ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 28 серпня 1950 р. в смт
З 2003 р. — завідувач лабораторії
Червоноармійську Запорізької
біоресурсів навколишнього природобласті в сім’ї службовців.
ного середовища на біологічному фаУ 1968–1969 рр. був лаборантом
культеті ЗНУ, де виконувалося більше
СШ № 2 м. Вільнянська Запорізької обніж 25 господарчих тем для Запорізьласті. В 1974 р. закінчив Дніпропетровкої, Херсонської, Рівненської, Дніп
ський університет. З 1974 р. — вчитель
ропетровської та інших областей
біології та хімії на Чукотці (Росія).
України. Працюючи на Північному
В 1975–1979 рр. — старший лаборант лабоСході колишнього СРСР, брав активну
раторії теріології Інституту біологічних
участь у завезенні та акліматизації
проблем Півночі Далекосхідного наукочервонокнижних видів ссавців. Із
вого центру АН СРСР (м. Магадан).
1990 по 1997 р. організував та очолив
У 1979–1983 рр. — стажер-дослідник, із
науково-виробничий центр ТОВ «Цве1983 р. — молодший науковий співробіттень-Юга» при ЗДУ.
ДОМНІЧ
ник, з 1986 р. — науковий співробітник, із
Кандидатську дисертацію захистив
Валерій
Іванович
1988 р. — старший науковий співробітник
у 1985 р. в Інституті еволюційної екололабораторії екології ссавців Інституту біогії тварин АН СРСР (м. Москва) на тему
Доктор біологічних наук,
логічних проблем Півночі Далекосхід«Лось північно-східних районів Сибіру».
доцент
ного наукового центру АН СРСР.
У 2008 р. в Дніпропетровському націоПротягом 1975–1977 рр. займався акліматиза нальному університеті захистив докторську дисертацію на
цією червонокнижних видів тварин (вівцебиків) за тему «Роль ратичних (cеrvіdае bоvіdае) та хижих (саnіdае)
радянсько-американським договором з охорони нав у біогеоценозах окремих районів Палеарктики».
колишнього середовища. З 1989 р. — доцент кафедри
Сфера наукових досліджень: екологія, раціональне
зоології і мисливствознавства ЗДУ. В 1997–2003 рр. — використання, акліматизація та інтродукція промислових
декан біологічного факультету ЗДУ. В 1999–2003 рр. — видів мисливських тварин крайніх районів Палеарктики.
завідувач кафедри мисливствознавства та іхтіології
Нагороджений медаллю «Відмінник лісової освіти
ЗДУ. В 2004–2007 рр. — докторант біологічного фа- в Україні» (2010).
культету Дніпропетровського національного універ
Сьогодні обіймає посаду завідувача кафедри біології
ситету.
лісу, мисливствознавства та іхтіології ЗНУ.

Н

12.00.08 «Кримінальне право та криміародився 6 червня 1967 р. в м. Він
нологія; кримінально-виконавче право»
ниці. Закінчивши в 1984 р. із зона тему «Проблемні питання кримінальлотою медаллю місцеву середню
ної відповідальності за одержання хашколу № 13, вступив на І курс юридичного
бара» (науковий керівник — д-р юрид. наук,
факультету Київського державного універсипроф. С. С. Яценко).
тету імені Т. Г. Шевченка. Після завершення
У 2007 р. за тією ж спеціальністю заІ курсу був призваний на строкову військову
хистив докторську дисертацію на тему
службу до Збройних Сил СРСР. Після звіль«Проблеми кримінально-правової охонення в запас у 1987 р., продовжив навчання
рони системи оподаткування України»
на юридичному факультеті ЗДУ, який закін(науковий консультант — д-р юрид. наук,
чив з відзнакою в 1991 р., здобувши вищу
проф. С. С. Яценко). У 2008 р. йому присвоосвіту за спеціальністю «Правознавство».
єно вчене звання професора.
У 1991–1994 рр. — аспірант кафедри
Заслужений діяч науки і техніки Укракримінального права та кримінології КНУ
ДУДОРОВ
їни (з 2012 р.).
ім. Т. Шевченка.
Член Науково-консультативної ради
У 1994–2007 рр. — завідувач ка- Олександр Олексійович
при Верховному Суді України (з 2007 р.).
федри галузевих юридичних дисциплін
Доктор юридичних наук,
Член Науково-консультативної ради ВиАзовського регіонального інституту управпрофесор
щого спеціалізованого суду України з розління (м. Бердянськ, Запорізька обл.).
Із 2007 р. по вересень 2014 р. — професор кафедри гляду цивільних і кримінальних справ (з 2010 р.).
Підготував дев’ять кандидатів і одного доктора наук.
кримінального права Луганського державного універАвтор понад 350 опублікованих наукових і навчальноситету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. З 2009 по
2014 р. у цьому ж закладі очолював науково-дослідну лабо- методичних робіт із проблем кримінального права.
раторію з вивчення актуальних проблем кримінального за- Постійний автор всеукраїнської правової газети «Юриконодавства України та його застосування. З жовтня 2014 р. дичний вісник України»; неодноразово відзначався як
дотепер — професор кафедри кримінального права та право- один із її найкращих авторів.
Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Мінісуддя ЗНУ. З травня 2015 р. — завідувач цієї кафедри.
У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття науко- стрів України, Почесною грамотою і цінним подарунком
вого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю Верховного Суду України, відзнаками МВС України.
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