ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У

1992 р. закінчила Донецький
колегії збірника наукових праць «Вісник
комерційний інститут за спеЗНУ. Серія: «Економічні науки».
ціальністю «Бухгалтерський обУ 1994 р. отримала сертифікат аудилік, контроль та аналіз господарської
тора України. В 2003 р. виконала кваліфікадіяльності», а в 2002 р. — Запорізький юриційні вимоги за професійною категорією
дичний інститут МВС України за спеціаль«сертифікований бухгалтер — практик
ністю «Правознавство».
з наданням права використовувати в своЗ 2004 р. — кандидат економічних
єму підписі абревіатуру САР».
наук. У 2007 р. їй присвоєно вчене звання
Проводить активну громадську діяльдоцента кафедри міжнародної екононість як член Ради Всеукраїнської профеміки. D 2012 р. захистила докторську дисійної громадської організації «Спілка
сертацію. Професором кафедри обліку та
аудиторів України», голова Комісії
аудиту стала d 2015 р.
з професійної етики Всеукраїнської проАвтор приблизно 250 наукових праць
фесійної громадської організації «Спілка
ПРОСКУРІНА
з аудиту, контролю, обліку та звітності.
аудиторів України».
Неля Миколаївна
Зробила значний внесок у дослідження
У 2013 р. нагороджена нагрудним зната розроблення методологічних підходів до
ком «За високий професіоналізм» ВсеДоктор економічних наук,
застосування стандартів аудиту в професійукраїнської професійної громадської
професор
ній практиці та системи контролю якості за
організації «Спілка аудиторів України».
надання професійних аудиторських послуг. Результати науВідзначена численними грамотами МОН України, Закових досліджень використані в практичній діяльності по- порізької ОДА, Виконавчого комітету Запорізької міської
над 50 аудиторських фірм України та під час розроблення ради, Жовтневої РДА Запорізької міської ради, Орджоніметодичних матеріалів за програмами постійного вдоско- кідзевської РДА Запорізької міської ради, Запорізького наналення професійних знань аудиторів України, затвердже- ціонального університету, Аудиторської палати України,
ними згідно з рішеннями Аудиторської палати України.
Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України,
Член спеціалізованих вчених рад із захисту доктор- Запорізького територіального відділення Федерації проських дисертацій Київського національного економічного фесійних бухгалтерів і аудиторів України, Всеукраїнської
університету імені Вадима Гетьмана та Національної акаде- професійної громадської організації «Спілка аудиторів
мії статистики, обліку та аудиту (м. Київ). Член редакційної України».

Н

ародився 18 вересня 1951 р. у с. Бодержавного та муніципального управління;
городське Новооскольського рав 2002–2006 рр. — професор Бєлгородського
йону Бєлгородської області (Росія).
державного університету (Російська Федерація); в 2006–2008 рр. — професор МосковВ 1972–1977 рр. здобував вищу освіту у Вороського державного аграрного університету;
незькому державному університеті на фав 2008–2012 рр. — професор Інституту
культеті романо-германської філології
(німецьке відділення). В 1985–1988 рр. накомунікативних досліджень (м. Москва);
вчався в аспірантурі Дніпропетровського
в 2008–2012 рр. — професор (за суміснидержавного університету.
цтвом) Московського державного універсиУ 1989 р. в Одеському державному унітету імені М. В. Ломоносова. З 2012 р.
верситеті імені І. І. Мечникова захистив
дотепер — професор ЗНУ.
кандидатську дисертацію на тему «Влияние
Підготував вісім кандидатів наук за спесинтаксических связей слов на изменение
ціальністю 10.02.04 «Германські мови».
лексических значений (на материале глагоНаразі здійснює керівництво написанПРОХОРОВ
лов рефлексивного употребления)» за спеням трьох дисертацій на здобуття наукоВолодимир Федорович вого ступеня кандидата філологічних наук.
ціальністю 10.02.04 «Германські мови».
У 1998 р. в Московському державному
Входить до складу спеціалізованої вченої
Доктор філологічних наук,
відкритому педагогічному університеті
ради К 17.051.02 із захисту кандидатських
професор
(зараз — Російський державний гуманідисертацій у ЗНУ.
тарний університет імені М. А. Шолохова) захистив докЧлен Асоціації українських германістів, член спілки
торську дисертацію на тему «Этимология синономии російських журналістів. Активно працював у Міжнародглагольной лексики в русском и немецком языках» за спе- ному проекті «TEMPUS» (1999). У 2001 р. керував Міжнаціальностями 10.02.04 «Германські мови» та 10.02.01 «Ро- родним проектом «Germanistenpartnerschaft».
сійська мова».
Проходив стажування в Німеччині: м. Лейпциг
Займався активною педагогічною діяльністю: в 1981– (1991), м. Ганновер-Гільдесгайм (1997), м. Берлін (2000).
1985 рр. — викладач німецької мови Шахтинського технолоАвтор понад 90 наукових праць. Відповідальний
гічного інституту (Росія); в 1989–2000 рр. — викладач, доцент, редактор чотирьох наукових збірників.
професор ЗДУ; в 2000–2002 рр. — завідувач кафедри переНагороджений почесними грамотами різних
кладу та других іноземних мов Запорізького інституту ступенів.

198

