ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 2 червня 1955 р.
в контексті зміни лінгвістичних парадигм»,
в м. Харові. В 1962–1972 р. наспівавтор трьох колективних моногравчалася у загальноосвітній сефій «Грані сучасної лінгвістики», «Поміж
редній школі № 58 м. Запоріжжя. Вищу
мов і культур: методологічний еклектизм
освіту здобувала на факультеті іноземних
і міждисциплінарність сучасного мовозмов Запорізького державного педагогічнавства», «Концепти і контрасти» та
ного інституту, який закінчила в 1977 р.,
більш як 100 наукових статей. Підготувала
здобувши кваліфікацію «вчитель англійп’ятьох кандидатів наук. Член редколегії
ської та німецької мови середньої школи».
фахових наукових журналів: «Вісник ЗапоЗ 1977 по 1981 р. обіймала посаду вчирізького національного університету. Сетеля в Балабінській середній школі, а порія: Філологічні науки»; «Нова філологія»
тім — у Запорізькій ЗОШ № 47. Із 1981 р.
(м. Запоріжжя, ЗНУ); «Науковий вісник
дотепер працює на кафедрі англійської фіДрогобицького державного педагогічного
лології факультету іноземної філології ЗНУ.
університету імені Івана Франка. Серія:
ПРИХОДЬКО
У 1987 р. в Київському державФілологічні науки (мовознавство)»; «НаГанна Іллівна
ному інституті іноземних мов захистила
уковий журнал Львівського державного
кандидатську дисертацію на тему «Засоби
університету безпеки життєдіяльності
Доктор філологічних наук,
вираження негативної оцінки в історії ан«Львівський філологічний часопис».
професор
глійської мови».
Член спеціалізованої вченої ради
У 2013 р. в Одеському національному університеті К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті та
імені І. І. Мечникова захистила докторську дисертацію спеціалізованої вченої ради К 67.051.05 у Херсонському
на тему «Когнітивно-дискурсивний потенціал оцінки і за- державному університеті.
соби її вираження в сучасній англійській мові».
Є рецензентом міжнародного наукового журналу
Загалом до сфери її наукових інтересів належать ког- «Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Jourнітивна лінгвістика, дискурсологія та концептологія.
nal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. WarАвтор чотирьох монографій «Лингвистическая при- saw: De Gruyter Open», який включено до наукометричної
рода сарказма» «Способи вираження оцінки в сучас- бази «Web of Science».
Нагороджена Почесною грамотою Запорізької райній англійській мові», «Семантика и прагматика оценки
в современном английском языке», «Категорія оцінки держадміністрації (2016).

Н

ародився 19 квітня 1938 р. в с. КіНаукова діяльність відома і за кордорово Оріхівського району Запоном (визнаний достойним кандидатом
різької області.
на здобуття нагороди «International who’s
Виховувався в Мелітопольскому дитяwho of intellectuals» міжнародного бібліочому будинку № 1. У 1954 р. закінчив РУ
графічного центру в Кембриджі, а також
№ 2 м. Запоріжжя, а в 1956 р. — вечірню сеотримав пропозицію стати претендентом
редню школу № 5 м. Запоріжжя. В 1969 р.
на отримання номінації в Україні «For the
закінчив філологічний факультет ЗДПІ,
26th Edition of Who’s Who in the World»).
здобувши кваліфікацію вчителя російської
Основні публікації: «Глосарій ос
мови та літератури середньої школи.
новних наукових понять і термінів
З 1971 р. — науковий кореспондент
з педагогічного менеджменту, практичної
відділу педагогічної соціології Науково-
психології та соціальної роботи», «Технодослідного інституту педагогіки України.
логія педагогічної взаємодії», «Управління
У 1978 р. в цьому ж інституті захисшколою-гімназією: наука і мистецтво»,
ПРИХОДЬКО
тив кандидатську дисертацію на тему
«Сім’я — школа — конфлікт», «СловникМикола Ілліч
«Виховання громадсько-політичної активдовідник менеджерів освіти, соціальних
ності старших підлітків у процесі діяльності
педагогів та працівників соціально-педагоДоктор педагогічних наук,
піонерської організації». В 1991 р. за тією
гічних служб, консультацій», «Педагогіка
професор
ж спеціальністю захистив докторську дивищої школи. Курс лекцій для магістрів»,
сертацію на тему «Педагогічні засади учнівського самовря- «Організація учнівського самоуправління».
дування загальноосвітньої школи». З 1993 р. — професор
Член редколегії монографії «Вища педагогічна освіта
кафедри проблем керування та соціальної педагогіки ЗНУ.
і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвиПід його керівництвом захищено 31 кандидатську та тку Запорізької області»; збірника статей науковців Київодну докторську дисертацію.
ського, Запорізького та Одеського університетів.
Основні напрями наукової роботи: андрагогіка; метоНагороджений знаком «Петро Могила», почесним
дика викладання соціально-педагогічних дисциплін; акмео- званням «Відмінник освіти України», знаком «Кращий вологія; основи соціально-педагогічних досліджень; технології жатий», Почесною грамотою МОН України та Почесною
соціально-педагогічних досліджень; самовиховання та само- грамотою Запорізької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.
регуляція особистості.
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