ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 24 січня 1937 р. в м. Днікомітету України з теоретичної та прикладпропетровську в родині вчителів.
ної механіки.
Навчався в чоловічій середній
Наукові інтереси: теоретична мехашколі № 2 м. Дніпропетровська.
ніка, теорія коливань, опір матеріалів, теУ 1959 р. закінчив фізико-математичорія пружності, теорія пружних оболонок,
ний факультет Дніпропетровського універтеорія пружних багатошарових основ,
ситету за спеціальністю «Механіка». З того
інтегральні рівняння та перетворення,
часу впродовж 28 років наукова та педагоінтегральні перетворення, алгебра, аналігічна діяльність А. К. Приварникова була
тична геометрія тощо.
пов’язана з кафедрою теоретичної меСписок наукових, науково-методичханіки Дніпропетровського державного
них і навчальних публікацій нараховує
університету, де він працював до 1987 р.
приблизно 200 найменувань.
і пройшов шлях від аспіранта до професора.
Є автором посібників з алгебри та геоЗ 1959 по 1962 р. Аркадій Костянтиметрії, додаткових розділів із природних
ПРИВАРНИКОВ
нович навчався в аспірантурі Дніпродисциплін, лекторської майстерності.
Аркадій
Костянтинович
петровського державного університету.
Підготував 15 кандидатів фізико-матеВ 1963 р. в Інституті механіки АН УРСР заматичних наук, створив наукову школу з теДоктор фізикохистив кандидатську дисертацію на тему
орії пружних багатошарових середовищ.
математичних наук,
«До розрахунку багатошарових основ».
За високі досягнення в науково-педапрофесор
У 1982 р. в Московському державному унігогічній діяльності та сумлінну працю наверситеті захистив докторську дисертацію на тему «Пружні городжений почесними грамотами Міністерства освіти
України, почесними грамотами Запорізької обласної дербагатошарові основи простої і складної структури».
З 1987 р. працює в ЗНУ. Обіймав посади проректора жавної адміністрації, почесними грамотами Виконавчого
ЗДУ з наукової роботи, завідувача кафедри. Сьогодні є го- комітету Запорізької міської ради, грамотами Запорізької
ловою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидат- обласної державної адміністрації.
Голова спеціалізованої вченої ради К 17.051.03 із заських дисертацій у ЗНУ, членом спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій хисту кандидатських дисертацій при ЗНУ, член спеціапри Дніпропетровському національному університеті імені лізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій
Олеся Гончара. Тривалий час був членом Національного при ДНУ ім. О. Гончара.
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Є автором 53 наукових публікацій, з яких
ародився 27 квітня 1975 р.
три монографії («Нариси з історії Нів м. Марганці Дніпропетровсь
копольського району (від найдавніших
кої області. В 1998 р. закінчив ісчасів до початку ХХ століття)» (2002),
торичний
факультет
Запорізького
«Столипінська аграрна реформа на Півдержавного університету та вступив на
дні України (1906–1917)» (2002), «Седенну форму навчання до аспірантури
лянство Південної України: соціальна
цього ж ВНЗ.
історія кінця ХІХ — початку ХХ століть»
У 2002 р. захистив кандидатську
(2012), а також 12 науково-методичних
дисертацію на тему «Столипінська
видань.
аграрна реформа на Півдні України
Сфера наукових інтересів: соці(1906–1917 рр.)», а в 2013 р. — докторську
альна історія України, історія соціальдисертацію на тему «Соціальна історія
ної роботи в Україні, історія вітчизняної
селянства Півдня України кінця ХІХ —
соціально-управлінської думки, менеджпочатку ХХ століть».
ПРИЙМАК
мент соціальної сфери, теоретичні заІз вересня 2001 р. дотепер здійснює
Олег Миколайович
сади управління в системі соціальної
викладацьку діяльність на факультеті
роботи, історична соціологія та соціолосоціології та управління: в 2001 р. — виДоктор історичних наук,
гія історії.
кладач кафедри політології та теорії
професор
Олег Миколайович здійснює наууправління, в 2002 р. — старший викладач, а з 2003 р. — доцент цієї кафедри, з 2007 р. — доцент кове керівництво написанням кандидатських дисеркафедри теорії та практики управління, з 2014 р. — про- тацій, кваліфікаційних робіт магістрів і бакалаврів
фесор кафедри соціальної філософії та управління За- за спеціальностями «Соціальна робота» та «Публічне
порізького національного університету. В 2002–2007 рр. адміністрування».
обіймав посаду заступника декана з наукової роботи фаЗа час науково-педагогічної діяльності був відзна
культету соціології та управління ЗНУ. Загальний стаж чений грамотами ректора Запорізького державного
роботи — 25 років, з яких науково-викладацької — університету, Шевченківської райдержадміністрації
19 років.
м. Запоріжжя, Запорізької обласної ради, Запорізької
Член спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01, член облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки
Запорізького наукового товариства ім. П. Я. Новицького. України.
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