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ПАМ'ЯТІ КОЛЕГ 
 

 

ПАМ’ЯТІ 
 

РЕКТОРА ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –  
 

СЕРГІЯ ВІКТОРОВИЧА САВЧЕНКА 
 
19 квітня 2021 року Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка поніс тяжку 
втрату: передчасно помер його ректор, доктор педаго-
гічних наук, професор, член-кореспондент Національ-
ної академії педагогічних наук України Сергій Вікто-
рович Савченко. Пішов з життя справжній професіо-
нал, природжений лідер, життєлюб, людина прекрас-
ної душі, відкритого й доброго серця. Його щирість, 
оптимізм, почуття гумору, доброта й тонка іронія ство-
рювали в університеті неповторну атмосферу – друж-
ню, неодмінно позитивну, налаштовану на здолання 
нових труднощів і підкорення нових вершин.  

Майже все трудове життя Сергія Вікторовича 
було пов’язане з нашим університетом. У 1981 році він 
закінчив Ворошиловградський державний педагогіч-
ний інститут імені Т. Г. Шевченка й отримав кваліфі-
кацію вчителя історії та суспільствознавства. З 1986 
року – обіймав різні викладацькі й керівні посади, 
пройшовши шлях від асистента кафедри до ректора 
університету. І завжди Сергій Вікторович демонстру-
вав талант яскравого педагога, ефективного менедже-
ра, творчої, різносторонньо обдарованої особистості. 

Сергій Вікторович Савченко був відомою й впли-
вовою постаттю у вітчизняному науковому співтова-
ристві. У період з 1987 по 1990 рік він навчався в аспі-
рантурі Науково-дослідного інституту загальних про-
блем виховання АПН СРСР й блискуче захистив кан-
дидатську дисертацію, присвячену діяльності нефор-  
 
 
 
 
 
 
 
 

мальних об’єднань молоді. В 2005 році після закін-
чення докторантури захистив докторську дисертацію, 
в якій розглядались надзвичайно актуальні проблеми, 
пов’язані з соціалізацією студентської молоді. Глибоко 
й усебічно обґрунтована ним теорія соціалізації сту- 
дентів у позанавчальній діяльності стала орієнтиром 
для науковців, які досліджують соціалізаційну пробле-
матику. Визнанням активної науково-дослідної роботи 
й наукових досягнень Сергія Вікторовича стало об-
рання членом-кореспондентом Національної академії 
педагогічних наук України в жовтні 2016 року.  

Неоцінимим є внесок Сергія Вікторовича у від- 
новлення повноцінної діяльності Луганського на- 
ціонального університету імені Тараса Шевченка в 
2014 році на підконтрольній українській владі терито-
рії – у Старобільську. У складній, багато в чому драма-
тичній і непередбачуваній ситуації йому вдалося 
об’єднати викладачів і студентів, створити колектив 
однодумців, спроможний своєчасно й ефективно реа-
гувати на виклики сьогодення. 

Ми будемо завжди пам’ятати Сергія Вікторовича 
як унікальну й неповторну особистість з високо розви-
неним інтелектом, людину, закохану в життя і в свою 
справу, яка цінувала й поважала студентів, своїх друзів 
і колег, людину, яка давала нам змогу з радістю і на-
дією зустрічати кожний новий день. З нами назавжди 
залишаться його щира чарівна посмішка, неперевер-
шені жарти, бажання дарувати радість і тепло людям. 

Світла пам'ять світлій людині.  
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