ВАНДИШЕВ Валентин Миколайович
Доктор філософських наук, професор Вандишев В.М. помер 13 жовтня 2017 року на
71-му році життя в м.Суми після тяжкої хвороби,
Народився В.М. Вандишев 1 січня 1947 року в сім’ї офіцера Радянської армії у місті
Стрий Львівської області. Після закінчення середньої школи навчався у Чорноморському
Вищому військово-морському училищі (1964–1967), працював на Ніжинському
оборонному заводі “Прогрес” (1967–1976). У 1973 закінчив Київський політехнічний
інститут за фахом “інженер-електромеханік”. У 1976 відмовився від керівних посад на
заводі й розпочав шлях професійного викладача філософії. Рік працював у Ніжинському
педагогічному інституті. У 1977 закінчив у Київський державний університет
ім. Т. Г. Шевченка за фахом “філософ”.
У 1977–2000 працював у Сумському державному університеті на посадах асистента,
старшого викладача, доцента й професора, а з 1991 – завідувача кафедри філософії. У
1981 на філософському факультеті КДУ ім. Т. Г. Шевченка захистив дисертацію
“Філософський аналіз принципу локальності в фізиці” на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук. а в 1990 році там же захистив дисертацію “Філософський
аналіз диференціації природничо-наукового пізнання” на здобуття наукового ступеня
доктора філософських наук. Почав займатися складними проблемами релігії, окультизму,
містики, астрології.
Потім була робота професором кафедри українознавства і політології Сумського
аграрного університету (2000–2003). Зайнявся вивченням творчості Юрія Дрогобича
(Котермака), переклав українською й російською мовами праці нашого мислителя ХV ст.
Надалі (2003-2004) рік працював завідувачем кафедри філософії Житомирського
державного університету, потім – 2004-20012 рр. - завідував кафедрою філософії
Сумського державного університету. Науковий інтерес до творчості М. Коперника, учня
Юрія Дрогобича, пов’язаний у Вандишева В.М. із перебуванням його у ВармінськоМазурському університеті (Ольштин) як professor-visiting. В ці ж роки він відредагував і
опублікував багато монографій, підручників і статей польських колег.
З 2012 року Вандишев В.М. – завідувач кафедри філософії Сумського національного
аграрного університету. Активно співробітничав із зарубіжними колегами, особливо з
Ягеллонського і Варшавського університетів, Вищою школою сільського господарства
Польщі тощо.
Протягом багатьох років був членом спеціалізованих вчених рад з захисту
докторських дисертацій при філософському факультеті Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна (1992–2008) та при Відділенні релігієзнавства Інституту
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України (2003–2012), часто опонуючи кандидатські і
докторські дисертації. Керував науковою роботою аспірантів.
Досліджував філософські проблеми природознавства, зокрема релятивістські та
квантово-релятивістські теорії, сучасну космологію, астрофізику, взаємозв’язок теології й
окультизму, історико-філософські питання. За 40 років наукової кар’єри написав понад
380 наукових праць, у тому числі десятки монографій і навчальних посібників. Понад 30
наукових праць надруковані за кордоном. Учасник 286 наукових конференцій..
Світла пам’ять про В.М. Вандишева – науковця й освітянина, громадянина й
подвижника залишиться в наших думках.
За релігієзнавчий загал України
доктор філософських наук, професор Іван МОЗГОВИЙ
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