ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

в русской критике и романах Н. Д. Хвоародилася 26 жовтня 1966 р. в м. Защинской (60–80-е годы ХІХ столетия)»
поріжжі. Середню освіту здобула
(2003); монографія «Мир русского женв Запорізькому педагогічному учиского романа (1860–1880 гг.)» (2006);
лищі № 1. У 1990 р. закінчила Запорізький
навчальний посібник «Гендерні студії
державний університет.
в літературознавстві» (2008), рекомендоУ 1991–1994 рр. навчалася в аспіранваний МОН України; стаття «Проблеми
турі. В 1994 р. у Дніпропетровському
фемінізму в житті і творчості Марка
національному
університеті
захисВовчка» у збірнику наукових праць «Благотила кандидатську дисертацію на тему
родний вимір наукового подвижництва»
«І. О. Гончаров і нігілізм» (науковий керів(2012), статті в «Шевченківській енциклоник — проф. В. М. Tихомиров).
педії» (Інститут літератури ім. Т. Г. ШевІз 1994 р. працювала в ЗДУ на посадах
ченка НАН України, 2012–2015 рр.) та ін.
асистента, старшого викладача, доцента,
Під її науковим керівництвом захиа з 2005 р. — професора.
ПОГРЕБНА
щено п’ять кандидатських дисертацій.
Викладала дисципліни «Icторія російВікторія Леонідівна
У 2008–2011 рр. — член спеціалізоваської літератури» та «Iсторія зарубіжної
ної вченої ради К 67.053.02 при Херсонлітератури», а також спецкурси «ҐенДоктор філологічних наук,
ському державному університеті. Член
дерні студії в літературознавстві» та «Пропрофесор
редакційних колегій наукових видань:
блеми нігілізму в російській літературі 2-ї
збірника наукових праць «Вісник Запорізького наполовини XIX ст.»
З 2000 до 2004 р. навчалася в докторантурі. В 2004 р. ціонального університету. Серія: «Філологічні нав Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України за- уки», «Держава та регіони. Науково-виробничий
хистила докторську дисертацію на тему «Проблеми фе- журнал. Серія: «Соціальні комунікації», «Наукового вімінізму в російський критиці та романах письменниць сника Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського. Серія: «Філологічні науки
другої половини XIX ст.».
Автор понад 150 наукових і науково-методичних (літературознавство)».
З 2008 р. — завідувач кафедри журналістики Запорізьпраць.
Найважливішими науковими публікаціями є: мо- кого національного технічного університету. В 2017 р. нанографія «Проблемы эмансипации женской личности городжена медаллю «За розвиток Запорізького краю».

Н

ародилася 10 серпня 1978 р. в
здійснено комплексне політологічне дом. Запоріжжі. В 1999 р. закінчила
слідження стану, динаміки і засобів реаЗапорізьку державну інженерну
лізації в політико-культурному просторі
академію за спеціальністю «Менеджмент
посткласичних ідеологічних течій та
у виробничій сфері», здобувши кваліфіїх ролі в умовах соціально-політичних
кацію «менеджер».
змін кінця ХХ — початку ХХІ століть. ЗаЗ 1999 р. працює в рідній академії.
пропоновано авторське бачення постЗ 1999 р. по 2002 р. навчалася в аспіранкласичних ідеологічних течій і рухів як
турі за спеціальністю 25.00.01 — «Теосвоєрідної відповіді на кризу традиційрія та історія державного управління».
них ідеологій.
В 2003 році у спеціалізований вчеІз 2016 р. — професор кафедри поліній раді при Інституті держави і права
тології Запорізького національного уніім. В. М. Корецького НАН України захисверситету. Під її керівництвом захищено
тила кандидатську дисертацію за спецітри кандидатські дисертації.
ПОСТОЛ
альністю 23.00.03 «Політична культура
Автор понад 100 наукових і наОлена Євгенівна
та ідеологія» на тему «Ідейні та політиковчально-методичних праць, зокрема
практичні засади діяльності соціал-деє автором монографії «ПостклаДоктор політичних наук,
мократії». В 2004 р. їй присвоєно вчене
сичні ідеологічні трансформації».
доцент
звання доцента.
Є співавтором монографій «Сучасні
У 2001 році була стипендіатом Кабінету Міністрів міжнародні системи та глобальний розвиток», «ФорУкраїни. В 2007 році — стипендіатом міського голови мування сучасних механізмів розвитку інноваційної
м. Запоріжжя.
сфери економіки», «Філософія управління персонаПротягом 2009–2012 рр. навчалася в докторан- лом», підручника «Основи бізнесу» з грифом Міністурі за спеціальністю 23.00.03 «Політична культура терства освіти і науки України, співавтором п’яти
та ідеологія» в Національному педагогічному універ- навчальних посібників з грифом Міністерства освіти
ситеті імені М. П. Драгоманова. В 2016 р. захистила і науки України.
докторську дисертацію на тему «Посткласичні поліСфера наукових інтересів — глобалізаційні процеси,
тико-ідеологічні течії та їх роль в умовах соціальних ідеологічні трансформації, соціально-політичні зміни,
змін кінця ХХ — початку ХХІ століть». У роботі вперше інноваційний розвиток.
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