ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 5 квітня 1963 р.
фізичного виховання, оздоровлення дів м. Стерлітамак (Башкирська
тей дошкільного віку, професійного розАРСР). Вищу освіту здобула
витку педагогів дошкільних навчальних
в 1988 р. у Бердянському державному пезакладів у цій сфері, а також особливості
дагогічному університеті. Кандидатську
організації навчально-виховної роботи
дисертацію захистила в 2002 р. у Південу вищих навчальних закладах щодо підгоноукраїнському державному педагогічтовки фахівців з туризму.
ному університеті імені К. Д. Ушинського
Підготувала такі навчальні посібники
на тему «Навчання старших дошкільни(у співавторстві): «Групові форми метоків суфіксального творення іменників
дичної роботи з педагогами у сучасному
і прикметників (на матеріалі емоційнодошкільному навчальному закладі» (2004),
експресивної лексики)».
«Інноваційна діяльність у сучасному доУ 2012 р. в Житомирському державшкільному навчальному закладі: метоному університеті імені Івана Франка задичний аспект» (2004), «Масові форми
МАКОВЕЦЬКА
хистила докторську дисертацію на тему
методичної роботи з педагогами у сучасНаталія Валеріївна
«Теоретичні та методичні засади профеному дошкільному навчальному закладі»
сійного розвитку фахівців дошкільних
(2004), «Нетрадиційні методи оздоровДоктор педагогічних наук,
навчальних закладів у сфері освітньолення дошкільників» (2005), «Оздоровча
професор
оздоровлювальної діяльності», а вчене
робота в дошкільному навчальному зазвання професора їй присвоєно в 2015 р.
кладі» (2006), «Особливості розвитку дітей дошкільного
У 1982–1996 рр. — вихователь, методист, завіду- віку» (2006), «Рекреаційні комплекси» (2012), «Турисвач у дошкільних навчальних закладах м. Запоріжжя; тичні ресурси України та інформаційна культура студента»
в 1996–2004 рр. — методист, а потім — доцент кафедри (2014), одноосібна монографія «Професійний розвидошкільної освіти Запорізького обласного інститут піс- ток фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері
лядипломної педагогічної освіти; з 2004 р. — у Запорізь- освітньо-оздоровлювальної діяльності» (2010).
кому національному університеті; з 2013 р. — завідувач
Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертакафедри туризму.
цій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора
У сфері наукових досліджень — дошкільна та про- наук у ЗНУ, член редакційної колегії «Вісника Запорізьфесійна педагогіка. Вивчає особливості організації кого національного університету».

М

оцінки ефективності нової техніки (в галузі
ає дві вищі освіти: в 1981 р. з відтрансформаторобудування — ВІТ); розробзнакою закінчила ЗДПІ за спелення та впровадження систем планування
ціальністю «Математика та
будівельних робіт (Запорізький домобудіфізика», а в 1999 р. — ЗДУ за спеціальністю
вельний комбінат — ЗДСК); розроблення
«Облік та аудит».
та впровадження інформаційних техноКандидатську дисертацію за спецілогій у банківській сфері, реалізація наальністю «Математичне моделювання
ціонального проекту «Електронні гроші»
та обчислювальні методи» захистила
(1989–1994); розроблення, впровадження
в 1990 р. в Інституті кібернетики АН
та супровід комп’ютерних інформаційноУРСР (м. Київ). Із 1996 р. — доцент, в. о.
аналітичних систем для управління рета завідувач кафедри економічної кіберсурсами регіону (бюджетними фінансами
нетики. В 2010 р. захистила докторську
регіону — система «Фінанси», земельними
дисертацію на тему «Аналіз та прогнозуресурсами регіону — система «Земля», невання розвитку економічних систем метоМАКСИШКО
рухомістю регіону — система «Оренда»
дами дискретної нелінійної динаміки».
Наталія Костянтинівна тощо).
З 1983 р працює в ЗНУ, починаючи
з посади асистента кафедри математики.
Має понад 250 наукових праць, серед
Доктор економічних наук,
Вчене звання доцента отримала в 1994 р.,
яких дев’ять монографій, вісім навчальних
професор
професора кафедри економічної кібернепосібників та 25 методичних видань. Під її
тики — в 2012 р.
науковим керівництвом захищено п’ять кандидатських диМає досвід роботи в галузі економіко-математичного сертацій, є науковим консультантом двох докторантів.
моделювання. Активно займалася розробленням і впроЧлен Академії економічних наук України, заступник
вадженням сучасних інформаційних технологій у реальну головного редактора фахового видання «Вісник ЗНУ. Сеекономіку, зокрема виконувала такі види робіт: розроб- рія: «Економічні науки». З 2000 по 2015 р. — член секції
лення та обґрунтування машинного парку сільськогоспо- «Економічна кібернетика» Науково-методичної комісії
дарської техніки (НІКТІМсільгоспмаш); моделювання з економіки та підприємництва МОН України. З 2016 р. —
раціонального землекористування у співпраці з Обласною член Наукової ради МОН України за секцією «Економіка».
науково-дослідною сільськогосподарською станцією; роз- Має почесні відзнаки МОН України, Запорізької міської
роблення математичних методів і програмних засобів до та обласної рад.
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