ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

З

1980 р. до сьогодні працює на канауково-методичні семінари і три студентфедрі педагогіки і психології
ські наукові конференції.
освітньої діяльності ЗНУ, зокрема
За запрошенням керівництва кафедри
обіймає посаду професора кафедри.
музичного виховання та хореографії МогиУ 1996 р. закінчила аспірантуру
льовського державного університету імені
УкрНДІ педагогіки та захистила дисертаА. О. Кулешова протягом трьох років вицію на тему «Формування естетичного ідекладала спецкурс «Психологія мистецтва»
алу старшокласників». 15 років керувала
студентам відповідних спеціальностей.
Центром освітньої діяльності факультету
Працює над проблемами професійної
соціальної педагогіки і психології ЗНУ.
підготовки майбутнього фахівця в умовах
З 2000 по 2010 р. була керівником ук
вищого навчального закладу та художньораїнсько-німецького проекту «Соціально-
естетичного розвитку особистості. Керує
психологічна
реабілітація
засобами
роботою аспірантів щодо написання канмузики». В 2004 р. прочитала відкриту
дидатських дисертацій (під її керівництвом
ЛОКАРЄВА
лекцію (чотири години) на тему «Вплив
було захищено шість кандидатських дисерта
Галина Василівна
музичного мистецтва на людину (на мацій), дипломними та курсовими роботами.
теріалі України)» студентам дистанційної
Автор понад 150 науково-методичДоктор педагогічних наук,
форми навчання факультету соціальної
них публікацій. Має п’ять монографій,
професор
педагогіки ЗНУ, а також студентам Магде18 навчально-методичних публікацій, із
бурзького університету.
них п’ять — із грифом МОН України, численні статті у фаВ 2005 р. захистила докторську дисертацію на тему хових виданнях. Член Вченої ради ЗНУ, двох спеціалізо«Теоретичні та методичні засади застосування художньо- ваних вчених рад із захисту кандидатських і докторських
естетичної інформації у підготовці соціального педагога дисертацій у різних ВНЗ. Член редколегії трьох наукодо професійного спілкування».
вих видань, голова фахового наукового збірника «Вісник
З 2007 р. дотепер керує кафедрою акторської ЗНУ», серія «Педагогічні науки».
майстерності ЗНУ. Організувала дві міжнародні
Нагороджена грамотами МОН України (2008, 2011),
науково-практичні конференції, один міжнародний Почесною грамотою Міністерства культури України
науково-практичний семінар, одну всеукраїнську наукову (2013); Грамотою Запорізької міської ради (2006), Запоконференцію, два всеукраїнські наукові читання, три різької ОДА (2016), численними грамотами ЗНУ.

Н

ародився 12 липня 1985 р. в м. ЗаЛауреат академічної стипендії імені
поріжжі. В 2007 р. з відзнакою
М. С. Грушевського для аспірантів вищих
закінчив юридичний факульнавчальних закладів (2014), стипендіат
тет ЗНУ. В 2007 р. працював юрисконКабінету Міністрів України для молодих
сультом бюро договірної роботи ВАТ
учених (2014).
«Дніпроспецсталь». У 2007–2009 рр. наСфера наукових інтересів — пробвчався в аспірантурі ЗНУ. До 2008 р. пролеми адміністративно-правової науки.
довжував працювати (за сумісництвом)
Автор понад 100 наукових праць, сеюрисконсультом І категорії в бюро поред яких: «Державний контроль у галузі
зовної роботи ВАТ «Дніпроспецсталь».
чорної металургії в Україні: організаІз 2009 р. до початку 2015 р. обіймав поційно-правовий аспект» — у співавторстві
саду доцента кафедри адміністратив(2009), «Феномен юридичних осіб як
ного та господарського права, а з лютого
суб’єктів
адміністративного
права»
2015 р. — професора кафедри адміністра(2013), «Судовий розгляд справ про адміЛЮТІКОВ
тивного та господарського права ЗНУ. Таністративні правопорушення» — у співавПавло
Сергійович
кож із 2009 р. обіймає посаду заступника
торстві (2016), «Дисциплінарно-деліктне
декана юридичного факультету з наукоправо» — у співавторстві (2016), «ЗаохоДоктор юридичних наук,
вої роботи.
чення у службовому праві» — у співавторпрофесор
стві (2017) та ін.
У 2009 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
Є членом наукових, консультативних та екснаук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право пертних рад, зокрема науково-консультативної ради
і процес; фінансове право; інформаційне право» на при Вищому адміністративному суді України, спеціалітему «Державний контроль у галузі чорної металургії зованих вчених рад, відповідальним редактором журв Україні: організаційно-правовий аспект». У 2013 р. за налу «Вісник Запорізького національного університету.
тією ж спеціальністю захистив докторську дисертацію Юридичні науки», членом редколегії електронного нана тему «Юридичні особи як суб’єкти адміністратив- укового журналу «Юридичний науковий електронний
ного права». В 2014 р. йому присвоєно вчене звання журнал».
доцента кафедри адміністративного та господарського
Відзначений відомчими та регіональними заохо
права.
ченнями.
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