ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

«Інформаційна єдність світової спільародилася 24 червня 1980 р.
ноти: теоретико-методологічний аналіз».
В 1997 р. із золотою медаллю
Дисертації захистила у спеціалізовазакінчила Запорізьку середню
ній вченій раді Д 26.456.01 в Інституті вишколу № 15.
щої освіти Академії педагогічних наук
У 1997 р. вступила на історичний фаУкраїни (м. Київ).
культет Запорізького державного уніВчене звання доцента кафедри соціверситету за спеціальністю «Соціальна
альної філософії та управління І. Ю. Чайці
робота». В 2001 р. отримала диплом
присвоєно в 2015 р.
ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з політичної тематики та ПоУ 2002 р. обіймала посаду методиста
дяку Президента України.
заочного відділення деканату факультету
У 2002 р. стала випускницею Запорізьсоціології та управління Запорізького деркого державного університету (диплом
жавного університету. З 2003 р. працює
спеціаліста з відзнакою), здобувши кваліна кафедрі соціальної філософії та управЧАЙКА
фікацію соціолога.
ління ЗНУ: асистентом, викладачем, старІрина Юріївна
У 2002 р. вступила до аспіраншим викладачем, доцентом, професором.
тури альма-матер, яку достроково заЄ автором понад 50 наукових публікаДоктор філософських наук,
кінчила у вересні 2005 р. в зв’язку із
цій (зокрема 34 — у фахових виданнях).
професор
захистом дисертації на здобуття наукоПостійно бере участь в роботі наукових
вого ступеня кандидата філософських наук. Тема дисер- конференцій різного рівня.
тації — «Системна цілісність суспільства як фактор його
У 2013 р. опублікувала монографію «Феномен інфорпрогресивного розвитку». Науковий ступінь кандидата маційної єдності: соціально-філософський аналіз».
філософських наук їй присвоєно у грудні 2005 р.
Є членом спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 із заУ 2010 р. вступила до докторантури Національного хисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 09.00.03
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за «Соціальна філософія та філософія історії».
спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філосоСфера наукових інтересів: теорія систем, пробфія історії», яку закінчила в 2013 р.
леми інформаційного суспільства, інформаційна єдУ 2015 р. захистила дисертацію на здобуття нау- ність світової спільноти, проблеми розвитку інклюзивної
кового ступеня доктора філософських наук на тему освіти.

У

1986 р. закінчила ЗапорізьКерує студентським науковим гуртком
«Теоретичні та практичні аспекти управкий машинобудівний інститут
ління фінансами». Активно займається
ім. В. Я. Чубаря за спеціальністю
«Електричні апарати», а в 1997 р. — Занауково-дослідною роботою зі студентами.
порізьку державну інженерну академію
Під її керівництвом студенти Д. Л. Самой
за спеціальністю «Економіка підприємленко, Л. С. Григорович, О. О. Коробов,
ства». В 2005 р. стала випускницею маД. М. Пєнзєва, М. В. Піун, Д. Л. Самой
гістратури Гуманітарного університету
ленко та Я. Г. Вовк посіли І і ІІІ місця на
«Запорізькій інститут державного та муніВсеукраїнському конкурсі студентських
ципального управління» за спеціальністю
наукових робіт.
«Управління навчальними закладами».
Результати наукових досліджень були виУ ВО «Запоріжтрансформатор» пракористані також при розробленні Процювала понад 23 роки (1977–2000) на посаграми стабілізації та розвитку промисловості
дах техніка-технолога, інженера-технолога,
України, при підготовці Програми стабілізаЧЕРЕП
техніка з планування, інженера з плануції та розвитку промисловості Запорізької
Алла Василівна
вання III, II, I категорій, начальника бюро
області на період до 2020 року.
праці та заробітної плати і начальника
Працює в Комітеті економічних реДоктор економічних наук,
бюро економічного аналізу.
форм у Запорізькій області. Головний
професор
Академік Академії економічних наук
редактор наукового видання «Вісник
України (2006), академік Академії наук Вищої школи Укра- ЗНУ. Серія: «Економічні науки».
їни (2010). Посаду декана економічного факультету ЗНУ
А. В. Череп неодноразово нагороджувалася Почесобіймає з 2009 р.
ними грамотами Запорізької облдержадміністрації, МОН
Опублікувала два підручники та десять навчальних по- України. Має державні нагороди: медаль «За розвиток
сібників з грифом МОН України. Алла Василівна очолює Запорізького краю», медаль «За вагомий внесок у розспеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття виток освіти і науки», медаль Академії наук України «За винаукового ступеня кандидата та доктора економічних наук датні наукові досягнення ім. О. О. Богомольця», нагорода
за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління під- «Ярослава Мудрого» (Академії наук вищої освіти України),
приємствами» (за видами економічної діяльності). Підго- «Флагман освіти і науки України» (2013, 2014, 2015). За
тувала 25 кандидатів та двох докторів наук.
служений діяч науки і техніки України.
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