ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 20 березня 1959 р. на
азагетероциклів, дослідження в галузі орВінничині. В 1977 р. з відзнакою заганічної, біоорганічної та фармацевтичної
кінчила Житомирське фармацевхімії. Під її керівництвом захищено вісім
тичне училище, а в 1982 р. — ЗДМІ. В 1985 р.
кандидатських та одна докторська дисертазахистила
кандидатську
дисертацію.
ції. Керувала п’ятьма держбюджетними та
В 1989 р. почала працювати в ЗДУ. В 1992 р.
трьома госпдоговірними темами.
захистила докторську дисертацію «Синтез,
Автор 400 наукових праць, навчальних
фізико-хімічні властивості та біологічна акпосібників, підручників, шести моногративність S- і N-похідних акридина, хінофій, 25 авторських свідоцтв, 35 патентів на
лина, піридина». З 1992 по 2001 р. керувала
винаходи, 250 статей у фахових виданнях.
кафедрою біохімії та імунології, викладала
Є членом Президії АНВО МОН Укракурс хімії в ЗДУ. З 1994 по 1997 р. була декаїни, членом експертної ради МОН України
ном біологічного факультету, а з 1997 по
(секція «Біологія, біотехнологія та акту2000 р. — проректором з навчальної роботи
альні проблеми медичних наук»), експерОМЕЛЬЯНЧИК
ЗДУ. З 2004 р. — декан біологічного факультом із рецензування шкільних підручників
тету, з 2004 по 2014 р. завідувала кафедрою Людмила Олександрівна при МОН України; членом спеціалізовахімії біологічного факультету. В 1995 р. їй
ної вченої ради Д 17.600.03 із захисту докДоктор фармацевтичних
присвоєно вчене звання професора каторських і кандидатських дисертацій;
наук, професор
федри біохімії та імунології. В 2007 р. обголовним редактором фахових журналів
рана академіком АНВО України.
«Вісник ЗНУ», «Питання біоіндикації та екології», «АктуПід її керівництвом на факультеті проліцензовані та альні питання біології, екології та хімії».
акредитовані нові спеціальності магістратури: «МисливНагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти Украське господарство», «Генетика»; розширено ліцензовані їни» (1995), Подякою Кабінету Міністрів України (2006),
обсяги магістратури за спеціальностями «Біологія» та грамотами МОН України (2004, 2008, 2014), ювілейною ме«Екологія», успішно проведено чергову акредитацію за спе- даллю «За розвиток Запорізького краю» (2007), медаллю
ціальністю «Біологія». Плідно керує науковою школою за Ярослава Мудрого АН ВО України (2016). Із 2013 по 2016 р.
напрямом «Біоорганічна хімія». Результатами діяльності щорічно нагороджувалася Дипломом I ступеня за перемогу
школи є створення біологічно активних субстанцій син- в університетському конкурсі науково-педагогічних працівтетичного походження на основі азоту- та сіркопохідних ників «Кращий науковець року» в категорії «Професори».

Н

ародилася 2 березня 1959 р.
викладацькій роботі. З 2008 р. — завідувач
кафедри російської філології. З 2017 р. —
в Кам’янці-Подільському Хмель
завідувач кафедри слов’янської філології.
ницької області. В 1975 р. із меАвтор більше ніж 120 друкованих
даллю закінчила середню школу № 2
праць, зокрема монографій: «Легенди
м. Токмака Запорізької області, а в 1979 —
та перекази Нижньої Наддніпрянщини:
з відзнакою ЗДПІ. В 1989 р. у спеціалізовабуття у просторі та часі», «Історичні пісні
ній вченій раді Інституту літератури
Запорожжя: регіональна специфіка та
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР захистила каншляхи поширення». Здійснює наукове кедидатську дисертацію на тему «Романи
рівництво аспірантами та здобувачами,
Марка Вовчка про нових людей та російчлен спеціалізованої вченої ради із заський літературний процес 60–70-х років
хисту кандидатських і докторських дисер19 ст. Проблеми типології». В 1993 р. їй
тацій при ІМФЕ НАН України.
присвоєно вчене звання доцента.
Нагороджена
почесним
знаком
В 2009 р. у спеціалізованій вченій
ПАВЛЕНКО
МОН України «Відмінник освіти Украраді Інституту мистецтвознавства, фольклоІрина Яківна
їни» (2005); медаллю «За розвиток Запористики та етнології ім. М. Т. Рильського
різького краю» (2009), грамотами МОН
НАН України захистила докторську дисерДоктор філологічних наук,
України, президента Малої академії наук
тацію на тему «Динаміка функціонування
професор
України, Запорізької обласної ради, облусної епічної традиції (на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини)». В 2009 р. здобула науковий ступінь держадміністрації, відділу культури, ректора ЗНУ.
Член редколегії наукових видань «Вісник ЗНУ. Серія:
доктора філологічних наук за спеціальністю «Фольклорис«Філологічні науки», «Держава і регіони», наукової ради
тика», а в 2015 р. їй присвоєно вчене звання професора.
Напрями наукової роботи: історія російської літе- МОН України (секція «Літературознавство, мовознавратури та фольклору, проблема історизму авторської та ство, мистецтвознавство та соціальні комунікації»), ексколективної творчості. Член оргкомітету зі створення перт Інституту інноваційних технологій МОН України
постійно діючої комісії зі збереження духовної спадщин з вишівських та шкільних навчальних посібників з літературознавства та фольклористики, експерт із проведення
при Запорізькій обласній раді.
З 1980 р. працювала в ЗПІ на посаді старшого ла- конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для
боранта кафедри російської літератури. З 1982 р. — на учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
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