ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 14 вересня 1935 р.
У 1980 р. в Ленінградському універв с. Снагость Коренівського раситеті захистила докторську дисертацію
йону Курської області (Росія).
на тему «Активность ключевых ферУ 1960 р. закінчила Хабаровський мементов пентозофосфатного пути в педичний інститут.
чени в норме и напряжении организма
Із 1960 по 1963 р. навчалася в цільо(экспериментальное
исследование)»
вій аспірантурі при кафедрі неорганічза спеціальністю «Біохімія людини та
ної та аналітичної хімії Ленінградського
тварин».
санітарно-гігієнічного інституту.
Вивчає хронобіологічні основи моУ 1965 р. захистила кандидатську дилекулярних механізмів гормональної ресертацію на тему «Сравнение каталитигуляції обміну речовин. Обґрунтувала
ческих свойств тромбина и коагулазы
положення про те, що самоорганізазолотистого стафилококка».
ція біоритмів людини при перебуванні
Працювала асистентом кафедри нев природному й антропогенному сеКОЛІСНИК
органічної хімії Хабаровського медичредовищах має різний алгоритм; знову
Надія Василівна
ного інституту; асистентом кафедри
придбані (фенотипічні) якості біоританалітичної й біологічної хімії Запомів людини транслюються в наступні
Доктор біологічних наук,
різького медичного інституту; завідувапокоління.
професор
чем лабораторії біохімії у Всесоюзному
Надія Василівна — автор 150 науконауково-дослідному інституті ветеринарної ентомо- вих публікацій, посібників, восьми патентів на корисну
логії та арахнології Всесоюзної академії сільськогос- модель. Нагороджена медаллю «Отличник здравоохраподарських наук імені Леніна.
нения СССР».
Згодом: завідувачем кафедри біохімії та гігієни
З 1986 по 2002 р. — голова Товариства лікарів-лабоДніпропетровського інституту фізичної культури; рантів Запорізького відділення Всесоюзного, а потім
завідувачем кафедри клінічної та лабораторної діа- Українського товариства.
гностики Запорізького державного інституту вдоскоЗ 1992 по 2002 р. була головним лікарем-лаборантом
налення лікарів; професором, завідувачем кафедри Управління охорони здоров’я Запорізької області. До
імунології та біохімії Запорізького національного 2013 р. керувала кафедрою імунології та біохімії Запоуніверситету.
різького національного університету.

Н

ародилася 15 листопада 1972 р.
Опублікувала понад 400 наукових, навв м. Запоріжжі. Після закінчення
чальних, навчально-методичних і науковов 1996 р. з відзнакою юридичного
практичних праць, серед яких: «Проблеми
факультету ЗДУ, на цьому ж факультеті
правового регулювання державної служби
розпочала трудову діяльність. Працювала
в Україні» (2012), навчальний посібник
асистентом, викладачем, доцентом, про«Адміністративне право України. Особ
фесором і заступником декана юридичлива частина. Академічний курс» — у спів
ного факультету з наукової діяльності,
авторстві (2013), «Вступ до навчальної
в заочному відділенні, з навчальної родисципліни «Адміністративне право Укработи, завідувачем кафедри адміністративїни» — у співавторстві (2014), «Загальне адного та господарського права, деканом
міністративне право» — у співавторстві
юридичного факультету.
(2015), «Судовий розгляд справ про адмініВ 1999 р. захистила дисертацію на здостративні правопорушення» — у співавторбуття наукового ступеня кандидата юристві (2016), «Дисциплінарно-деліктне
КОЛОМОЄЦЬ
дичних наук за спеціальністю 12.00.07
право» — у співавторстві (2016), «ЗаохоТетяна Олександрівна
«Адміністративне право і процес; фінанчення у службовому праві» — у співавторсове право; інформаційне право» на тему
стві (2017).
Доктор юридичних наук,
«Штрафи за законодавством України
Підготувала понад 50 кандидатів і докпрофесор
про адміністративні правопорушення».
торів юридичних наук. Член багатьох всеВ 2005 р. за цією ж спеціальністю захистила докторську українських і регіональних науково-консультативних,
дисертацію на тему «Адміністративний примус у публіч- експертних, дорадчих і координаційних рад при органому праві України: теорія, досвід та практика реаліза- нах державної влади, органах місцевого самоврядування,
ції». Вчене звання доцента їй присвоєно у 2002 р., а вчене правоохоронних органах та установах юстиції, спеціалізвання професора — у 2006 р. Заслужений юрист України. зованих вчених рад, редколегій вітчизняних і закордонЧлен-кореспондент Національної академії правових наук них наукових фахових видань, конкурсно-рейтингових
України.
комісій, міжнародних і всеукраїнських професійних гроСфера наукових інтересів: адміністративно-деліктне мадських організацій, лауреат багатьох всеукраїнських
право, адміністративно-процедурне право, адміністра- і регіональних фахових конкурсів.
тивний процес.
Відзначена державними та відомчими нагородами.
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