ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 7 грудня 1959 р. в с. Пресоціології ЗНУ. Має 95 публікацій, з них
ображенка Оріхівського району
85 наукового і десять методичного хаЗапорізької області в родині колрактеру. Серед публікацій — монограгоспників. У 1979 р. з відзнакою закінчив
фія «Життєустрій народу як соціальний
Запорізьке педагогічне училище. В 1984 р.
феномен». Брав участь у 23 міжнародних
завершив навчання на історичному фанаукових конференціях.
культеті Дніпропетровського державного
Сфера наукових інтересів: розвиуніверситету, отримавши кваліфікацію
ток громадянського суспільства в Укра«історик, викладач історії і суспільствозїні, життєустрій народу, трансформація
навства». Працював вчителем історії та
українського суспільства в умовах глоправознавства, а також (періодично) забалізації, соціальна політика в Украступником директора з навчально-виїні, технології соціального управління,
ховної роботи в школах м. Марганця
східноукраїнський конфлікт, інтерак(1984–1993) та в загальноосвітній школі
тивна освітня технологія «Дебати».
СКВОРЕЦЬ
№ 2 (нині — школа «Світоч») м. ДніпроЧлен редколегії (відповідальний сеВолодимир Олексійович кретар) фахового наукового збірника
рудного (1993–2012).
Доктор філософських наук,
З 2000 по 2012 р. був тренером
«Культурологічний вісник: науково-
доцент
шкільного учнівського клубу «Дебати».
теоретичний щорічник Нижньої НадВ 2007 р. захистив кандидатську дисердніпрянщини». Член спеціалізованої
тацію на тему «Громадянське суспільство і детермінанти вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з фіоптимізації його розвитку в Україні». З 2008 р. — стар- лософських наук ЗНУ. Член науково-методичної підший викладач, а з 2011 р. — доцент кафедри соціальної комісії при МОН України з розробки стандартів
філософії та управління. В 2013 р. у спеціалізований вче- вищої освіти України за спеціальністю «Соціологія».
ній раді при Дніпропетровському національному уні- В 2013 р. започаткував діяльність студентського деверситеті імені Олеся Гончара захистив докторську батного клубу на факультеті соціології та управління.
дисертацію на тему «Життєустрій народу: соціально- Бере активну участь у розвитку дебатного руху серед
філософський аналіз». З 2013 р. — доктор філософських школярів і студентів, виступає в ролі судді, тренера та
наук. У 2014 р. йому присвоєно вчене звання доцента. експерта на всеукраїнських і міжнародних дебатних
З 2015 р. очолює кафедру соціології, професор кафедри турнірах для школярів.

Н

ародився 11 травня 1963 р.
пакети прикладних програм», «Методи
нелінійної механіки пружних систем».
в м. Дніпропетровську в родині
службовців. Середню освіту здоДокторську дисертацію на тему
був у 1980 р. у СШ № 27 м. Запоріжжя.
«Нелiнiйна динаміка тришарових оболоВ 1985 р. закінчив Запорізький індустрінок i пластин з узагальненнями фiзикоальний інститут.
кiнематичних моделей» захистив у 1994 р.
У 1988 р. в Єреванському державному
в Iнститутi механіки Академії наук України.
університетi захистив кандидатську диАвтор 40 наукових праць. Серед
сертацію на тему «Динамiка тришарових
них — навчальний посібник для студентів
оболонок i пластин з фізично-нелiнiйним
немеханічних спеціальностей Запорізьзаповнювачем» (науковий керівник —
кої державної інженерної академії «Припроф. В. О. Толок).
кладна механіка. Розрахунок деталей
За час трудової дiяльностi працював
одноступінчастого редуктора (2005).
на посадах молодшого і старшого наукоСфера наукових досліджень — не
ТАМУРОВ
вого співробiтника науково-дослiдного
лінійна динаміка складних елементів
Юрій Миколайович
сектору кафедри прикладної матеконструкцій з узагальненими фізико-кіне
(1963–2015)
матики ЗДУ, доцента кафедри виматичними моделями.
щої математики, професора кафедр
Член Національного комітету УкраДоктор фiзиковищої математики, будівельної мехаїни з теоретичної та прикладної мехаматематичних наук,
ніки та опору матеріалiв Запорiзького
ніки. Почесний професор Запорізької
професор
iндустрiального інституту, завідувача
державної інженерної академії. Член спецікафедри математичного моделювання ЗНУ.
алізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій
Також обіймав посаду професора кафедри матема- при ЗНУ. Член редколегій збірників «Гідроакустичний журтичного моделювання ЗНУ. Викладав курси: «Опір ма- нал (проблеми, методи та засоби досліджень Світового окетеріалів», «Прикладна механіка», «Вища математика», ану)», «Вісник ЗНУ. Серія: «Фізико-математичні науки».
«Математичний аналіз», «Математичні методи в хімії»,
Нагороджений відзнакою Запорізької обласної
«Теорія стійкості та метод фазової площини», «Інже- державної адміністрації «За розвиток рідного краю».
нерні методи розрахунків механічних систем», «Енерге- Лауреат премії ім. Комсомолу України 1985 р. за кра
тичні методи розрахунків механічних систем», «Сучасні щу студентську наукову роботу.
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