ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 11 березня 1955 р. За«Физиология растений и генетика», «Соркінчив з відзнакою агрономічний
товивчення та охорона прав на сорти росфакультет Одеського сільськолин», «Питання біоіндикації та екології»,
господарського інституту. Кандидатську
«Збірник наукових праць Селекційно-гедисертацію за спеціальністю 03.00.15 «Генетичного інституту — Національного ценнетика» захистив у спеціалізованій вченій
тру насіннєзнавства та сортовивчення».
раді Інституту цитології та генетики АН
Член спеціалізованих вчених рад із
Білоруської РСР (м. Мінськ). Докторську
захисту докторських дисертацій за спедисертацію за тією ж спеціальністю захисціальністю 03.00.15 «Генетика» при
тив у 1992 р. у спеціалізованій вченій раді
Селекційно-генетичному інституті — НаВсеросійського інституту рослинництва
ціональному центрі насіннєзнавства та
ім. М. І. Вавілова (м. Санкт-Петербург).
сортовивчення НААН України (м. Одеса)
Вчене звання професора йому присвоєно
та Інституті фізіології рослин і генетики
в 2002 р. в Інституті фізіології рослин та
НАН України (м. Київ).
ЛЯХ
генетики НАН України (м. Київ).
Очолює Запорізькі відділення УкраїнВіктор Олексійович
Створив наукову школу з пилкової
ського товариства генетиків і селекціонеселекції, яка займається розробленням
рів та Українського товариства фізіологів
Доктор біологічних наук,
методів добору цінних генотипів на мірослин.
професор
крогаметофітному рівні і є провідною
Основний науковий інтерес В. О. Ляха
в Україні, а також наукову школу з експериментального полягає у розробленні теоретичних основ селекції, зомутагенезу олійних культур. У межах цих наукових напря- крема методів мікрогаметофітного добору, основ мутаціймів підготував 15 кандидатів і докторів наук.
ної селекції, встановленні генетичного контролю якісних
Сьогодні обіймає посаду завідувача кафедри садово- та кількісних ознак сільськогосподарських і декоративних
паркового господарства та генетики ЗНУ. Є заступни- рослин.
ком головного редактора фахових наукових видань
Плідна наукова та викладацька робота В. О. Ляха ви«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних куль- соко оцінена на рівні держави. Нагороджений грамотами
тур», «Вісник Запорізького національного університету» МОН України, нагрудним знаком «Відмінник освіти Украта електронного видання «Актуальні питання біології, їни» та Грамотою Верховної Ради України за вагомі науекології та хімії», а також членом редколегій журналів: кові досягнення.

Н

ародився 23 серпня 1953 р.
лабораторію історичної інформатики, що
в с. Прелесне Слов’янського разаймалася вивченням проблем викорисйону Донецької області в інтелітання баз даних, мультимедіа, комп’ютерної
гентній родині. В 1971 р. закінчив
графіки у дослідженні та викладанні історії.
В 2001–2002 рр. — координатор ЗапорізьДонецький національний університет за
кої кафедри-партнера напряму «Історія»
спеціальністю «Історія».
міжуніверситетського Мегапроекту «Вища
З 1975 р. — учитель історії Олекосвіта: лідерство для прогресу».
сандро-Калинівської середньої школи
Автор трьох монографій і понад
Костянтинівського району Донецької об40 наукових праць, навчальних посібниласті. В 1977 р. став асистентом кафедри
ків, методичних вказівок, наукових статей.
історії СРСР і УРСР ЗДПІ. З 1981 р. —
Зокрема, С. Р. Лях брав участь у написанні
старший викладач, а з 1985 р. — доцент каґрунтовних колективних монографій:
федри історії СРСР і УРСР ЗДУ. В 1990 р.
«Нариси повсякденного життя радяночолив новостворену на історичному фаЛЯХ
ської України в добу непу (1921–1928 рр.)»
культеті ЗДУ кафедру історії України.
Сергій Романович
(2010), «Взаємовідносини держави, сусУ 1991 р. захистив докторську дисерпільства і особи під час створення радянтацію на тему «Сільськогосподарські роДоктор історичних наук,
ського ладу в Україні (1917–1938 рр.)»
бітники Української РСР у 1920-ті роки».
професор
(2013), «Суспільство і влада в радянській
В 1992 р. йому присуджено науковий стуУкраїні років непу (1921–1928): Колективна монографія»
пінь доктора історичних наук.
Із 1992 р. — професор кафедри історії України ЗДУ та за- (2015). Підготував навчально-методичні видання «Істоступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кан- рія України» (1998), «Історія рідного краю: Підручник для
дидатських дисертацій при ЗНУ. З 1995 р. — член редколегії 8 класу середньої загальноосвітньої школи» (2000, 2006).
збірника «Наукові праці історичного факультету Запорізь- Керує роботою зі створення електронного атласу історії
кого державного університету», член редколегії часопису України. Член редакційної колегії довідкового видання
«Південна Україна ХVІІІ–ХІХ століття», «Схід: Аналі- «Українське козацтво: Мала енциклопедія» (2002, 2006).
тично-інформаційний журнал» (серія «Економіка. Історія.
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України»,
Філософія»), «Культурологічний вісник Нижньої Наддні- Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзнапрянщини». Протягом 2001–2013 рр. очолював наукову кою «За розвиток Запорізького краю».
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