ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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ародився 3 липня 1957 р. в м. Кефункціонального стану та підготовлемерово (Росія). Докторську диності спортсменів різної кваліфікації.
сертацію захистив у 2003 р.,
Головний редактор збірника «Віа вчене звання професора йому присвосник Запорізького національного унієно в 2004 р. Академік Академії наук вищої
верситету», серія «Фізичне виховання
освіти України (2009). Заслужений діяч
і спорт». Уклав навчальні посібники
науки і техніки України (2011). Відмінник
«Функціональна діагностика у фізичосвіти України (2004). Почесний працівному вихованні та спорті» (2006), «Фізіо
ник фізичної культури і спорту України
логія фізичних вправ у запитаннях та
(2007).
відповідях» (2006), «Основи реабілітаВищу освіту здобув у 1979 р. в Кемеровції» (2008), «Фізіологія людини» (2009),
ському державному університеті (1979),
«Спортивна медицина» (2012), «Антидоде і працював надалі: в 1982–1984 рр. — мопінговий контроль у спорті» (2014).
лодший науковий співробітник кафедри
Автор 11 авторських свідоцтв на виМАЛІКОВ
анатомії і фізіології людини і тварин; із
нахід, серед яких: «Комп’ютерна проМикола Васильович
1984 р. — старший науковий співробітграма «ШВСМ: експрес-діагностика
ник, завідувач лабораторії продуктивфункціональної підготовленості та функДоктор біологічних наук,
ності праці школярів Кемеровського
ціонального стану організму» (2009),
професор
філіалу НДІ школи Міністерства про«Комп’ютерна
програма
«ШВСМсвіти РРФСР.
інтеграл: експрес-діагностика функціонального стану
Із 1985 р. працює у ЗДУ. З 2004 р. по 2012 р. — заві- організму» (2010), «Комп’ютерна програма «ОБЕРІГ»
дувач кафедри фізичної реабілітації, з 2004 р. — профе- (2011).
сор, а з 2003 р. (водночас) дотепер — декан факультету
Нагороджений медаллю «За розвиток Запорізького
фізичного виховання.
краю» (2008). За багаторічну сумлінну працю, високий
Сфера наукових досліджень — загальна, спортивна професіоналізм, відданість справі, вагомий особистий
й екологічна фізіологія. Вивчає адаптивні можливості внесок у розвиток фізичної культури і спорту в Запорізьорганізму осіб різного віку, статі та функціональної кій області та з нагоди 60-річчя від дня народження напідготовленості в процесі онтогенезу; розробляє ме- городжений орденом «За заслуги перед запорізьким
тоди оцінювання та фізіологічно-біохімічної корекції краєм» ІII ступеня (2017).

Н

170 праць із проблем загального і зіставародився 15 вересня 1955 р. в
ного мовознавства, лінгвокультурології,
м. Кіровограді (нині — Кропивміжкультурної комунікації, лінгвостилісницький). В 1979 р. з відзнатики, серед яких: «Основи контрастивної
кою закінчив філологічний факультет
лексикології: близькоспоріднені і спорідКіровоградського державного педагонені мови» (1994), «Зіставна лексикологічного інституту. Присвятивши 25 рогія» (2004), «Потебня й актуальні питання
ків роботи в альма-матер, В. М. Манакін
мови і культури» (2005 р., у співавторстві),
пройшов шлях від асистента до завідувача
«Мова і міжкультурна комунікація» (2012),
і професора кафедри загального та росій«Міжкультурна комунікація: вербальний
ського мовознавства. З 2004 р. по 2008 р.
і невербальний коди» (2014) та інші.
працював на посаді проректора з наукової
Як науковець і викладач, запрошуроботи і міжнародної діяльності Кірововався до університетів Великобританії,
градського державного педагогічного уніСША, Китаю, Лаосу, Польщі, Болгарії,
верситету імені Володимира Винниченка.
МАНАКІН
Угорщини, Німеччини, Іспанії та інших
З 2004 до 2017 р. був деканом факультету
Володимир
країн. В. М. Манакін є учасником Прожурналістики ЗНУ, а нині — професор каМиколайович
федри видавничої справи та редагування.
грами академічних обмінів «АЙРЕКС»
(США, 2000, 2010 рр.), володарем гранту
Впродовж трудової діяльності в ЗНУ
Доктор філологічних наук,
урядової Програми США ім. Фулбрайта
Володимир Миколайович плідно прапрофесор
на проведення наукового дослідження
цює як адміністратор, провідний науковець і методист: очолює відому в Україні та за її межами з міжкультурної комунікації (Іллінойський університет
наукову школу із зіставного мовознавства; керує держ- в Чикаго, 2007–2008 рр.), призером конкурсу НАН Украбюджетною науковою темою МОН України «Мови світу їни з популяризації досягнень науки в 2008 р. За плідну
і міжкультурна комунікація», є головним редактором фа- адміністративну, наукову і навчально-методичну діяльхового наукового журналу «Нова філологія», членом ність нагороджений знаком «Відмінник освіти України»
редколегій багатьох інших фахових видань, науковим (2004), знаком «За наукові досягнення» МОН України
редактором численних монографій і навчальних посіб- (2006), почесними грамотами. В 2006 р., згідно з Указом
ників. Під його керівництвом захищено 20 кандидат- Президента України, йому присвоєно почесне звання
ських і три докторські дисертації. Написав більше ніж «Заслужений працівник освіти України».
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