ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У

В 2012–2016 рр. працювала завідувачем
1990–1995 р. навчалася в Дніпрокафедри економіки підприємства та міжпетровському державному універнародного бізнесу Дніпропетровського
ситеті за спеціальністю «Фінанси
університету імені Альфреда Нобеля.
і кредит», після закінчення якого отриАкадемік Академії економічних наук
мала кваліфікацію економіста.
України, Академік Академії наук вищої
У 1996–1998 р. працювала начальниосвіти України. Професор кафедри фіком кредитного відділу Дніпропетровнансів, банківської справи та страхуського філіалу АКБ «Відродження».
вання ЗНУ.
У 1996–1998 рр. — заступник головМає більше ніж 150 наукових публіканого бухгалтера Спільного підприємства
цій у спеціалізованих виданнях з питань
«ЮМК». У 2000–2010 рр. — старший виоперативного менеджменту та управління
кладач кафедри фінансів та банківської
логістичними процесами на підприємсправи Дніпропетровського університету
стві; є автором 12 монографій, чотирьох
економіки та права.
ЗБОРОВСЬКА
підручників.
У 2006 р. захистила кандидатську диОльга Михайлівна
Розробила навчальні плани зі спецісертацію на тему «Управління оборотальності «Економіка підприємства», три
ним капіталом промислових підприємств
Доктор економічних наук,
авторські навчальні курси, повне метоУкраїни» (спеціальність 08.00.04 «Екопрофесор
дичне забезпечення (конспект лекцій,
номіка та управління підприємствами»).
В 2008 р. пройшла стажування при бізнес-школі Амстер- програми, методичні вказівки щодо виконання семінардамського університету. В 2010–2012 рр. — доцент ка- ських, практичних занять і самостійної роботи студентів
федри економіки підприємства Дніпропетровського денної та заочної форм навчання, тестові завдання) з усіх
навчальних курсів, що викладаються.
університету імені Альфреда Нобеля.
Керує аспірантами та докторантами. Підготувала
У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему
«Управління потоковими процесами металургійного під- дев’ять кандидатів наук.
приємства» (спеціальність 08.00.04 «Економіка та управНагороджена почесними грамотами Дніпропетров
ління підприємствами»).
ської міської ради, Почесною грамотою Дніпропет
У 2014 р. отримала вчене звання професора ка- ровської облдержадміністрації, грамотами і подяками
федри економіки підприємства та міжнародного бізнесу. МОН України.

Н

ародився 16 серпня 1926 р.
В 1963–2015 рр. обіймав посади дов с. Андріївці Бердянського рацента та професора (з 1991 р.) у Запорізьйону Запорізької області в секому педагогічному інституті.
лянській родині. Навчався в школі
Загальна кількість публікацій Валенс. Змагайлівці Черкаського району Чертина Кузьмовича — 114. Уклав збірник
каської області.
«Дидактичний матеріал з української
У 1943–1945 рр. брав участь у Другій
мови для 4 класу шкіл з російською
світовій війні. В 1945–1948 рр. навчався
мовою навчання» (1975); співавтор
в Черкаському педагогічному інституті
посібників «Методика викладання укра(закінчив три курси). В 1949 р. в Курїнської мови в середній школі» (1989) та
ському педагогічному інституті здобув
«Изучение синтаксиса в школе» (1991),
вищу освіту, отримавши кваліфікацію
підручника для 8–9 класів з російською
«вчитель російської мови і літератури».
мовою навчання «Українська мова»
Працював у школі до вступу в аспі
(1992).
ІВАНЕНКО
рантуру.
Член спеціалізованої вченої ради
Валентин Кузьмович
У 1954–1957 рр. навчався в аспіранпри Херсонському державному універ
турі Московського педагогічного інстиситеті.
Доктор педагогічних наук,
туту ім. В. І. Леніна. Кандидатську
Працював за кордоном: у Ханойпрофесор
дисертацію захистив на тему «Методика
ському педагогічному інституті (В’єтнам,
работы по орфографии в процессе изучения синтак- 1980–1983 рр.), а також на літніх курсах у цьому
сиса (на материале 6 класса средней школы)».
ж інституті.
У 1948–1954 рр. — вчитель СШ № 22 м. Курська.
Нагороджений орденом Слави III ступеня, ордеУ 1955–1960 рр. — асистент Московського заочного ном Biтчизняної війни II ступеня, медаллю «Ветеран
педагогічного інституту, в 1957–1959 рр. — асистент Мос праці», медаллю «За зміцнення дружби між нароковського педагогічного інституту ім. В. І. Леніна, дами» (В’єтнам), почесним званням «Відмінник нав 1960–1961 рр. — старший викладач Іркутського пе- родної освіти України», заохочувальною відзнакою
дагогічного інституту, в 1961–1963 рр. — старший викладач Міністерства освіти і науки України «Петро Могила»
Ульянівського педагогічного інституту, в 1980–1983 рр. — до- (2010).
цент Херсонського педагогічного інституту.
Вийшов на пенсію у 2015 р.
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