ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 9 березня 1971 р. в м. Замонографії, 12 навчальних і навчально-мепоріжжі. В 1992 р. з відзнакою
тодичних видань, три авторські свідоцтва.
закінчив тренерський факультет
Підготував такі навчальні посібники
Дніпропетровського державного інституту
(у співавторстві): «Плавання з методифізичної культури. З 1992 р. працює у Запокою викладання: техніка плавання спосорізькому
національному
університеті.
бами кроль і на спині» (2005), «Плавання
З 1992 р. по 1993 р. служив у Національній
з методикою викладання: техніка викогвардії України. Працював на посаді старнання стартів і поворотів» (2010), курс
шого лаборанта лабораторії функціональлекцій «Вступ до спеціальності та інфорної діагностики факультету фізичного
маційна культура студента» (2010), «Плавиховання, викладача, старшого викладача.
вання: техніка плавання і методика
З 1998 р. — аспірант Національного універпочаткового навчання способами брас
ситету фізичного виховання та спорту Украі батерфляй» (2010), «Олімпійський
їни за спеціальністю «Фізична культура,
і професійний спорт та інформаційні реКЛОПОВ
фізичне виховання різних груп населення».
сурси галузі» (2010), «Теорія спортивного
Роман Вікторович
У 2002 р. в Національному університеті
тренування» (2014), колективні монографізичного виховання та спорту України зафії «Физическая реабилитация персонала
Доктор педагогічних наук,
хистив кандидатську дисертацію на тему
АЭС» (2003), «Здоровье детей в регионе
професор
«Корекція рівня фізичного стану працівАЭС» (2006), одноосібна монографія «Проників АЕС засобами фізичної культури». Вчене звання до- фесійна підготовка майбутніх фахівців фізичного вихоцента кафедри спорту йому присвоєно в 2005 р.
вання і спорту із застосуванням інформаційних технологій:
У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему «Тео- теорія і практика (2010) тощо.
рія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців
Член двох спеціалізованих вчених рад Д 17.051.09.
фізичного виховання та спорту із застосуванням інформа- та Д 26.133.06 із захисту дисертацій на здобуття наукоційних технологій» за спеціальністю «Теорія та методика вого ступеня доктора педагогічних наук у ЗНУ та Київпрофесійної освіти».
ському університеті імені Бориса Грінченка.
Є членом редколегії фахового збірника «Вісник
Десять років (2006–2016) обіймав посаду завідувача каЗапорізького національного університету: серія фізичне федри спортивних ігор. Нині — професор кафедри фізичвиховання і спорт». Має 106 публікацій, серед яких три ної культури і спорту.

Н

ародився 30 червня 1974 р. в м. ЗаСприяє популяризації інноваційпоріжжі. У шість років повністю
ного досвіду України у світі, постійно
втратив зір. У 1994 р. закінчив
бере участь у міжнародних науково-
Харківську обласну гімназію для сліпих діпрактичних конференціях, проектах.
тей ім. В. Г. Короленка.
Є автором понад 90 наукових публікаУ 2000 р. завершив навчання на фацій, серед яких: одна монографія (2014),
культеті соціальної педагогіки та психоодин навчальний посібник із грифом
логії ЗДУ, отримавши диплом магістра
МОН України (2013), 11 статей у виданпсихології з відзнакою.
нях, індексованих у провідних міжнародУ 2004 р. в ХНУ ім. В. Н. Каразіна заних наукометричних базах, зокрема й
хистив кандидатську дисертацію на тему
«Scopus».
«Особливості формування Я образу в осіб
Активно співпрацює з молодими вчез вадами зору» за спеціальністю 19.00.01
ними. Здійснює наукове керівництво ма«Загальна психологія, історія психології».
гістрами та аспірантами.
КЛОПОТА
З 2004 по 2016 рр. пройшов шлях від
У 2017 р. виграв грант за програмою
Євгеній Анатолійович
асистента до професора кафедри педаго«Erasmus+» на міжнародне стажування на
гіки та психології освітньої діяльності Забазі Університету ім. Масарика (м. Брно,
Доктор психологічних наук,
порізького національного університету.
Чехія).
професор
Став першим українцем (за часів незаПідтримує наукові зв’язки з Універсилежності), який здобув найвищий науковий ступінь — док- тетом Кардинала С. Вішинського (м. Варшава, Польща),
тора психологічних наук, будучи абсолютно незрячим. навчально-реабілітаційним закладом для незрячих дітей
Так, у 2015 р. він захистив докторську дисертацію на (м. Ляскі, Польща), а також із Шяуляйським університетему «Психологічні основи інтеграції в суспільство осіб том (м. Шяуляй, Литва).
У 2004 р. став лауреатом конкурсу «Обдарована моз вадами зору» за спеціальністю 19.00.08 «Спеціальна
лодь Запорізького краю», має різноманітні грамоти,
психологія».
У 2014 р. очолив редколегію наукового журналу «Ак- а також почесне звання «Заслужений працівник освіти
туальні проблеми педагогіки, психології та професійної України».
Був запрошений до участі на телеканалі «Україна»
освіти», який індексується у міжнародних наукометричу проекті «Гордість України».
них базах, зокрема «Index Copernicus».
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