ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася в 1976 р. В 1998 р.
Має значний досвід наукової, науковозакінчила історичний факультет
методичної та практичної роботи в галузі
ЗДУ за спеціальністю «Всесвітня
соціології. Автор приблизно 60 наукових
історія». В 2003 р. стала випускницею
публікацій у фахових виданнях в Україні та
Гуманітарного університету «Запорізьза кордоном. Найбільш вагомими є монокий інститут державного та муніципальграфії: «Відповідальність у сучасному світі:
ного управління» за спеціальністю
моральні та соціальні підстави соціологіч«Соціальна робота», здобувши кваліфіканої інтерпретації» (2012); «Феномен ответцію «магістр соціальної роботи». В 2006 р.
ственности в мире тотальной глобализации»
у цьому ж ВНЗ захистила дисертацію на
(2013 р., у співавторстві); «Відповідальність
здобуття наукового ступеня кандидата сов сучасному світі: соціологічні інтерпретаціологічних наук на тему «Громадянськоції та емпіричні студії» (2015); наукові статті:
політична соціалізація юнацтва регіону
«Відповідальність в соціологічному дис(на прикладі м. Запоріжжя)». Вчене звання
курсі» (Україна); «Societal Responsibility InБЕЗРУКОВА
доцента їй було присвоєно в 2008 р.
fluence on Individuals Liability in Different
Ольга Анатоліївна
У 2015 р. захистила дисертацію на
Spheres of Life» (США); «Responsibility Disздобуття наукового ступеня доктора соcourse in Sociological Studies» (США); «Стан
Доктор соціологічних наук,
ціологічних наук на тему «Соціальна відта характер відповідальності в суспільстві
доцент
повідальність в сучасному українському
у емпіричному вимірі» (Польща). Є співавсуспільстві: соціологічна концептуалізація та досвід емпі- тором підручника «Галузеві та спеціальні соціології» (2014)
ричного дослідження» — першу в Україні докторську ди- та навчального посібника «Політико-правова система України» (2016). Постійно бере участь у наукових конференціях
сертацію з проблематики соціальної відповідальності.
У системі вищої освіти працює з 1998 р. Має досвід ро- різного рівня. Активно займається науковою роботою зі стуботи в Класичному приватному університеті, Запорізь- дентами. Керувала робочою групою з розроблення освітньокому національному технічному університеті. Сьогодні є професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів за
професором кафедри соціології ЗНУ. Стаж наукової та ви- спеціальністю 054 «Соціологія» у ЗНУ, є гарантом освітньої
кладацької роботи складає 18 років. На факультеті соціо- програми «Соціологія» для бакалаврів та магістрів. Має зналогії та управління виконує обов’язки заступника декана чний досвід організації якісних і кількісних соціологічних
з наукової роботи.
досліджень різних рівнів.

Н

ародилася 19 квітня 1966 р.
Була членом оргкомітетів міжнародв м. Запоріжжі. В 1989 р. закінних і всеукраїнських наукових і науковочила ЗДУ за спеціальністю «Ропрактичних конференцій, заступником
сійська мова та література». З 1989 по
головного редактора фахового науково-
2000 р. працювала на кафедрі російської
виробничого журналу «Держава та ремови ЗДУ. З 1992 по 1995 р. навчалася в асгіони» (серія «Гуманітарні науки»), є
пірантурі. В 1996 р. захистила кандидатчленом редколегії фахового науково-техську дисертацію на тему «Відадвербіальне
нічного збірника «Поліграфія і видавнича
словотворче гніздо: структура, семантика,
справа».
потенціал» і здобула науковий ступінь канСфера наукових інтересів охоплює додидата філологічних наук, а в 2000 р. їй
слідження організації наукового знання
присвоєно вчене звання доцента.
про «public relations», проблематики наукоЗ 2000 по 2010 р. працювала в Інстивих досліджень феномену PR, ролі зв’язків
туті журналістики і масової комунікації
з громадськістю у побудові громадянського
БЕРЕЗЕНКО
Класичного приватного університету, де
суспільства в Україні та світі, аналіз сучасВіта Віталіївна
з 2001 по 2007 р. очолювала кафедру масоних рекламних і PR-технологій.
вої комунікації і зв’язків з громадськістю.
Має понад 120 наукових робіт, серед
Доктор наук
З 2010 р. працює на факультеті журналісяких дві монографії «PR в Україні: науіз соціальних комунікацій,
тики ЗНУ. Одночасно, з 2010 по 2014 р.,
кове осмислення феномену» (2013) та «PR
професор
навчалася в докторантурі Інституту журяк сфера наукового знання» (2015), наналістики КНУ ім. Т. Шевченка. В 2014 р. захистила вчально-методичні видання, матеріали доповідей на кондокторську дисертацію на тему «Наукове осмислення фе- ференціях, статті у фахових виданнях.
номену PR як соціально-комунікаційної діяльності в УкраЗа особистий внесок у підготовку молодої зміни
їні», а в 2016 р. їй присвоєно вчене звання професора в інформаційній галузі відзначена Почесною грамотою
кафедри реклами та зв’язків із громадськістю.
Національної спілки журналістів України (2004), листом
Протягом 2015–2016 рр. очолювала кафедру реклами подяки міського голови м. Запоріжжя (2016), грамотами
та зв’язків із громадськістю ЗНУ. Зараз працює на посаді ректора ЗНУ за активну участь у науково-дослідній діяльпрофесора кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків ності факультету журналістики (2014), грамотами та подяіз громадськістю.
ками декана факультету журналістики (2015, 2016).
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