ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У

1994 р. закінчив ЗДУ за спеціальКласичного приватного університету за спеністю «Фізична культура». Докторціальністю 13.00.04 «Теорія і методика проську дисертацію захистив у 2014 р.,
фесійної освіти». Член редколегії «Вісника
а вчене звання професора кафедри олімЗапорізького національного університету»,
пійського та професійного спорту йому
серія «Фізичне виховання та спорт».
присвоєно в 2015 р. Має стаж педагогічЗ 2004 р. свою науково-педагогічну діної роботи у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації
яльність активно поєднує з тренерською
25 років, зокрема й 25 років у ЗНУ.
роботою, працюючи за сумісництвом
У ЗДУ-ЗНУ працював: асистентом катренером-викладачем ДЮСШ «Україна»
федри теоретичних основ фізичної кульз академічного веслування. Його вихотури (з 1994 р.); асистентом кафедри
ванці неодноразово ставали чемпіонами
валеології (з 1996 р.), старшим виклаУкраїни, Європи та світу. За чотири роки
дачем кафедри фізичної реабілітації
роботи в ДЮСШ «Україна» підготовлено
(з 2000 р.), доцентом кафедри фізичної
12 майстрів спорту України з академічреабілітації (з 2002 р.), завідувачем і доного веслування.
СВАТЬЄВ
центом кафедри спорту (з 2003 р.), завідуМає низку нагород. У 2009 р. виконавАндрій Вячеславович
вачем і доцентом кафедри олімпійського
чим комітетом Запорізької міської ради
Доктор педагогічних наук,
та професійного спорту (з 2006 р.).
нагороджений відзнакою за вагомий внепрофесор
З 2014 до сьогодні обіймає посаду
сок у розвиток академічного веслування
професора, завідувача кафедри фізичної
в м. Запоріжжі, а також орденом «За закультури і спорту ЗНУ. Має понад 120 наукових публіка- слуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня. В 2011 р. йому
цій, з них 105 наукових (зокрема 82 у фахових виданнях, присвоєно почесне звання «Заслужений тренер України».
дві монографії, три авторські свідоцтва, три патенти) В 2013 р. за вагомі спортивні досягнення (вихованці стали
та 15 навчально-методичного характеру (п’ять навчаль- срібними призерами XXVII Всесвітньої літньої Універсіних посібників, з них три — з грифом МОН України; три ади) отримав медаль «За працю і звитягу», а також Подяку
Запорізького обласного відділення Комітету з фізичного
навчально-методичні посібники).
Член спеціалізованої вченої ради К 17.051.09 ЗНУ за виховання і спорту МОН України. За видатні спортивні
спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної досягнення в 2014 р. нагороджений медаллю «За особисосвіти» та член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.04 тий внесок у розвиток міста Запоріжжя».

Н

ародилася 11 серпня 1963 р. в
З 2007 до 2012 р. працювала завідувам. Свердловську (Росія) в родині
чем кафедри видавничої справи та редаслужбовців. У 1980 р. із золотою
гування Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимедаллю закінчила Кіровоградську семира Винниченка.
редню школу № 34, а в 1984 р. — з відзнакою
З 2012 р. — професор кафедри соціфілологічний факультет Кіровоградського
альних комунікацій, реклами та зв’язків
державного педагогічного інституту.
із громадськістю ЗНУ. З 2013 р. — завідуЗ 1984 до 1988 р. працювала вчителем
вач кафедри соціальних комунікацій, реу середній школі № 34 м. Кіровограда та
клами та зв’язків із громадськістю ЗНУ.
асистентом кафедри іноземних мов КіроЧлен редколегій кількох вітчизняних
воградського вищого льотного училища
наукових періодичних видань з мовознавцивільної авіації.
ства та літературознавства. Член спеціаліЗ 1988 до 1992 р. навчалася в аспірантурі
зованої вченої ради К 17.051.02 у ЗНУ.
філологічного факультету Московського
СЕМЕНЕЦЬ
Автор 130 наукових праць, серед яких
державного університету ім. М. В. ЛомоОлена Олександрівна
монографії, навчальні посібники, статті
носова. В 1992 р. захистила кандидатську
у фахових виданнях України та зарубіжжя,
дисертацію на тему «Семантичні оказіонаДоктор філологічних наук,
матеріали доповідей на конференціях.
лізми як системно-функціональне явище
професор
російської лексики (на матеріалі художніх
Учасник програм академічних обміта публіцистичних творів 1980-х років)».
нів US Department of State Joint project on «Democracy
З 1992 до 2007 р. працювала на посадах асистента, in Education» між Кіровоградським державним педастаршого викладача, доцента та професора кафедри гогічним університетом та Монтклерським універсиукраїнської мови Кіровоградського державного педа- тетом (США), «Erasmus+ Teaching Mobility», «Mevlana
гогічного університету імені Володимира Винниченка. Exchange Program». Читала лекції в університетах РумуЗ 1999 до 2002 р. навчалася в докторантурі на кафедрі нії та Туреччини.
української мови цього ж університету. В 2005 р. в ІнсПідготувала п’ятьох кандидатів наук за спеціальністю
титуті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України за- «Українська мова». Керує підготовкою аспірантів за спехистила докторську дисертацію на тему «Лінгвістична ціальністю «Журналістика».
синергетика ідіолекту Євгена Маланюка».
Нагороджена Грамотою МОН України (2005).
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