традиції і відзна#
чається дружнім і працелюбним колективом. Тривалий
час на кафедрі працювали: Ю. О. Наумченко, Н. І. Зас#
лавська, А. В. Авдєєва, К. О. Конюхова, В. О. Бікбаєва,
В. М. Шуркаєв, О. О. Шулешко, І. В. Плохінська, Л. В. Буд#
никова, В. М. Тарасенко, Л. В. Зборщенко та О. А. Пара#
монова.
На кафедрі викладають англійську, німецьку, фран#
цузьку та латинську мови.
Навчальний процес здійснюють дев’ятеро викла#
дачів: О. А. Сорокіна, Л. Д. Єфімцева, В. В. Тупченко,
О. П. Троян, Ю. В. Баранова, Т. В. Ніколаєва, Ю. С. Мірош#
ниченко, Т. В. Фаргал та М. О. Шарапова.
Співробітники кафедри — старший лаборант
Н. О. Ковачева та лаборант Ю. А. Кузнєцова — створю#
ють умови для плідної роботи викладачів та студентів.
Викладачі кафедри постійно допомагають науков#
цям університету, здійснюючи переклади науково#
технічної літератури, проводять підготовку аспірантів
та здобувачів для складання кандидатського мінімуму
з трьох іноземних мов.

Кафедра фізичного виховання створена в 1921 р.
Першими викладачами фізичного виховання в універ#
ситеті були: Є. Ф. Володін, Л. М. і Н. Ф. Мельникови та
В. С. Рякшин.
У 1956 р. кабінет фізичного виховання було ре#
формовано у кафедру фізичного виховання, а кіль#
кість викладачів зросла до 15 осіб.
Довгий час, майже 50 років, із лютого 1956
до 1997 р., кафедрою керував ентузіаст справи,
заслужений працівник фізичної культури і спорту,
доцент, почесний професор М. Т. Пучков. Під його
керівництвом і з його ініціативи у 1968 р. в універ#
ситеті створили сучасний спортивний комплекс зі
спеціалізованими фізкультурними залами для за#
нять волейболом, важкою атлетикою, класичною і
вільною боротьбою, настільним тенісом, залом
ЛФК, стадіоном, майданчиками для волейболу,
баскетболу, гандболу, спортивним містечком, дво#
ма футбольними полями. До цього оновлення ка#
федра мала у своєму розпорядженні невеликий
зал фізкультури у цокольній частині навчального
корпусу, а також літні майданчики біля метео#
станції.
З 1997 до 2009 р. кафедру очолював почесний
професор, академік Олімпійської академії України,
заслужений тренер України з важкої атлетики
П. П. Фесечко. Нині завідувачем є В. М. Осіпов.
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Колектив кафедри фізичного виховання на чолі із завідувачем В. М. Осіповим

У різні роки багато сил і здоров’я віддали
вихованню молодих фахівців працівники кафедри:
Н. Ф. і Л. М. Мельникови, М. Т. Пучков, В. С. Рякшин,
А. А. Шульженко, В. М. Танькін, О. С. Супрун, В. П. Ко#
вальчук, В. С. Костенко, О. Г. Бєлоусов, В. І. Меще#
ряков.
Успішно продовжує справу своїх попередників
нинішній колектив викладачів, які поєднують нав#
чальну роботу з тренерською.
На кафедрі працюють к. пед. н., професор В. М. Вовк,
к. пед. н., доцент С. В. Демерков. Виконуються науко#
во#дослідні роботи на теми: «Моделювання фізичної
підготовки студентів», «Оздоровчий напрям фізично#
го виховання в умовах ЛНАУ», «Розробка програм
із поліпшення фізичної підготовки студентів ЛНАУ».
За минулі роки видано вісім монографій, 60 навча#
льно#методичних рекомендацій, 102 наукові статті.
Удосконалюється спортивно#масова робота серед
студентів.
Університет багатий спортивними традиціями.
Команди майстрів із вільної боротьби, важкої атле#
тики, легкої атлетики, велоспорту, волейболу, футбо#
лу завжди прославляли Луганський університет. Сту#
денти#спортсмени беруть участь у змаганнях різних
рангів — від чемпіонатів, кубків України, чемпіона#
тів Європи та світу до Олімпійських ігор.
Жіноча команда з волейболу — одинадцяти#
кратний чемпіон МСГ СРСР серед ВНЗ (тренер —

В. М. Кондра). Команда з важкої атлетики — сімнад#
цятикратний чемпіон України серед аграрних ВНЗ
(тренер — П. П. Фесечко). У Луганському націо#
нальному аграрному університеті ствоерно центр
олімпійської підготовки з важкої атлетики. З цього
виду спорту підготовлено сімох майстрів спорту
міжнародного класу (МСМК). Спортсмени#важко#
атлети успішно представляють університет на зма#
ганнях різних рівнів. Результативно виступали на
республіканських і всесоюзних змаганнях борці
вільного стилю під керівництвом майстра спорту,
ст. викладача А. Г. Жирного.
В університеті підготовлено десятеро майстрів
спорту міжнародного класу та 86 майстрів спорту.
Значний внесок у розвиток спорту зробили І. Гути#
ря, О. Рисований (легка атлетика), Г. Глуменко (майс#
тер спорту із гирьового спорту), Н. Вороніна, Б. Губар,
В. Ситник, С. Овінников (велоспорт), В. Окань, Л. Бе#
ліченко (акробатика), Т. Марченко (гімнастика),
майстер спорту Ж. Сержанова (багатоборство ГТО),
Н. Ігнатова (плавання), майстер спорту В. Волков
(бокс), майстер спорту В. Харін (кульова стрільба),
майстер спорту Н. Мокришева (сучасне п’ятибор#
ство), майстер спорту Т. Тавасієв (вільна боротьба),
майстер спорту В. Сиріца (класична боротьба),
В. Дерезуцький (настільний теніс), Л. Буракова,
А. Назаренко, А. Чекменьов (волейбол), В. Кицаєв
(футбол).
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Сьогодні університет — один із лідерів 11 видів
спорту серед ВНЗ Міністерства аграрної політики
України. Тут у різні часи культивувалися такі види
спорту: атлетична гімнастика, волейбол, футбол, важ#
ка атлетика, настільний теніс, боротьба вільна, айкідо,
карате#до, гирьовий спорт, баскетбол, спортивна
аеробіка, пауерліфтинг, плавання, армрестлінг тощо.
Спортсмени успішно поєднують фізичне тренування й
навчання.
Зараз викладачами у ВНЗ працюють спортсмени,
які захищали честь університету на спортивних май#
данчиках країни. Це завідувач кафедри статистики
та економічного аналізу, доцент О. В. Кочетков, до#
центи кафедри бухгалтерського обліку Т. П. Головчен#
ко, Л. О. Панченко, декан факультету ветеринарної
медицини, доцент В. І. Шарандак, завідувач кафедри
хірургії та хвороб дрібних тварин, доктор ветеринар#
них наук В. Й. Іздепський, заступник декана буді#
вельного факультету з виховної роботи Г. А. Мірош#
никова, асистент кафедри менеджменту і права
Н. О. Волошинова.
На основі багаторічного досвіду викладачі кафедри
переконалися, що у ВНЗ важливо не лише підготувати
конкурентоспроможних фахівців, а й дати молодим
науковцям, спеціалістам хорошу фізичну підготовку
для підтримки й зміцнення їх здоров’я й популяризації
фізичної культури в майбутньому.
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