ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 21 грудня 1956 р.
Головні наукові напрями роботи:
в смт Кушугум Запорізького
вивчення структурно-фазового стану
району Запорізької області. В
металевих сплавів, отриманих в умовах
1978 р. закінчив Запорізький державний
нерівноважної кристалізації, які досягапедагогічний інститут. Із 1987 по 1990 р.
ються при лазерних обробках поверхонь.
навчався в аспірантурі Інституту металоОсновні наукові досягнення: 1) дофізики Національної академії наук Украсліджено закономірності формування
їни. В 1990 р. у спеціалізованій вченій раді
квазікристалічних структур при лазерцього ж інституту захистив кандидатську
ному легуванні та показана можливість
дисертацію на тему «Вплив термоциклічбагаторазового
підвищення
мікроної і лазерної обробки на структуртвердості поверхневих шарів сплавів
ний стан та властивості залізно-нікелієвих
на основі алюмінію; 2) особливості
сталей».
впливу лазерної обробки на структуру
Працюючи в ЗНУ, обіймав посади
та фізико-механічні властивості вторинГІРЖОН
старшого лаборанта, інженера, молодних силумінів; 3) вивчено вплив низько
Василь
Васильович
шого наукового співробітника, асистента,
енергетичної лазерної обробки на
старшого викладача, доцента, профемагнітні властивості аморфних сплавів
Доктор фізикосора, проректора та завідувача кафедри.
на основі заліза та кобальту та показано
математичних наук,
Викладав такі дисципліни: «Механіка»,
механізми підвищення їх магнітом’яких
професор
«Дифракційні методи досліджень», «Фіхарактеристик.
зичні властивості металів і сплавів», «Лазерна обробка
Має приблизно 100 публікацій, з них дві монографії,
матеріалів», «Дефекти кристалічної будови», «Аморфні три навчальні посібники, понад 60 наукових статей вхота квазікристалічні матеріали».
дять до міжнародної наукометричної бази «Scopus». ПідЗ 1996 по 1998 р. навчався в докторантурі готував чотири кандидати наук.
ЗДУ. В 1999 р. у Дніпропетровському національному
Член спеціалізованої вченої ради ЗНУ. Відмінуніверситеті захистив докторську дисертацію на тему ник освіти України. Нагороджений нагрудним зна«Структурно-фазові зміни в кристалічних та аморфних ком Міністерства освіти і науки України «За наукові
сплавах на основі перехідних металів при термоцикліч- та освітні досягнення». Член Європейської асоціації
них обробках.
фізиків-спектральників.

Н

ародився 26 грудня 1956 р. в
та директора Інформаційно-аналітич
м. Шебекіно Бєлгородської обного центру Класичного приватного
ласті (Росія).
університету.
У 1979 р. закінчив механіко-металурСфера практичних інтересів — прогійний факультет Запорізького машиноектна, організаційна та експертна
будівного інституту та почав працювати
діяльність.
змінним майстром на заводі «Орсільмаш»
З початку заснування є членом кіль(м. Оріхів, Запорізька обл.).
кох регіональних осередків політичУ 1990 р. в Інституті молоді
них партій («Громада», «Батьківщина»,
(м. Москва) захистив кандидатську ди«Партія пенсіонерів України»).
сертацію на тему «Розширення демоБрав участь у розробленні Стратегії
кратичних основ ідейно-політичного
регіонального розвитку (до 2015 р.), був
виховання молоді», а в 2011 р.
керівником кількох соціальних проекв Класичному приватному університеті
тів за грантової підтримки закордонних
ГЛАЗУНОВ
(м. Запоріжжя) — докторську дисерфондових організацій («Юридична кліВолодимир
тацію на тему «Українська олігархія
ніка», «Лабораторія психологічного розВолодимирович
в контексті сучасних трансформаційвантаження для людей похилого віку»,
них процесів».
«Бібліоміст» та ін.).
Доктор філософських наук,
Із вересня 1991 р. і дотепер здійснює
Член спеціалізованої вченої ради
професор
викладацьку діяльність. З 1991 р. — виклаД 17.051.01, член Президії Запорізького
дач кафедри політології та теорії соціалізму Запорізь- обласного товариства «Знання».
кого національного університету. З 1995 р. — доцент
Є автором 42 наукових публікацій, з яких одна мокафедри гуманітарних дисциплін КПУ, а з 2014 р. — про- нографія, а також п’ять науково-методичних видань.
фесор кафедри соціальної філософії та управління
За час науково-педагогічної діяльності був відзнаЗНУ. Паралельно обіймав адміністративні посади: чений грамотами ректора Класичного приватного
з 1995 до 1998 р. — ректора Запорізького інституту дер- університету, Запорізької міської ради, Запорізької
жавного та муніципального управління; а з 1998 до обласної ради, Запорізької обласної державної адмі2008 р. — першого проректора Класичного приватного ністрації, нагрудним знаком «Петро Могила» Міністеруніверситету; потім — директора Інституту журналістики ства освіти і науки України.
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