ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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матеріально-технічна база і встановлені
ародився 30 жовтня 1934 р.
зв’язки зі спорідненими інститутами крав м. Києві. Вищу освіту здобув
їни. Через три роки на кафедрі було ору Дніпропетровському ордена
ганізовано Спеціальне конструкторське
Трудового Червоного Прапора металуртехнологічне бюро промислової екології
гійному інституті на хіміко-технологічКузбасу.
ному факультеті (1952–1957).
З квітня 1987 р. обіймав посаду проЗа
фахом
—
інженер-технолог.
фесора кафедри фізіології та біохімії
У 1965 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1980 р. — докторську. НаукоЗапорізького державного університету.
вий ступінь доктора технічних наук
В 1989 р. очолив цю кафедру, а потім — лаотримав у 1981 р., а вчене звання профебораторію «Екологічні проблеми промиссора кафедри хімічної технології твердого
лового міста». Працював у Запорізькому
тіла йому присвоєно в 1983 р.
державному університеті до 1990 р.
Протягом 1959–1973 рр. працюОсновні напрями наукових досліЕЛЬБЕРТ
вав у Кузнецькій філії Східного науководжень: каталітичні перетворення сполук,
Еміль Ісакович
дослідного
вуглехімічного
інституту
які супроводжують бензол у його піроліз(м. Новокузнецьк, Кемеровська обл., Роних фракціях; проблеми охорони довкілля
Доктор технічних наук,
сія), де пройшов шлях від молодшого
та раціонального природокористування.
професор
наукового співробітника до завідувача лаАвтор понад 350 праць, 68 авторських
бораторії і заступника директора з наукової роботи. У пе- свідоцтв, двох монографій. Має державні нагороди, зоріод з 1974 по 1983 р. був керівником галузевої лабораторії крема відзначений Великою пам’ятною медаллю Всероз охорони навколишнього середовища.
сійського товариства охорони природи, срібною медаллю
У 1980 р. призначений виконувачем обов’язків, а зго- Виставки досягнень народного господарства та ін.
дом — обраний завідувачем кафедри хімічної технології
Брав участь у роботі наукової ради Державного комітвердого палива Кузбаського державного технічного уні- тету СРСР з науки та технологій щодо комплексної переверситету імені Т. Ф. Горбачова. Завідував кафедрою до робки твердого палива. Був членом спеціалізованої вченої
1986 р.
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій
За участю Еміля Ісааковича була сформована кон- при Іркутському державному та Тюменському індустріальцепція екологічного спрямування кафедри, зміцнена ному інститутах.

Н

зокрема чотири монографій: «Система
ародилася 25 квітня 1964 р. в
словотвору сучасної англійської мови»,
м. Запоріжжі. В 1988 р. з відзнакою
«Алюзивні антропоніми в англомовному
закінчила ЗДУ за спеціальністю
публіцистичному дискурсі: лінгвокогні«Англійська мова та література». З 1988 по
тивний та прагмастилістичний аспекти»
1989 р. працювала вчителем англійської мови
(у співавторстві), «Синергетика у філолоу школі № 1 м. Токмак Запорізької області, а
гічних дослідженнях» (у співавторстві),
з 1989 по 1992 р. — у школі № 71 м. Запоріжжя.
«Грані сучасної лінгвістики» (у співавторЗ 1992 по 2008 р. працювала в ЗДУ: викладастві), навчального посібника з грифом
чем кафедри англійської мови, викладачем,
МОН України «Основи неології та пробстаршим викладачем і доцентом кафедри телеми перекладу неологізмів» (у співаворії та практики перекладу. З 2008 р. обіймає
торстві). В 2015 р. ініціювала проведення
посаду завідувача кафедри англійської філощорічної міжвишівської науково-практичлогії ЗНУ.
ної конференції «Синергетика у філолоЗ 1994 по 1997 р. навчалася в аспіранЄНІКЄЄВА
гічних дослідженнях».
турі, а в 1999 р. у Харківському національСанія Маратівна
Виконує обов’язки члена організаному університеті імені В. Н. Каразіна
ційного комітету Щорічної міжнародної
захистила кандидатську дисертацію на
Доктор філологічних наук,
наукової конференції «Іноземна філолотему «Формування та функціонування нопрофесор
гія у ХХІ столітті», що проводиться фавих словотворчих елементів у сучасній анкультетом іноземної філології ЗНУ. Очолює редколегію
глійській мові».
З 2003 по 2006 р. навчалася в докторантурі ЗНУ. наукового фахового видання «Нова філологія» та є члеВ 2011 р. у Київському національному лінгвістичному уні- ном редколегії збірника наукових праць «Вісник ЗНУ:
верситеті захистила дисертацію на тему «Система слово- філологічні науки». Входить до двох спеціалізованих
твору сучасної англійської мови: синергетичний аспект вчених рад за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови»:
(на матеріалі новоутворень кінця ХХ — початку ХХІ сто- із захисту кандидатських дисертацій — у ЗНУ, та докторліть)», здобувши науковий ступінь доктора філологічних ських — у Харківському національному університеті імені
В. Н. Каразіна.
наук. У 2013 р. їй присвоєно вчене звання професора.
Під керівництвом С. М. Єнікєєвої захищено 6 кандиНагороджена Почесною грамотою МОН України (2007)
датських дисертацій. Автор понад 100 наукових праць, та Грамотою Запорізької облдержадміністрації (2012).

170

