ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 15 серпня 1948 р.
і адміністративного права Національного
в м. Миколаєві. В 1970 р. закінчив
авіаційного університету. З 2013 р. — профефілологічний факультет Миколасор, а з 2015 р. — завідувач кафедри адмініївського державного педагогічного інстистративного і господарського права ЗНУ.
туту за спеціальністю «Російська мова
У 1984 р. захистив дисертацію на здоі література». В 1977 р. став випускником
буття наукового ступеня кандидата юриКиївської вищої школи МВС СРСР за спедичних наук за спеціальністю 12.00.02
ціальністю «Правознавство». З 1980 по
«Державне право і управління; радянське
1984 р. навчався в ад’юнктурі Київської вибудівництво; адміністративне право; фіщої школи МВС СРСР, а з 2003 по 2005 р. —
нансове право» на тему «Профілактика
в докторантурі Київського національного
адміністративних правопорушень гроуніверситету внутрішніх справ.
мадськими пунктами охорони порядку».
З 1970 по 1972 р. проходив строУ 2005 р. за тією ж спеціальністю захискову військову службу в Збройних силах
тив докторську дисертацію на тему «ДелікКОЛПАКОВ
СРСР. У 1972–1981 рр. працював у органах
тний феномен в адміністративному праві
внутрішніх справ на посадах інспектора, Валерій Костянтинович України». У 1991 р. йому присвоєно вчене
інспектора з особливо важливих справ, зазвання доцента, а в 2002 р. — професора.
Доктор юридичних наук,
ступника начальника та начальника ЛінійОсновні наукові інтереси і напрями
професор
ного відділу міліції на станції Севастополь.
досліджень: історико-філософські і теоЗ 1981 р. займався науково-педагогічною роботою ретичні проблеми адміністративно-правових відносин,
у Київській вищій школі МВС СРСР, Національній академії предмет і метод адміністративного права, адміністравнутрішніх справ України, Київському національному уні- тивно-деліктне право, адміністративний процес.
верситеті внутрішніх справ, Національному авіаційному уніОпублікував понад 500 наукових і навчальних праць,
верситеті, ЗНУ. За цей період обіймав посади викладача, серед яких: «Адміністративне право України» (1999), «Адмі
старшого викладача, доцента та професора кафедр державно- ністративно-деліктний правовий феномен» (2004), «Заохоправових дисциплін, оперативної роботи та адміністратив- чення у службовому праві» — у співавторстві (2017) тощо.
ного права, начальника навчального відділу, начальника
Підготував 50 кандидатів і докторів юридичних наук.
кафедри адміністративного права Національного універсиВідзначений багатьма державними та відомчими
тету внутрішніх справ, завідувача кафедри конституційного нагородами.

Н

ародилася 19 червня 1949 р.
академії. Викладала дисципліни «Сучасна
в м. Гришка-Буді Гришкабудського
російська мова», «Історія лінгвістичних
району (Литва) в родині військовчень», «Теоретична граматика», а також
дисципліни спеціалізації.
вослужбовців.
Докторську дисертацію захистила
Середню освіту здобула в школі
м. Борисоглібська (Воронезька обл.),
на тему «Узагальненість як структурно-
а вищу — у Борисоглібському педагогічсемантична категорія в сучасній російному інституті.
ській мові».
У 1970 р. отримала кваліфікацію «виСпіворганізатор регіональних нау
кладач російської мови і літератури»,
кових, науково-практичних, науково-
паралельно закінчивши факультет суспільметодичних семінарів, конференцій для
них професій за спеціальністю «Керівник
молодих вчених. Керівник наукових стугруп англійської і німецької мов». Спілкудентських робіт, робіт молодих учених.
вання з викладачами, надзвичайно широЗа масштабом свого таланту, обсяКОНДРАТЬЄВА
ким за своєю географією колом студентів,
гом наукового доробку, активною громадГалина Миколаївна
напружена самостійна робота у бібліотеською та науково-дослідною діяльністю,
ках значно вплинули на світогляд майбутхарактером і темпераментом вона була
Доктор філологічних наук,
нього філолога. Вже тоді формувалися її
надзвичайно яскравою постаттю. Її
професор
основні принципи та погляди як науковця
шанували колеги як надзвичайно майта педагога.
стерного викладача.
У 1982–1985 рр. навчалася в аспірантурі Московського
Добре знала свої предмети, постійно підвищувала
державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна. Кан- свою педагогічну майстерність, цікаво та змістовно продидатську дисертацію захистила на тему «Двусоставные водила лекційні та практичні заняття. Викладач з велиглагольные предложения с неопределенным и обобщаю- кої літери, зуміла прищепити любов до своїх предметів,
щим компонентом».
а це – неодмінна запорука успіху в дуже складній, проте
У 1986–2002 рр. працювала на кафедрі російської надзвичайно цікавій та вкрай відповідальній викладацьмови (д-р філол. наук, доц.) та кафедрі німецької філо- кій справі.
логії (проф.) ЗДУ, а в 2003–2004 рр. — на кафедрі пеАвтор 99 публікацій.
рекладознавства Запорізької державної інженерної
Вийшла на пенсію у 2003 р.
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