ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 6 січня 1974 р. в м. За
«Менеджмент
та
підприємництво:
поріжжі. В 1991 р. із золотою
тренди розвитку» (2016), автор більше
медаллю закінчила Багатопроніж 80 наукових праць, 12 навчально-
фільний ліцей № 99. У 1996 р. стала
методичних видань, трьох монографій,
випускницею Запорізького державного
одного підручника, одного авторського
університету та розпочала педагогічну
свідоцтва на науковий твір. Член спекар’єру. За професійну майстерність
ціалізованої вченої ради Запорізького
отримала звання вчителя-методиста.
національного університету із захисту диВ 2008 р. здобула кваліфікацію магістра
сертацій з економіки і управління.
з державного управління в Класичному
У 2014–2015 рр. проходила стажуприватному університеті (м. Запоріжжя)
вання за міжнародною програмою Фонду
і була призначена на посаду старшого виРоберта Боша з публічного управління
кладача кафедри менеджменту організа«Good Governance» (Берлін — Варшава —
цій та логістики Запорізького націо
Брюссель, ЄС). У 2017 р. стажувалася за
нального університету.
програмою «Erasmus+» в Університеті дю
БУХАРІНА
В 2009 р. захистила кандидатську диМен (м. Ле Ман, Франція), у межах стаЛюдмила Михайлівна
сертацію на тему «Державне регулюжування проводила дослідження на тему
Доктор економічних наук,
вання індустрії туризму: регіональний
«Розвиток соціального капіталу суб’єктів
професор
аспект». У 2014 р. захистила доктормалого та середнього підприємництва.
ську дисертацію на тему «Стратегічні засади соціально- Європейський досвід».
економічного розвитку регіону: програмно-цільовий
Засновник ГО «Центр інноваційного підприємпідхід». З 2015 р. — завідувач кафедри підприємництва, ництва та місцевого розвитку» (2015), консультант
менеджменту організацій та логістики ЗНУ. В 2016 р. за- українсько-німецького Центру логістичних технолокінчила Запорізьку державну інженерну академію за спе- гій (2009–2014), локальний координатор в Україні проціальністю «Фінанси та кредит».
грами «Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good
У 2015 р. ініціювала започаткування підготовки Governance» (з 2015 р.), член Дорадчого комітету
фахівців за спеціальністю «Підприємництво, тор- з ефективного врядування і розвитку (проект «Партгівля та біржова діяльність». Автор ідеї створення та нерство для розвитку міст (ПРОМІС)», м. Запоріжжя,
головний редактор наукового електронного видання з 2016 р.).

Н

ародився 8 лютого 1966 р. До
соціально-політичного
і
духовно-
ЗДПІ вступив у 1983 р. на істокультурного розвитку Української РСР
ричний факультет. Із 1984 по
в 20–30-х рр. ХХ ст.». (науковий кон1986 р. проходив військову службу в ласультант — В. М. Даниленко). З вересня
вах Збройних сил СРСР. У 1989 р. пере2007 р. — професор кафедри загально
вівся для продовження навчання на
правових дисциплін Запорізького юриІV курс історичного факультету КДУ
дичного інституту Дніпропетровського
ім. Т. Г. Шевченка, який закінчив
національного університету внутрішніх
у 1990 р. з відзнакою.
справ. З листопада 2008 р. — професор
З 1990 по 1993 р. навчався в аспікафедри джерелознавства, історіограрантурі на кафедрі новітньої історії
фії та спеціальних історичних дисциУкраїни історичного факультету КДУ
плін ЗНУ. З 2009 р. — завідувач відділу
ім. Т. Г. Шевченка. Кандидатську дисераспірантури і докторантури ЗНУ
тацію захистив на тему «Українізація
і директор Департаменту післядипломВАСИЛЬЧУК
вищих органів державної влади та управної освіти та додаткових освітніх послуг
Геннадій Миколайович ЗНУ. З 2014 р. працює на посаді прорекління УСРР (20-ті роки)».
У 1994 р. екстерном закінчив юритора з наукової роботи Запорізького наДоктор історичних наук,
дичний факультет Запорізького дерціонального університету.
професор
жавного університету за спеціальністю
Науковими інтересами Г. М. Василь«Правознавство» та отримав диплом юриста. Почина- чука є питання історії України 1920–1930-х рр., історії та
ючи з 1987 р., працював за сумісництвом учителем істо- культури етносів, всесвітньої культури та релігій, історії
рії та географії у вечірніх школах Запоріжжя та Києва. держави і права.
Автор понад 80 наукових публікацій. До них налеЗ 1994 по 1996 р. обіймав посади асистента та старшого
викладача кафедри історії України КДПІ ім. М. П. Дра- жать: монографія «Радянська Україна 20–30-х рр. ХХ ст.:
гоманова. З 1996 по 2005 р. був доцентом кафедри істо- сучасний історіографічний дискурс» (2008); навчальнорії України та кафедри всесвітньої історії Запорізького методичні посібники «Історія міжнародних відносин
національного університету.
(кінець ХІХ — середина ХХ ст.)» (2005), «Історія дерУ 2008 р. захистив докторську дисертацію на жави і права зарубіжних країн» (2007), «Історія світової
тему «Сучасна українська та зарубіжна історіографія культури» (2009).
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