ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 15 червня 1954 р.
Автор понад 200 наукових і науковов с. Кам’янці Апостолівського раметодичних публікацій, серед яких — навйону Дніпропетровської області
чальні та навчально-методичні посібники
в родині службовців. У 1971 р. закінчила
(у співавторстві), зокрема і з грифом МОН
середню школу в смт Софіївці ДніпропеУкраїни. Видала монографії: «Ліричний
тровської області та вступила на філолоепос Олеся Гончара», «Олександр Стегічний факультет ДДУ, де, отримавши
шенко» (остання — у співавторстві з
диплом з відзнакою, здобула фах виклаО. О. Стадніченко). Є відповідальним се
дача української мови та літератури.
кретарем фахового видання — збірника
З 1976 по 1979 р. навчалася в аспіраннаукових праць «Вісник Запорізького націотурі цього ж вишу, а в 1985 р. під керівнинального університету. Філологічні науки».
цтвом проф. Н. І. Заверталюк в Інституті
Була вченим секретарем спеціалізованої вчелітератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
ної ради ЗНУ зі спеціальностей «Українська
захистила кандидатську дисертацію «Взамова», «Українська література».
ХОМ’ЯК
ємодія епічного і ліричного начал в ромаКерує студентською науковою груТамара Володимирівна пою «Поетика художнього твору».
ністиці Олеся Гончара 60-х-70-х років».
З 1979 р. працювала асистентом, стар- Кандидат філологічних наук, Викладає курси «Історія української літешим викладачем, доцентом, заступником
ратури 2 пол. ХІХ ст. (70-ті–90-ті роки)»,
професор
декана з ідейно-виховної роботи на філо«Українська література письменниківлогічному факультеті Ворошиловградського педагогіч- емігрантів». Закінчила курси підвищення кваліфікації
ного інституту, а з 1987 р. — у ЗДУ на посадах старшого в Центральному інституті післядипломної освіти ДВНЗ
викладача, доцента, завідувача кафедри українознавства «Університет менеджменту» за категорією «Дирек(1996–2003), української літератури (2003–2015), заступ- тори інститутів (декани факультетів) ВНЗ III–IV рівнів
ником декана з навчальної роботи.
акредитації» (2007, 2017). Сфера наукових досліджень —
У 1989 р. їй присвоєно вчене звання доцента. переважно проблеми сучасної української літератури.
З 2006 р. — декан філологічного факультету. В 2016 р. їй
Нагороджена грамотами Запорізької обласної дерприсвоєно вчене звання професора. Підготувала шіс- жавної адміністрації та Запорізької обласної ради, ректьох кандидатів наук (Л. В. Чернявська, Г. Р. Корицька, тора ЗНУ, почесним званням «Відмінник освіти України»
Ю. Р. Курилова, І. О. Воронюк, Т. В. Іванюха, І. В. Процик). (2007).

Н

ародилася 7 листопада 1959 р. в смт
української мови та методики викладання
Вільшаній Городищенського району
фахових дисциплін, завідувачем і професором цієї кафедри.
Черкаської області. В 1978–1982 р.
З 2016 р. — професор кафедри укранавчалася на філологічному факультеті Черїнської мови ЗНУ, член науково-метокаського державного педагогічного інстидичної комісії з гуманітарних наук та
туту за спеціальністю «Українська мова та
богослов’я (підкомісія 035 «Філологія»)
література», отримала диплом з відзнакою.
сектору вищої освіти Науково-методичної
Працювала вчителем української
ради МОН України.
мови і літератури в Орловецькій середній
Є одним із розробників Стандартів вишколі на Черкащині, пізніше — асистенщої освіти України для бакалаврського та
том кафедри української мови в Черкасьмагістерського рівнів за спеціальністю
кому державному педагогічному інституті.
«035 Філологія».
Після завершення навчання в аспірантурі
Автор понад 100 наукових праць, серед
КДПІ захистила кандидатську дисертацію
ХРИСТІАНІНОВА
яких одна одноосібна монографія, один
«Прийменниково-відмінкова
синонімія
Раїса Олександрівна
одноосібний навчальний посібник, розв сучасній українській літературній мові
діли у двох колективних навчальних посіб(деліберативні й адресатні конструкції)».
Доктор філологічних наук,
никах, 78 статей у фахових виданнях.
З 1987 р. працювала в БДПІ ім. П. Д. Осипрофесор
Під її керівництвом захищено дві канпенко, а з 2002 р. — в БДПУ: асистентом,
старшим викладачем, доцентом кафедри української мови дидатські дисертації. Член редколегій фахових наукоі літератури, кафедри української мови, завідувачем ка- вих видань («Типологія та функції мовних одиниць»,
федри української мови і, водночас, заступником дирек- «Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету. Серія: «Філологічні науки», «Філолотора Інституту філології з наукової роботи.
Докторську дисертацію «Формально-граматична гічний дискурс»), рецензент збірника наукових праць
і семантико-синтаксична типологія складнопідрядних «Психолінгвістика». Член спеціалізованої вченої ради
речень» захистила у 2013 р. в Інституті української мови К 17.051.02 в ЗНУ.
НАН України.
Нагороджена нагрудними знаками «Відмінник освіти
З 2010 р. продовжувала працювати в БДПУ завіду- України» (2004), «За наукові та освітні досягнення»
вачем кафедри української мови, доцентом кафедри (2014).
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