ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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ародилася 28 квітня 1958 р.
Є автором понад 130 наукових і нав
в м. Харкові. В 1976 р. вступила
чально-методичних праць. Під її наукона
філологічний
факультет
вим керівництвом захищено п’ять
ЗДПІ. Після його закінчення в 1980 р.,
кандидатських дисертацій, керує наупрацювала
заступником
директора
ково-дослідною темою кафедри «ТехноСкельківської середньої школи Василівлогії соціально-педагогічної діяльності
ського району Запорізької області.
з різними категоріями населення».
З 1983 р. — викладач кафедри російської
Працювала директором Запорізьмови Запорізького державного педагогічкого ресурсного центру, створеного Бланого інституту.
годійним фондом «Благополуччя дітей»
Пройшовши стажування в Українпід патронатом Швейцарського уряду
ському науково-дослідному інституті пев ЗНУ в межах проектів «Соціальна освіта
дагогіки Академії педагогічних наук
в Україні» (1999–2003), «Покращення
СРСР, у 1991 р. продовжила працювати
якості соціальних послуг дітям, молоді
ЗАВЕРИКО
викладачем кафедри російської мови,
та сім’ям у громаді» (2003–2007). Брала
Наталія Віталіївна
а з 1994 р. — доцентом кафедри проучасть у проектах і програмах Всеукраблем керування та соціальної педагогіки Кандидат педагогічних наук, їнського благодійного фонду «БлагопоЗНУ. В 1992 р. захистила кандидатську
луччя дітей», Асоціації педагогів-тренерів
професор
дисертацію на тему «Соціалізація старПрограми «рівний-рівному».
шокласників у самодіяльних об’єднаннях». Протягом
Тренер Національної програми «Сприяння просвіт1998–2000 рр. навчалася у докторантурі при кафедрі. ницькій роботі серед молоді України щодо формування
Вчене звання професора їй присвоєно у 2014 р. Сьо- здорового способу життя за методом «рівний-рівному».
годні обіймає посаду завідувача кафедри соціальної пе- Консультант Проектів ПРООН в Україні «Освітня полідагогіки ЗНУ.
тика та освіта «рівний — рівному»» (2004) і «Врядування
Н. В. Заверико — провідний фахівець із питань соці- з питань ВІЛ/СНІД в Україні» (2009), експерт Проалізації особистості, соціально-педагогічних технологій екту ПРООН в Україні «Створення безпечного середороботи з підлітками, викладає курси «Соціальна педаго- вища для молоді України» (2005–2007), Програми МОН
гіка», «Соціальна робота в громаді», «Теорія і методика України/онду народонаселення ООН «Дорослішай на
роботи з дитячими та молодіжними організаціями». здоров’я» (2011).
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англійської мови». В 2000 р. отримав
ародився 6 травня 1943 р.
атестат професора кафедри теорії та
в м. Кременці Тернопільської
практики перекладу. Керівник наукової
області. Після закінчення з відшколи «Англійська неологія та соціальна
знакою заочного відділення Горлівського
лінгвістика». За результатами керівнипедагогічного інституту іноземних мов
цтва школою підготовлено два доктори
у 1970 р., працював у цьому ж інституті на
і 13 кандидатів наук, надруковано понад
посаді викладача англійської мови до ве100 наукових праць, серед яких 16 моноресня 1972 р.
графій і словників (з них чотири видано
З 1972 по 1975 р. навчався в аспіранз грифом МОН України, одне зарубіжне
турі Київського педагогічного інстивидання).
туту іноземних мов. У 1976 р. захистив
кандидатську дисертацію на тему «Вплив
Має почесні звання: «Відмінник
американського варіанта англійської
освіти України» (2003), «Заслужений
мови на британський на лексико-семандіяч науки і техніки України» (2009),
ЗАЦНИЙ
тичному рівні».
«Лауреат державної стипендії видатним
Юрій Антонович
З 1975 по 1978 р. працював старшим
діячам освіти» (2014), «Академік Акадевикладачем кафедри англійської філомії наук вищої школи України» (2016).
Доктор філологічних наук,
логії Горлівського педагогічного інстиНагороджений Почесною грамотою
професор
туту іноземних мов. У жовтні 1978 р., за
Запорізької міської ради та медаллю
конкурсом, обраний завідувачем кафедри англійської American Bibliographical Institute «The World medal of
філології Запорізького педагогічного інституту. В цьому Freedom».
навчальному закладі працював завідувачем кафедри, деПроходив стажування в США (1980, 1992, 2003) та
каном факультету іноземних мов, доцентом і професо- у Великобританії (1986, 1989). Експерт МОН України
ром кафедри англійської філології, а з 1998 р. дотепер з ліцензування та акредитації вишів; заступник голови
обіймає посаду завідувача кафедри теорії та практики спеціалізованої вченої ради з германських мов ЗНУ,
перекладу з англійської мови.
член спеціалізованої вченої ради Херсонського дерУ 1999 р. в Київському національному університеті жавного університету; член Асоціації германістів Украімені Тараса Шевченка захистив докторську дисерта- їни; член редколегії семи фахових збірників наукових
цію на тему «Розвиток словникового складу сучасної праць українських вишів.
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