ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 7 квітня 1987 р. в
громадських організацій в Україні»
м. Запоріжжі. Після закінчення
(2010),
«Адміністративне
судо
в 2009 р. з відзнакою юридиччинство» — у співавторстві (2011),
ного факультету, на цьому ж факультеті
«Адміністративна відповідальність» —
розпочав трудову діяльність. Працював
у співавторстві (2011), «Репрезентативвикладачем, доцентом, професором і заність та специфічність громадських
ступником декана юридичного факульоб’єднань як суб’єктів адміністративтету з міжнародної діяльності.
ного права України» (2013), словник
У 2010 р. захистив дисертацію на здотермінів
«Адміністративне
право
буття наукового ступеня кандидата юриУкраїни» — у співавторстві (2014),
дичних наук за спеціальністю 12.00.07
«Дисциплінарно-деліктне право» —
«Адміністративне право і процес;
у співавторстві (2016), «Заохочення
фінансове право; інформаційне право»
у службовому праві» — у співавторстві
на тему «Адміністративно-правове ре(2017), «Судовий розгляд справ про
ВІХЛЯЄВ
гулювання порядку створення та діадміністративні правопорушення» —
Михайло Юрійович
яльності
професійних
правничих
у співавторстві (2016) та ін.
громадських організацій в Україні».
Є членом консультативних, дорадчих
Доктор юридичних наук,
В 2013 р. за тією ж спеціальністю зата експертних рад, редколегії наукового
професор
хистив докторську дисертацію на тему
фахового видання «Вісник Запорізького
«Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного національного університету. Юридичні науки», відповіправа України». Вчене звання доцента йому присвоєно дальним секретарем «Юридичного наукового електроу 2014 р.
нного журналу», членом спеціалізованої вченої ради
Основні наукові інтереси та напрями досліджень: ЗНУ.
Співорганізатор регіональних наукових, науковопроблеми адміністративного права, адміністративного
практичних, науково-методичних семінарів, вебінарів,
процесу, порівняльне адміністративне право.
Автор понад 100 наукових, навчальних, навчально- конференцій для молодих учених. Керівник наукометодичних і науково-практичних праць, серед яких: вих студентських робіт, робіт молодих учених.
Відзначений багатьма відомчими нагородами. Сти«Адміністративно-правове регулювання порядку створення
і
діяльності
професійних
правничих пендіат Верховної Ради України для молодих учених.

Н

соціології та управління ЗНУ, яка згодом
ародився 8 вересня 1936 р.
була перейменована на кафедру соціальв м. Нікополі Дніпропетровської
ної філософії та управління, на котрій він
області. В 1959 р. закінчив ЗДПІ
і пропрацював до квітня 2015 р.
за спеціальністю «Фізика, основи виробництва». З 1969 по 1972 р. навчався в аспіФундатор Запорізької соціально-філо
рантурі Академії суспільних наук при ЦК
софської школи, автор понад 300 філософ
КПРС (Москва). В 1972 р. захистив кандисько-наукових і художніх творів, серед
датську дисертацію з філософських наук.
яких — майже два десятки монографічних
З 1959 по 1987 р. обіймав керівні посади
праць (одноосібних і колективних), повісті,
у державних і партійних установах м. Завірші та десять романів. Підготував 11 докпоріжжя та області.
торів та 18 кандидатів філософських наук.
У ЗНУ працював із 1987 р., зокрема
Упродовж багатьох років плідно праобіймав посаду завідувача кафедри філоцював у спеціалізованих вчених радах із
софії. В 1990 р. захистив докторську дизахисту кандидатських і докторських диВОЛОВИК
сертацію, а в 1991 р. став проректором із
сертацій за спеціальністю «Соціальна філоВіталій Іванович
наукової роботи згаданого університету,
софія та філософія історії» у Запорізькому
(1936–2017)
отримав вчене звання доцента кафедри
національному та Дніпропетровському нафілософії, а згодом — вчене звання проціональному університетах. Засновник
Доктор філософських наук,
фесора кафедри філософії та соціології
(1994) і незмінний головний редактор наупрофесор
(1992). В липні 1994 р. обраний заступниково-теоретичного щорічника Нижньої
ком голови Запорізької обласної ради народних депутатів Наддніпрянщини «Культурологічний вісник».
із роботи виконавчих органів, а восени 1995 р. призначеУ 2002 р. йому було присвоєно почесне звання «Заслуний заступником голови Запорізької ОДА, продовжуючи жений діяч науки і техніки України». В 2004 р. обраний
за сумісництвом виконувати обов’язки завідувача кафедри академіком Академії наук вищої школи України (Віддіфілософії ЗДУ. З 1998 по 2008 р. працював проректором, лення історії, філософії і права), а в 2007 р. — академіком
завідувачем кафедри філософії та суспільно-гуманітарних Академії наук вищої освіти України (Відділення філосодисциплін Запорізького обласного інституту післядиплом- фії). Нагороджений орденами «Знак Пошани» та «За заної педагогічної освіти. В лютому 2008 р. призначений заві- слуги» ІІІ ступеня, «За заслуги перед Запорізьким краєм»
дувачем кафедри теорії та практики управління факультету ІІІ, ІІ та І ступенів і двома медалями.
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