ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 19 липня 1957 р. в м. За
в умовах інформаційного суспільства:
поріжжі в родині робітників.
вітчизняний і зарубіжний досвід» та
Середню освіту здобула в м. Запопідручника «Основи бізнесу» (у складі авріжжі, а вищу — на факультеті англійської
торського колективу). Під її керівництвом
мови Алма-атинського державного педагозахищено три кандидатські дисертації.
гічного інституту іноземних мов.
Була членом спеціалізованої вченої
У 1984 р. закінчила аспірантуру Московради із захисту дисертацій на здобуття наського державного педагогічного інституту
укового ступеня кандидата наук при Запоімені Мориса Тореза. Кандидат філологічрізькому національному університеті та
них наук із 1985 р. Вчене звання доцента їй
спеціалізованої вченої ради із захисту диприсвоєно в 1991 р. Докторську дисертацію
сертацій на здобуття наукового ступеня
на тему «Менеджмент як соціокультурне
доктора наук при Класичному приватявище: соціально-філософський аналіз» заному університеті.
хистила в 2008 р. у спеціалізованій вченій
Закінчила міжнародний дистанційШАВКУН
раді Київського інституту вищої освіти.
ний курс «Менеджмент партнерства уніІрина Григорівна
Вчене звання професора кафедри ділової
верситетів та промислових підприємств»,
комунікації отримала в 2011 р.
організований під егідою ЮНЕСКО
Доктор філософських наук,
З 1978 р. працює в ЗНУ: до
Міжнародним інститутом планування
професор
1995 р. — викладачем, старшим викладаосвітньої діяльності (IIEP, Paris) та Єврочем, доцентом кафедри англійської філології на факуль- пейським центром стратегічного менеджменту університеті іноземної філології, з 1996 по 2015 р. очолювала тетів (ESMU, Brussels). Обиралася членом виконавчого
кафедру ділової комунікації. З 1995 р. дотепер обіймає комітету Європейської асоціації деканів (DEAN). Вивчала європейський досвід організації та впровадження
посаду декана факультету менеджменту.
Сфера наукових інтересів — філософія менедж- менеджмент- і бізнес-освіти під час стажування в Уніменту, проблеми ділової комунікації. Автор понад верситеті м. Сандерленд (Велика Британія) та Каталон130 наукових і навчально-методичних публікацій у віт- ському технічному університеті (м. Барселона, Іспанія).
чизняних і зарубіжних виданнях, зокрема наукової моноЧлен редколегій чотирьох фахових наукових журналів.
графії «Філософія менеджменту», а також міжнародної Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і намонографії «Публічне управління та адміністрування уки України, грамотами Запорізької міської та обласної рад.

Н

та журналістики ЗНУ. В 1974–1980 рр. був
ародився 7 жовтня 1937 р.
редактором газети ЗДПІ «Педагог».
в м. Бердянську Запорізької області в родині вчителів. Після заМає понад 100 наукових публікакінчення Миколаївської середньої школи
цій. Керівник наукової школи «ЛітераБердянського району, з 1954 р. навчався
тура й історія». Підготував 18 кандидатів
на філологічному факультеті та факульфілологічних наук (В. О. Кравченко,
теті журналістики Київського державЛ. О. Костецька, В. П. Михайлюта,
ного університету імені Т. Г. Шевченка.
О. О. Стадніченко, О. А. Проценко,
3 1959 р. працював у періодичних виВ. М. Ніколаєнко‚ Н. В. Горбач,
даннях України: 1959–1960 рр. — літеК. О. Ганюкова, І. Д. Бабенко, Г. О. Поратурний працівник, завідувач відділу
лякова, Н. Д. Санакоєва, М. М. Богдакультури і шкіл обласної газети «Радяннова, В. М. Разживін, Т. О. Сагайдак,
ська Волинь» (м. Луцьк), 1960–1963 рр. —
К. М. Пирогова, Н. М. Ляшов, І. О. Залітературний працівник обласної газети
кутна, В. Й. Шапіро).
ШЕВЧЕНКО
«Запорізька правда», 1963–1970 рр. — ліБув членом спеціалізованих вчених
Віталій Федорович
тературний працівник, кореспондент,
рад із захисту кандидатських дисертазавідувач відділу обласної газети «Индуцій при ЗНУ, Класичному приватному
Доктор філологічних наук,
стриальное Запорожье».
університеті. Автор низки наукових
доцент
У 1970–1973 рр. навчався в аспірантурі
праць і навчально-методичних посібниКиївського державного університету імені Т. Г. Шевченка ків. Проходив стажування на факультеті журналістики
та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Московського державного університету ім. М. В. Ломо«Журналістика» «Соціологічні дослідження в газетній носова та в редакції угорської газети «Непсабатштаг»
творчості». В 1997 р. в тому ж ВНЗ захистив докторську (м. Будапешт).
дисертацію на тему «Українська історична поема ХІХ —
Має відзнаку «Відмінник народної освіти України»
початку ХХ ст. Концепція історизму, жанрова специфіка‚ і Грамоту Верховної Ради України. Був членом редколешляхи розвитку».
гії журналу «Журналіст України». Нині входить до складу
З 1974 р. працював старшим викладачем і доцен- редколегії й фахових видань «Вісник Запорізького націотом, з 1982 р. — завідувачем кафедри української літера- нального університету», «Нова філологія», «Літератури
тури, з 2004 р. — завідувачем кафедри теорії літератури світу: поетика, ментальність і духовність».
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