ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У

1977 р. в Інституті зоології АН
академії наук України та Національної акаСРСР захистила кандидатську дидемії медичних наук України. Організатор
сертацію на здобуття наукочисленних виступів на телебаченні, правого ступеня кандидата біологічних наук
цює зі студентами з питань профорієнтації.
за спеціальністю «Зоологія». З 1990 по
Впродовж усієї педагогічної діяльності
1997 р. — доцент кафедри ботаніки та екоактивно займається пошуком та впровалогії ЗДУ, з 1997 по 2001 р. — професор тієї
дженням нових інтерактивних методів
ж кафедри, а з 2001 р. — завідувач кафедри
навчання, навчає студентів практичних назоології. З 2007 р. завідувала кафедрою
вичок та вмінь, передає свій досвід молозагальної та прикладної екології та зоолодим фахівцям.
гії. З 2013 р. обіймала посаду завідувача
Продовжила формування наукової
кафедри фізіології. З 2016 р. — завідувач
школи з вивчення фізіологічної ролі біметареорганізованої кафедри фізіології, імунолів. Головний напрям наукових досліджень —
логії і біохімії, викладала курс цивільного
метаболізм металів, адаптація і стрес.
БОВТ
захисту та медицини.
Персональні біографічні та головні
Валентина Дем’янівна
Розробила 14 лекційних курсів.
факти з наукової діяльності представлені
У 1993 р. в Томському державному універв міжнародній енциклопедії «Dictionary
Доктор біологічних наук,
ситеті захистила докторську дисертацію
of International Biography», 27 edition
професор
за спеціальністю «Фізіологія». Має три
Oxfordpress».
монографії, приблизно 200 статей, більшість з яких опуЧлен редакційних колегій фахових журналів «Вісник
бліковані в зарубіжних міжнародних виданнях. У 1995 р. Запорізького національного університету», «Питання біопри ЗНУ було створено біологічну школу МАН, яку очолила індикації та екології», «Актуальні питання біології, еколопроф. В. Д. Бовт. З 1996 р. є віце-президентом Малої академії гії та хімії».
наук Запорізької області. Щороку талановиті учні-вихованці
Плідна наукова та викладацька діяльність високо оціакадемії посідають перші місця як на обласних, так і на все нена на рівні держави. Нагороджена нагрудним знаком
українських олімпіадах МАН. Перші учні біологічної школи «Відмінник освіти України», двома медалями «За розвиток
Запорізького краю» та знаком МОН України «За наукові
МАН вже захистили кандидатські та докторські дисертації.
Валентина Дем’янівна проводить активну роботу щодо досягнення». Дійсний член Академії технологічних наук
співробітництва з провідними установами Національної України, міжнародний експерт.

У

Надає методичну допомогу реабілі1999 р. з відзнакою закінчила матаційним установам м. Запоріжжя та Загістратуру факультету фізичного
порізької області, читає цикли лекцій
виховання ЗДУ за спеціальністю
для студентів центру післядипломної
«Фізична реабілітація». З 2000 р. працює
освіти, член журі Всеукраїнського етапу
на факультеті фізичного виховання: виолімпіади з фізичної реабілітації, член
кладачем, старшим викладачем, доцентом
журі обласного конкурсу малої академії
(з 2005 р.), заступником декана з наукової
наук за номінацією «Валеологія» та обласроботи (з 2007 р.), професором (з 2012 р.)
ного конкурсу застосування методу прокафедри фізичної реабілітації. З 2013 р. до
ектів. Співорганізатор і учасник постійно
сьогодні обіймає посаду професора, завідудіючих обласних семінарів для фахівців
вача кафедри фізичної реабілітації.
з фізичної реабілітації та методистів лікуУ 2004 р. закінчила аспірантуру
вальної фізичної культури.
при ЗДУ за спеціальністю «Фізіологія людини та тварин» і захистила кандидатську
Має досвід участі у складі виїзних ексБОГДАНОВСЬКА
дисертацію у спеціалізованій вченій раді
пертних комісій МОН України, експертних
Надія Василівна
при КНУ ім. Т. Шевченка на тему «Адапрадах з ліцензування та акредитації. Вхотивні можливості серцево-судинної сисдить до складу робочої групи ЗНУ для оновДоктор біологічних наук,
теми дітей шкільного віку та шляхи їх
лення складових галузевого стандарту вищої
професор
корекції». У 2012 р. захистила докторосвіти.
ську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при ХНУ
Наукові результати Н. В. Богдановської відображені
ім. Н. В. Каразіна на тему «Роль системи синтезу оксиду у понад 200 наукових працях: статтях у фахових виданазоту в забезпеченні адаптації серцево-судинної системи нях України та зарубіжжя, 11 навчальних посібниках із
людини до фізичних навантажень».
грифом МОН України, двох монографіях, десяти патенПід її науковим керівництвом захищено сім канди- тах на винахід і корисну модель, п’яти свідоцтвах автордатських дисертацій. Член спеціалізованих вчених рад ського права на твір, науково-методичних рекомендаціях
із захисту кандидатських і докторських дисертацій у Чер- та ін.
каському національному університеті імені Богдана ХмельНагороджена почесними грамотами Міністерства
ницького та Національному університеті фізичного освіти і науки України, Запорізької облдержадміністрації
виховання та спорту України.
та ректора Запорізького національного університету.
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