ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася в 1978 р. в м. Запоа також Міжнародної асоціації прикладріжжі. Запорізькому національної психології (International Association
ному університету присвятила
of Applied Psychology (IAAP).
22 роки свого життя.
Автор понад 90 наукових публікацій,
У 2001 р. закінчила Запорізький
серед яких дві монографії («Самоактуалідержавний університет за спеціальзація менеджерів у професійно-управлінністю «Психологія». В 2001 р. почала
ській діяльності» 2009 р.; «Психологія
працювати асистентом кафедри пракгендерної взаємодії персоналу організатичної психології, потім — старшим
цій», 2015 р.), статті у наукометричних
викладачем і доцентом, а в 2017 р. певиданнях, навчальний посібник «Генрейшла на посаду професора кафедри
дерна психологія», за яким навчапсихології Запорізького національного
ються студенти понад 20 вищих
університету.
навчальних закладів України. Сьогодні
З 2010 р. є заступником декана фатираж цього посібника складає більше
ТКАЛИЧ
культету соціальної педагогіки та психоніж 3000 екземплярів.
Маріанна Григорівна
логії з наукової роботи, відповідальним
У сфері наукових інтересів — гендерна
редактором фахового збірника наукових
психологія, гендерні дослідження, психоДоктор психологічних наук,
праць «Проблеми сучасної психології»,
логічний супровід персоналу організацій,
професор
який видається спільно з Інститутом псипрофорієнтація, кар’єрний розвиток осохології імені Г. С. Костюка Національної академії педа- бистості, психометрія.
гогічних наук України.
Є розробником психодіагностичних методик з виУ 2006 р. захистила першу в Україні кандидатську ди- вчення самоактуалізації особистості, гендерної взаєсертацію за новою спеціальністю — «Організаційна пси- модії персоналу, гендерної дискримінації та ін.
хологія; економічна психологія». В 2016 р. захистила
Під керівництвом Маріанни Григорівни студенти
першу докторську дисертацію за цією ж спеціальністю. спеціальності «Психологія» неодноразово посідали
Докторська дисертація присвячена психології гендер- призові місця на Всеукраїнський студентській олімпіаді
ної взаємодії персоналу організацій.
та всеукраїнських конкурсах студентських робіт з пси
Є постійним членом Української асоціації органі хології. Здійснює керівництво аспірантами та здобу
заційних психологів та психологів праці (УАОППП), вачами.
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ародився 14 травня 1940 р.
дослідному фізико-технічному інституті
Горьківського державного університету
в м. Запоріжжі. В 1962 р. закінчив
Ташкентський державний уні
на тему «Алгоритмічна система розв’я
верситет. Протягом 1962–1965 рр. назання граничних задач пружності та
вчався в аспірантурі Інституту математики
пластичності».
АН Узбецької РСР. Кандидатську дисерАвтор 209 видань. Керівник наукотацію захистив на тему «Алгоритмізація
вої школи, що займається дослідженнями
розрахунків циліндричних оболонок» за
у сфері чисельних методів задач механіки
спеціальністю 01.02.04 «Механіка дефорта інструментальних систем. Під його кемованого твердого тіла» (науковий керіврівництвом захистили кандидатські дисерник — І. К. Кабулов).
тації 14 здобувачів, з них одна докторська.
У 1972 р. був старшим науковим співроЧлен спеціалізованих вчених рад із
бітником відділу пружності і пластичності
захисту кандидатських (К 17.051.03) та
Горьківського науково-дослідного фізикодокторських (Д 17.052.01) дисертацій при
ТОЛОК
технічного інституту; в 1976 р. — заступник
ЗНУ та ЗНТУ.
В’ячеслав
директора інституту при Горьківському дерМає багато нагород, серед яких: поОлександрович
жавному університеті; в 1980 р. — професор,
чесне звання «Заслужений діяч науки і тех(1940–2013)
завідувач кафедри прикладної й обчислюніки України» (1996), Грамота Міністерства
вальної математики Запорізького індустріосвіти України (1996), медаль «За заслуги
Доктор технічних наук,
ального інституту; в 1984 р. — ректор ЗДУ;
в освіті» (2000), Диплом та медаль видання
професор
в 2003 р. — директор Запорізького інсти«Золота книга ділової еліти України»
туту МАУП ім. Петра Сагайдачного.
(2001), медаль «За заслуги ІІІ ступеня» (2005) тощо.
Викладав дисципліни: «Рівняння математичної фіАкадемік Української технологічної академії (з 1995 р.),
зики», «Теорія ймовірностей та математична статистика», академік Міжнародної академії інформатизації (з 1996 р.),
«Математичне програмування», «Математичне моделю- член-кореспондент Міжнародної академії наук вищої
вання задач математичної фізики», «Чисельні методи», школи (з 2000 р.), дійсний член Міжнародної академії наук
«Математика в юриспруденції», «Вища математика».
вищої школи (2001–2013). Був головою Запорізького віддіДисертацію на здобуття наукового ступеня доктора лення секції «Механіка» Академії наук вищої школи Укратехнічних наук захистив у 1973 р. у Горьківському науково- їни та Українського товариства інженерів-механіків.
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