ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 1 січня 1958 р. в с. Во
З 2006 р. — завідувач кафедри фізики та
ронівка Вознесенського району
методики її викладання. В 2007 р. йому приМиколаївської області в родині
своєно вчене звання професора кафедри.
службовців. У 1980 р. з відзнакою закінчив
Загалом опублікував більше ніж 150 наЗДПІ, здобувши кваліфікацію «вчитель фіукових праць, автор монографій «Сучасні
зики та математики середньої школи».
технології навчання фізики в середній
3 1980 по 1984 р. працював учителем фішколі» (2001) та «Професійна підготовка
зики та математики спочатку Веселянської
вчителя фізики в умовах інформаційносередньої школи Запорізького району,
освітнього середовища» (2014). Є продоа потім — учителем фізики Григорівської
вжувачем наукової школи, створеної д-ром
середньої школи Запорізького району.
пед. наук, проф. О. В. Сергєєвим.
З 1984 по 1988 р. — директор Долинської
Сфера наукових інтересів: теорія і метонеповної середньої школи Запорізького
дика професійної освіти, теорія і методика
району.
навчання фізики, інноваційні технології наІВАНИЦЬКИЙ
З 1988 по 1991 р. навчався в аспірантурі
вчання. Керує науковою роботою аспірантів
Олександр Іванович
лабораторії навчання математики і фізики
та здобувачів, підготував сім кандидатів
Українського науково-дослідного інституту
педагогічних наук. Є членом спеціалізоваДоктор педагогічних наук,
педагогіки (м. Київ). У жовтні 1991 р. в Киних вчених рад Д 17.051.09 при Запорізьпрофесор
ївському державному педагогічному інстикому національному університеті та
туті ім. О. М. Горького захистив кандидатську дисертацію Д 17.127.04 при Класичному приватному університеті
за спеціальністю 13.00.02 «Методика викладання фізики».
(м. Запоріжжя). З 2016 р. очолює науково-методичну підкоміЗ 1991 р. — асистент і старший викладач, а з 1996 р. — сію 014-4 «Середня освіта (математика, фізика, інформадоцент кафедри фізики та методики її викладання Запо- тика)» Науково-методичної комісії при МОН України, яка
різького державного університету. Викладає дисципліни: розробляє державні стандарти професійної підготовки бака«Теорія і методика навчання фізики», «Методика на- лаврів, магістрів і докторів філософії спеціалізацій 014.08
«Середня освіта (Фізика)», 014.09 «Середня освіта (Інформавчання фізики у вищій школі», «Фізика».
У 2001 р. закінчив докторантуру при ЗДУ. В квітні тика)» та 014.05 «Середня освіта (Математика)».
2005 р. захистив докторську дисертацію в НПУ ім.
Нагороджений почесними грамотами МОН України
М. П. Драгоманова.
та Запорізької ОДА.

Н

факультету управління Класичного приародився 24 лютого 1958 р.
в м. Полтаві. В 1981 р. закінчив
ватного університету, директора Інс
Харківський авіаційний інстититуту інформаційних і соціальних
тут ім. М. Є. Жуковського (ХАІ). З грудня
технологій Класичного приватного уні1991 р. навчався в стаціонарній аспіранверситету.
турі ХАІ, яку достроково закінчив у травні
З 2017 р. — професор кафедри управ1994 р. після захисту кандидатської диління фінансово-економічною безпекою
сертації за спеціальністю 05.12.21 «Раі проектами Запорізького національного
діотехнічні
системи
спеціального
університету.
призначення, включаючи техніку НВЧ
Неодноразово нагороджувався поі технологію виробництва».
чесними грамотами Запорізької обласУ 2001 р. закінчив Запорізьку дерної ради за багаторічну сумлінну працю,
жавну інженерну академію та отримав
високий професіоналізм, вагомі додругу вищу освіту за спеціальністю «Екосягнення у професійній діяльності,
ІВАНОВ
номіка підприємства».
плідну роботу з виховання студентської
Микола Миколайович
З грудня 2002 р. по грудень
молоді.
2006 р. був докторантом стаціонарної
У листопаді 2009 р. М. М. Іванов
Доктор економічних наук,
форми навчання Донецького національобраний академіком Академії еконопрофесор
ного університету. В березні 2006 р. замічних наук України за спеціальністю
хистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.03.02 «Економіко-математичні методи».
«Економіко-математичне моделювання».
Сфера наукових інтересів — моделювання еконоПрацював у СКТБ Інституту радіофізики та елек- мічних процесів і побудова інформаційних систем
троніки Академії наук УРСР у м. Харкові (1983–1985); в економіці.
Харківському авіаційному інституті (1985–1991); ЗапоЄ автором понад 160 наукових і навчально-методичрізькому технічному університеті (1994–1998), Доне- них праць, з яких: п’ять авторських свідоцтв на винацькому університеті (1998–2002);
хід (№ 1425491, 1469536, 1525488, 1561189, 1640812);
Згодом переїхав до м. Запоріжжя. Обіймав посади патент на корисну модель (№ 51878 зареєстровано
завідувача кафедри економіки та виробництва Запорізь- 10.08.2010 р.); шість навчальних посібників та один підкого національного технічного університету, декана ручник; 16 наукових монографій.
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