ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився в 1974 р. Має дві вищі
коледжі ЗНУ. Є вчителем вищої категорії.
освіти за спеціальностями «ФарЗ 2015 р. працює відповідальним секретамація» та «Економіка підприємрем Приймальної комісії ЗНУ. Докторську
ства». Працював державним службовцем
дисертацію з державного управління зау Національному агентстві України з рехистив у 2016 р. на тему «Формування реконструкції та розвитку, на зовнішньоторсурсного забезпечення розвитку місцевого
говельній фірмі металургійного комбінату
самоврядування в Україні». Автор понад
«Запоріжсталь».
50 наукових праць, зокрема статей у фахоМає значний досвід співпраці з підпривих виданнях, монографій, навчальних поємцями Німеччини, Чехії, Індії, Італії, Кисібників тощо.
таю та Австрії.
Брав участь у реалізації масштабСьогодні працює завідувачем кафедри
них інвестиційних проектів, серед яких бубізнес-адміністрування та менеджменту зодівництво виставкового комплексу «Козак
внішньоекономічної діяльності ЗНУ. Має
Палац».
БІКУЛОВ
великий практичний досвід роботи у сфері
Займається питаннями децентралізації
Дамір Тагірович
публічного управління, міжнародної співбюджетних відносин, економічної автонопраці, організації підприємницької діяльмії місцевих територіальних громад, розДоктор наук
ності, проектів у економічній та соціальній
ширення джерел фінансування соціальної
з державного управління,
сферах. Більше ніж десять років обіймав посфери. Коло наукових інтересів охоплює
професор
саду віце-президента Запорізької торговосферу державного та корпоративного
промислової палати, брав участь у реалізації масштабних управління, публічно-приватне партнерство, організацію
міжнародних проектів з партнерами з Німеччини та Італії.
діяльності органів місцевого самоврядування, досвід розПройшов стажування за спеціальністю «Менеджмент» витку проектів у сфері підприємницької інфраструктури.
у інституті IAL CISL (Італія), семінари «Застосування сертиАктивний учасник благодійних заходів із підтримки
фікатів CARNET ATA у митній діяльності», «Міжкультурні дітей-сиріт, учасників бойових дій, людей з особливими
комунікації», «Технологія публічних виступів» у Німеччині.
потребами.
Володіє англійською та німецькою мовами. Фундатор
З 2008 р. повністю присвятив себе викладацькій та адміністративній роботі в ЗНУ. Крім завідування кафедрою, аматорського та університетського спорту. Є членом спевикладає профільні дисципліни в Економіко-правничому ціалізованої вченої ради з державного управління.

Н

мови в школах і ВНЗ. Серед них: шість моноародився 28 липня 1948 р. в с. Черграфій з історичного словотворення українвоному Широківського району
ської мови, книги «Учіться висловлюватися»,
Дніпропетровської області в ро«Методика викладання української мови:
дині вчителів. У 1970 р. став випускником
практичні та лабораторні заняття», «Профілологічного факультету ЗПІ.
блемно-ситуативні завдання на уроках українУ 70-х рр. працював учителем украської мови», «Мовознавчі студії в школі».
їнської мови і літератури, військовим
керівником, заступником директора з наПідготував 16 кандидатів наук. Відкрив
вчальної роботи у середніх школах Заподокторантуру за спеціальністю 10.02.01
різької та Дніпропетровської областей.
«Українська мова». У 2004 р. в ЗНУ на
Після завершення навчання впродовж
базі кафедри української мови створив
1980–1983 рр. в аспірантурі КДПІ при кафедрі
«Південноукраїнський історико-дериваукраїнської мови, захистив кандидатську дитологічний центр». Керує аспірантами,
сертацію «Історія і особливості творення
консультує докторантів.
БІЛОУСЕНКО
прислівників часу в українській мові». ЗакінГолова спеціалізованої вченої ради із заПетро Іванович
чивши докторантуру того ж вишу, в 1994 р.
хисту кандидатських дисертацій при ЗНУ,
захистив докторську дисертацію «Історія сучлен спеціалізованої вченої ради із захисту
Доктор філологічних наук,
фіксальної системи українського іменника
докторських дисертацій при Інституті украпрофесор
(назви чоловічого роду)» (науковий консульїнської мови НАН України, член кількох
тант — чл.-кор. НАН України В. В. Німчук).
редколегій фахових видань, зокрема й виПрацював завідувачем кафедри української мови Кри- дання Інституту української мови НАН України «Українворізького педагогічного інституту, кафедри філологічних ська мова», головний редактор фахового видання «Вісник
дисциплін Херсонського педагогічного інституту. В 1994 р. ЗНУ. Філологічні науки».
перейшов на роботу в ЗДУ. Працював на посадах доцента,
Нагороджений Грамотою Товариства української
завідувача кафедри, професора та декана філологічного фа- мови ім. М. Грушевського США за вагомий внесок у розвикультету. Певний час був завідувачем кафедри української ток українознавчих досліджень, плідну працю на ниві вифілології Кримського державного університету (м. Ялта).
ховання національно свідомої молоді (2001), почесним
Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць званням «Відмінник освіти України» (2001), орденом «За
з історії української мови, методики викладання української заслуги» ІІІ ступеня (2005).
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