ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

1965 р. Запорізький державний педагогічний інститут отримав дозвіл Міністерства освіти
України на проведення госпдоговірних науково-дослідних робіт. Перший договір на виконання
наукових досліджень було укладено із заводом «Дніп
роспецсталь» на тему «Математична оцінка міцнісних
характеристик сталі і сплавів» (науковий керівник —
доц. І. М. Фішман).
У 1970 р. в інституті створено Науково-дослідний сектор ІІІ категорії, першим начальником якого на громадських засадах призначено В. С. Нежевенко.
У 1980 р. Міністерством освіти України затверджено
перший штатний розклад Науково-дослідного сектору,
який складався з посад директора і секретаря, а також
відкрито лабораторію соціологічних досліджень, яку
на громадських засадах у різні роки очолювали доценти
І. М. Тоцький та Ю. А. Гапон.
З реорганізацією інституту в університет у 1986 р. розширилася і структура Науково-дослідного сектору, в якому
було відкрито нові наукові структурні підрозділи.
З 1986 р. на посаді начальника сектору працював
доц. В. Г. Мартиненко, а з 1989 р. — Ю. Т. Шинкаренко.
З 1995 по 2008 р. Науково-дослідний сектор очолював
канд. техн. наук, доц. Ю. О. Сисоєв. У 2009 р. керівником
підрозділу призначено канд. фіз.-мат. наук, доц. В. І. Меняйло, за активної участі якої введено посади заступників
деканів факультетів з наукової роботи, запроваджено індивідуальне оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників та проведення конкурсу
«Кращий науковець року», створено електронну базу даних «Науковці ЗНУ», складено реєстр наукових шкіл, організовано низку нових структурних підрозділів ЗНУ,
а також значно підвищено обсяги фінансування наукової
діяльності університету.
Зважаючи на суттєве розширення напрямів роботи
Науково-дослідного сектору, покращення результативних
показників наукової діяльності ЗНУ, у 2011 р. Науководослідний сектор, за погодженням з МОН України, реорганізовано у Науково-дослідну частину. До її складу
входять: навчально-науково-виробничий центр «Метал
спецпроект»;
навчально-науково-виробничий
центр
«Екологія»; науково-консультаційний центр юридичної лінгвістики; проблемна науково-дослідна лабораторія економіки; проблемна науково-дослідна лабораторія
«Науки про Землю»; проблемна науково-дослідна лабораторія структурних досліджень твердих тіл; проблемна науково-дослідна лабораторія прикладної математики та
механіки; навчально-наукова лабораторія модерної історії України та інноваційних освітніх технологій; навчально-наукова лабораторія археологічних досліджень;
навчально-науково-дослідна лабораторія біоіндикації

та біоекології; навчально-науково-виробнича лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища;
навчально-науково-дослідна лабораторія клітинної та організменної біотехнології; навчально-науково-дослідна
лабораторія біотехнології фізіологічно активних речовин; навчально-наукова лабораторія біохімії та фармакології спорту; навчально-наукова лабораторія новітніх
технологій; навчально-наукова лабораторія паралельних
і розподілених обчислень; навчально-наукова лабораторія
українознавчих студій; науково-тематична група з актуальних проблем суспільно-гуманітарних наук; навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права.
Таким чином, науково-дослідна частина має потужну інфраструктуру, яка нараховує два навчально-
наукові центри, один науково-консультаційний центр,
дванадцять навчально-наукових, навчально-науково-
дослідних лабораторій, чотири проблемні науково-
дослідні лабораторії та відділ патентно-інформаційного
забезпечення, який очолює його найдосвідченіший працівник, фахівець з питань охорони інтелектуальної
власності І. І. Туманова, яка спільно із заступником начальника Науково-дослідної частини О. В. Дерюгіною самовіддано трудиться в університеті вже понад 30 років.
Організаційно-наукову роботу ЗНУ під керівництвом
проректора з наукової роботи Г. М. Васильчука та начальника Науково-дослідної частини В. І. Меняйло здійснюють
провідні фахівці І. Ю. Літвінова, Т. І. Книш, І. В. Оспіщева, О. В. Борисенко, які своєю щоденною наполегливою працею сприяють подальшому розкриттю наукового
потенціалу Запорізького національного університету та
перетворенню його на потужний регіональний науковоінноваційний центр європейського зразка.

Колектив Науково-дослідної частини. Зліва направо:
перший ряд: заст. нач. НДЧ О. В. Дерюгіна, нач. НДЧ,
доц. В. І. Меняйло; другий ряд: провідні фахівці:
О. В. Борисенко, Т. І. Книш, І. Ю. Літвінова, І. В. Оспіщева,
зав. відділу І. І. Туманова
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