ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У

1971 р. закінчив Одеський дерземлевпорядник України», в 2000 р. — Грамотою Держкомзему України, в 2002 р. —
жавний екологічний університет.
Почесною грамотою Кабінету Міністрів
Трудову діяльність розпочав інУкраїни, в 2004 р. — Подякою Держкомженером Запорізького облводгоспу. Згозему України, а в 2009 р. — Подякою Кабідом проходив строкову військову службу
нету Міністрів України.
в Радянській армії.
З 2011 р. — завідувач кафедри міжнаЗ 1973 по 1992 р. працював
родної економіки, природних ресурсів та
у Запорізькому інституті землеустрою,
економічної теорії ЗНУ.
де пройшов шлях від інженера до диБрав участь у міжнародних конферектора інституту. В 1995 р. стажувався
ренціях у США, Англії, Австрії, Чехії та
у Королівському інституті сурвеєрів
Угорщині.
(Англія). У 1996 р. був студентом УніверДійсний член Української екологічної
ситету штату Айдахо (США). В 1997 р.
академії наук. Академік Міжнародної Акапройшов стажування в Центрі реєстрації
БАБМІНДРА
демії освіти і науки України.
нерухомого майна (Англія).
Дмитро
Іванович
Член спеціалізованої вченої ради ЗаЗ травня 1992 р. по листопад 2011 р.
порізького національного університету.
очолював Запорізьке обласне, а потім —
Доктор економічних наук,
головне управління земельних ресурсів.
Сфера наукових інтересів: економіка
професор
Автор більше ніж 200 наукових публіприродокористування і охорона навколишкацій і восьми наукових монографій. Співавтор регіо- нього середовища; модернізація економіки шляхом розвитку
нальної програми використання та охорони земельних виробничої та соціальної інфраструктури; світові проблеми
ресурсів, земельно-агротехнічних паспортів для нових диверсифікації джерел генерації та постачання енергетичагроформувань ринкового типу, що була впроваджена них ресурсів; диверсифікація інноваційного розвитку агроу Запорізькій області. Був керівником проекту «Комплек- промислового комплексу; міжнародна інтеграція та розвиток
сна програма захисту земель від водної та вітрової ерозії туризму (історико-культурного, рекреаційного, оздоровчого,
в Запорізькій області» до 2010 року.
природоохоронного, сільського та індустріального).
За високі досягнення у проведенні земельної реБрав участь у законодавчій діяльності (Земельний
форми в Запорізькій області Д. І. Бабміндра нагородже- кодекс, Закон про землеустрій, Закон про державний зений нагрудним знаком Держкомзему України «Почесний мельний кадастр).

Н

спеціалізованої вченої ради при Інституті
ародилася 18 липня 1942 р.
дефектології АПН СРСР (м. Москва).
у м. Камінь-на-Обі (Алтайський
край, Росія). В 1960 р. вступила до
Була членом науково-технічної та вчеОмського державного інституту фізичної
ної рад Запорізького національного унікультури. В 1962 р. була переведена до
верситету, спеціалізованої вченої ради із
Узбецького державного інституту фізичної
захисту кандидатських дисертацій Південкультури, який успішно закінчила за спеціноукраїнського педагогічного університету
альністю «Фізична культура і спорт».
імені К. Д. Ушинського за спеціальністю
Трудову діяльність розпочала в 1964 р.
«Корекційна педагогіка». З вересня 2006 по
вчителем фізичної культури та лікарем з лікулипень 2016 р. — професор кафедри теорії
вальної фізичної культури у школі-інтернаті
та методики фізичної культури та туризму
для глухонімих дітей м. Ташкента. В
Запорізького національного університету.
1967–1971 рр. працювала викладачем каСфера наукових досліджень: питання
федри фізичного виховання і спорту Ташкорекційної педагогіки, спеціальної псиБАЙКІНА
кентського державного університету.
хології, адаптивної фізичної культури,
Ніна
Григорівна
З 1971 р. — в Україні. Послідовно обіпараолімпійського спорту. Автор понад
(1942–2016)
ймала посади доцента, завідувача кафедри
420 публікацій, серед яких монографії, підциклічних видів спорту, завідувача каручники та навчальні посібники. Під її кеДоктор педагогічних наук,
федри спорту і спортивних ігор, завідурівництвом підготовлено та захищено одну
професор
вача кафедри корекційної педагогіки та
докторську і 16 кандидатських дисертацій.
адаптивного фізичного виховання.
Прізвище Н. Г. Байкіної увійшло до книги про відомих
Кандидатську дисертацію на тему «Розвиток швидко- вчених «Who is Who in the World», книги «Intellectual of the
сті і витривалості в глухих підлітків засобами бігової підго- 21st Century 2008. Awards Programme 2008». Крім того, відзнатовки в умовах жаркого клімату і середньогір’я» захистила чена Дипломом Кембриджського університету. Міжнародні
у 1971 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради НДІ де- видання з фізичної культури засвідчують, що Ніна Григорівна
фектології АПН СРСР (м. Москва). Вчене звання доцента є одним із провідних науковців з адаптивної педагогіки у світі.
кафедри спорту і спортивних ігор їй присвоєно в 1973 р. Док- Володар сертифікатів «Special Olympics», учасниця багатьох
торську дисертацію на тему «Корекційні основи фізичного міжнародних конгресів і конференцій, свій досвід передавиховання глухих школярів» захистила в 1992 р. на засіданні вала студентам Запорізького національного університету.
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