ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародився 9 січня 1959 р.
консультант — проф. С. В. Кульчицький).
в м. Запоріжжі. В 1981 р. закінУ 2012 р. йому присвоєно вчене звання
чив Орловський державний
професора.
педагогічний інститут (Росія) за спеГолова спеціалізованої вченої ради
ціальністю «Історія, суспільствознавД 17.051.01, член редакційної колегії
ство та англійська мова». Одразу ж
фахового видання «Наукові праці істопісля закінчення інституту працював
ричного факультету Запорізького націодиректором Мар’їнської восьмирічної
нального університету».
школи Орловського району Орловської
Сфера наукових інтересів — історія пообласті.
літичної системи та номенклатурних еліт
Працював учителем, директором
радянської України 1920–1930-х рр., вихідці
школи, начальником Управління освіти
з інших партій у КП(б)У в 1918–1938 рр.
Запорізької міської ради. В 1999–2001 та
Автор чотирьох монографій та по2006–2010 рр. обіймав посаду заступника
над 30 фахових статей. Написав моноФРОЛОВ
голови Запорізької обласної державної
графії «Компартійно-радянська еліта
Микола
Олександрович в УСРР (1917–1922 рр.): становлення
адміністрації з соціальних та гуманітарних питань. У 2001–2006 рр. — ректор
і функціонування» (2003), «Компартійно-
Доктор історичних наук,
Запорізького обласного інституту піс
радянська еліта в Україні: особливості існупрофесор
лядипломної педагогічної освіти. В
вання та функціонування в 1923–1928 рр.»
2010–2012 рр. став першим проректором Класичного (2005), «Політична система та номенклатурна еліта Радянприватного університету (м. Запоріжжя). В 2012 р. ської України 1920–1930-х рр.: особливості та механізми
обраний ректором Запорізького національного уні формування і функціонування» (2011), навчальний поверситету.
сібник «Політична система Радянської України 1920–
В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 1930-х рр.: особливості формування та еволюції» (2011).
«Вихідці з інших політичних партій у КП(б)У» (наукоНародний депутат Верховної Ради України
вий керівник — проф. Ф. Г. Турченко). У 2012 р. захис- VIII скликання, заступник голови комітету з питань потив докторську дисертацію на тему «Політична система даткової та митної політики. Має відзнаки «Заслужерадянської України 1920–1930-х рр.: особливості та ме- ний працівник освіти України» та орден «За заслуги»
ханізми формування та функціонування» (науковий III ступеня.

Н

люмінесцентну лабораторію і лабораародився 22 грудня 1941 р. в
торію клітинної та організменної біом. Тбілісі (Грузинська РСР).
технології зі штатним співробітником
У 1970 р. закінчив Донецький
і сучасним обладнанням.
державний медичний інститут. У 1975 р.
Під його керівництвом викозахистив кандидатську дисертацію на
нано шість кандидатських дисертатему «Цитогенетична характеристика
цій, вісім держбюджетних та вісім
вакцинального процесу при щепленні на
віспу». В 1985 р. у спеціалізованій вченій
госпдоговірних наукових робіт. Є ексраді центрального Інституту імунології
пертом наукової ради МОН України за
(м. Москва) захистив докторську ди
фаховим напрямом «Біологія, біотехсертацію на тему «Цитогенетична
нологія та актуальні проблеми медичхарактеристика
імунного
процесу»
них наук». Член спеціалізованої вченої
за спеціальністю «Алергологія та
ради із захисту кандидатських і докімунологія».
торських дисертацій Д 64.6618.01 за
ФРОЛОВ
Працював асистентом кафедри заспеціальністю «Клінічна імунологія та
Олександр Кирилович
гальної біології і генетики Донецького
алергологія».
державного медичного університету.
Автор більше ніж 400 наукових
Доктор медичних наук,
З 1987 по 1989 p. був завідувачем кафедри
праць, з яких дві монографії, чотири попрофесор
загальної біології і генетики Запорізьсібники з грифом МОЗ та МОН України
кого державного медичного інституту. З 1990 р. пра- і РФ, статті в зарубіжних і вітчизняних періодичних
цював у ЗНУ на посаді професора кафедри біохімії та виданнях, які реферуються, 18 методичних рекоменімунології, викладав курс хімії. З 2002 по 2005 p. — заві- дацій, 15 патентів та авторських свідоцтв, одного
дувач кафедри. З 2005 р. по 2016 р. був професором ка- патенту.
федри імунології та біохімії, а з 2016 р. — професором
За сумлінну і творчу навчально-методичну та науковокафедри фізіології, імунології і біохімії, викладав курс дослідну роботу нагороджений почесними грамотами
цивільного захисту та медицини.
ректорату ЗНУ, облдержадміністрацій, МОН України.
Основними науковими напрямами О. К. Фролова Є членом всеукраїнських і країн СНД наукових товає цитогенетика, імунологія та біотехнологія. Для риств імунологів, фізіологів, медгенетиків, мікологів, мівиконання науково-дослідних робіт організував кробіологів і гірудологів.
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