ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився в м. Мелітополі Запорізьхімії та нафтохімії НАН України захистив
кої області. В 1986 р. з відзнакою задокторську дисертацію на тему «Біологічно
кінчив фармацевтичний факультет
активні похідні хіноліну та акридину з азотоЗапорізького державного медичного інстита сірковмісними функціональними грутуту. З серпня 1986 р. — старший лаборант
пами» за спеціальністю «Біоорганічна хімія».
кафедри неорганічної хімії у рідному інстиЗ 2006 р. обіймав посаду професора
туті, а з 1986 по 1995 рр. — асистент кафедри
кафедри хімії. В 2007 р. отримав атестат
організації та економіки фармації, викладав
професора. З 2014 р. виконує обов’язки закурс медтоварів. У лютому 1989 р. у спеціалівідувача кафедри хімії.
зованій вченій раді Львівського державного
Стаж педагогічної роботи у ВНЗ III–
медичного університету захистив кандидатIV рівнів акредитації — 30 років, з них
ську дисертацію на тему «Синтез, фізико-
у ЗНУ — 20 років.
хімічні властивості та біологічна активність
Провідний фахівець зі створення
2-тіо та 4-тіо, 2-гідразино- та 4-гідразинохібіорегуляторів серед азотовмісних генолінів» за спеціальністю «Фармацевтична
тероциклів і сірковмісних біогенних
БРАЖКО
хімія та фармакогнозія».
речовин. Керує роботою аспірантів за наОлександр
З 1995 р. працює в Запорізькому дерпрямом «Біоорганічна хімія». Голова НТР
Анатолійович
жавному університеті: з 1995 по 1996 р. —
біологічного факультету. Член редколегії
Доктор біологічних наук,
старший викладач кафедри біохімії та
наукового фахового видання «Вісник Запрофесор
імунології, викладав курс хімії, з 1996 по
порізького національного університету.
1999 р. — доцент цієї ж кафедри, з 2002 по 2005 р. — доцент Серія: Біологічні науки». Член наукової та науково-технічкафедри хімії.
ної рад ЗНУ. Має більше ніж 200 публікацій наукового та
З 1999 по 2002 р. навчався в докторантурі ЗДУ. В 2004 р. навчально-методичного характеру, з яких три монографії,
організував і сьогодні очолює провідну навчально-науково- вісім моноробіт, понад 40 охоронних документів (патентів
дослідну лабораторію ЗНУ — біотехнології фізіологічно ак- та авторських свідоцтв).
тивних речовин. Напрями наукової діяльності присвячені
За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
пошуку біологічно активних речовин і пов’язані з біоорганіч- освіти, науки, підготовки висококваліфікованих спеціалісною, медичною та фармацевтичною хімією. В 2005 р. у спе- тів і багаторічну сумлінну працю нагороджений нагрудним
ціалізованій вченій раді Д 26.220.01 Інституту біоорганічної знаком МОН України «За наукові досягнення» (2007).

Н

ародився 13 грудня 1977 р.
«Соціальне проектування: проблема
в м. Кишиневі (Молдова).
взаємозв’язку суспільних потреб і дерУ 2000 р. з відзнакою закінчив
жавних інтересів». Стажувався в Готюридичний факультет Запорізького дерландському університеті (Королівство
Швеція, 2007 р.) та Масачусетському
жавного університету за спеціальністю
університеті (м. Амхерст, Сполучені
«Правознавство».
Штати Америки, 2008 р.). З вересня
Протягом 2000–2003 рр. навчався
2012 р. — професор кафедри соціальної
в аспірантурі на кафедрі філософії
філософії та управління Запорізького
ЗДУ. В 2004 р. у спеціалізованій вченій
національного університету.
раді К 17.051.05 Запорізького національного університету захистив дисертацію
У сфері професійних інтересів — пина здобуття наукового ступеня кандидата
тання методології та методики соціальфілософських наук на тему «Еволюція доного проектування соціальної роботи
говірної концепції походження держави:
у громаді, філософії наукової свідомості,
БУТЧЕНКО
соціально-філософський аналіз» за спецівпровадження копродуктивних форм орТарас Іванович
альністю 09.00.03 «Соціальна філософія
ганізації публічного управління. Має пота філософія історії».
над 50 публікацій.
Доктор філософських наук,
У 2005 р. був призначений на посаду
Член редколегії наукового видання
професор
заступника декана факультету соціології
«Культурологічний вісник: Науково-теота управління ЗНУ. В 2006–2007 рр. — доцент кафедри ретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини». Учассоціології, управління та євроінтеграції Національного ник Міжнародного наукового товариства досліджень
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова третього сектору (ISTR). У 2014–2016 рр. брав участь
(м. Київ). Протягом 2007–2010 рр. навчався в докторан- у підготовці та реалізації чотирьох просвітницьких протурі на кафедрі соціальної філософії та управління За- ектів випускників Шведського інституту (м. Стокгольм,
порізького національного університету.
Королівство Швеція). У 2016 р. ініціював розроблення
У 2011 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпро- проекту «Залучення молоді до муніципального планупетровського національного університету імені вання», який переміг на грантовому конкурсі ІноваційОлеся Гончара захистив дисертацію на здобуття на- ної фундації для випускників американських освітніх
укового ступеня доктора філософських наук на тему і наукових програм (AEIF).
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