ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 15 квітня 1958 р. в с. Сороботах кафедри менеджменту органікиринці Срібнянського району
зацій Запорізької державної інженерЧернігівської області. В 1975 р.
ної академії: «Політична антропологія
закінчила із золотою медаллю Сокириняк гуманістична основа соціокультурної
ську середню школу. В 1982 р. з відзнакою
трансформації»; «Українська політична анзакінчила Київський державний університропологія як гуманітарний чинник дертет, отримавши кваліфікацію «філософ».
жавотворення в Україні»; «Формування
З 1982 р. працює в Запорізькому індуі розвиток гуманістичного менеджменту
стріальному інституті. В 1990 р. захисв Україні і його вплив на розвиток людтила кандидатську дисертацію на тему
ського потенціалу»; «Формування кон«Моральне виховання працівників села
цепції сталого економічного розвитку як
в соціалістичному суспільстві». З 1993 р. —
основи досягнення нової якості та стандоцент кафедри філософії та політології
дартів життя в контексті євроінтеграції».
Запорізького індустріального інституту.
Досліджувала особливості соціокультурКІНДРАТЕЦЬ
В 2008 р. у спеціалізований вченій раді
ної трансформації сучасного українського
Олена Миколаївна
Д 26.053.12 НПУ ім. М. П. Драгоманова
суспільства, державотворення в Україні,
захистила докторську дисертацію за спеформування гуманістичного менеджменту,
Доктор політичних наук,
ціальністю 23.00.02. «Політичні інстиполітичні детермінанти сталого розвитку,
професор
тути та процеси» на тему «Політичні
особливості євроінтеграції України.
детермінанти сталого розвитку сучасного українського
Брала участь у 30 міжнародних наукових конференсуспільства». З 2008 р. — доктор політичних наук. ціях. Член редколегії двох фахових наукових збірників:
З 2010 р. — професор кафедри політології ЗНУ. Керує «Гуманітарного вісника Запорізької державної інженераспірантами, здобувачами та докторантами. З 2012 р. — ної академії» і журналу «Віче». Член спеціалізованої вчечлен-кореспондент Академії політичних наук.
ної ради із захисту кандидатських дисертацій К 12.093.02
Має приблизно 90 публікацій, з них 70 наукового Маріупольського державного університету.
Сфера наукових інтересів: соціальна політика дері 20 методичного характеру. Із них дві монографії — «Формування суспільства сталого розвитку: проблеми і пер- жави, проблематика організації владних відносин, поспективи» (2003 р.) та «Політичні детермінанти сталого рівняльна політологія, системи організації влади та
розвитку» (2007 р.). Брала участь у науково-дослідних управління зарубіжних країн, політична глобалізація.

Н

ародилася 21 лютого 1968 р.
Проводить науково-дослідну ров м. Запоріжжі в родині служ
боту за комплексною темою кафедри
бовців.
«Лінгвальні, соціолінгвальні та переклаУ 1990 р. з відзнакою закінчила андознавчі параметри розвитку словникоглійське відділення факультету романового складу сучасної англійської мови».
германської
філології
Запорізького
Основні напрями наукових пошуків:
державного університету й отримала кванеологія, соціолінгвістика, лінгвокульліфікацію «філолог, викладач англійської
турологія, міжкультурна комунікація.
мови та літератури, викладач французької
Підготувала шість кандидатів наук
мови».
за спеціальністю 10.02.04 «Германські
Після закінчення вишу працювала
мови». Здійснює наукове керівництво
на посаді викладача кафедри англійської
дисертаційними дослідженнями аспіфілології, в 1993–1996 рр. — викладача
рантів на здобуття наукового ступеня
кафедри практики англійської мови Запокандидата філологічних наук.
КЛИМЕНКО
різького державного університету.
Входить до складу спеціалізованої
Ольга Леонідівна
Впродовж 1996–1999 рр. навчалася
вченої ради із захисту кандидатських див аспірантурі рідного вишу. В 2000 р. Кандидат філологічних наук, сертацій у Запорізькому національному
у Харківському національному універсиуніверситеті. Виконує обов’язки вчепрофесор
теті імені В. Н. Каразіна захистила кандиного секретаря спеціалізованої вченої
датську дисертацію на тему «Поповнення словникового ради К 17.051.02 за спеціальністю 10.02.04 «Германські
складу сучасної англійської мови з нелітературних мови», 10.02.01 «Українська мова».
підсистем».
Брала участь у виконанні держбюджетної науковоІз 2000 р. працює в Запорізькому національному уні- дослідної теми «Науково-методичне забезпечення
верситеті на посадах викладача, старшого викладача, викладання англійської мови та перекладу у вищих навдоцента кафедри теорії та практики перекладу. В 2002 р. чальних закладах». Автор 65 наукових публікацій, чоотримала вчене звання доцента.
тирьох навчальних посібників і словників з грифом
З 2012 р. обіймає посаду професора кафедри теорії МОН України.
та практики перекладу з англійської мови. В 2015 р. їй
Нагороджена Грамотою державної адміністрації
присвоєно вчене звання професора.
Олександрівського району м. Запоріжжя (2017).
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