ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 20 червня 1954 р.
Наукові положення та розробки
в м. Запоріжжі. В 1975 р. закінпроф. Н. Ф. Шевченко сформульовано
чила ЗДПІ, після закінчення
у 270 наукових і навчально-методичних
якого працювала вчителем, а згодом —
працях, зокрема шести монографіях:
заступником директора у школі № 23
«Становлення професійної свідомості
м. Запоріжжя. В 1990 р. захистила кандипрактичних психологів у процесі фаходатську дисертацію.
вої підготовки» (2005), «Кар’єрні очікуЗ 1993 р. і донині працює у ЗНУ, де
вання фахівця» (2011), «Психологічні
пройшла шлях від старшого викладача до
детермінанти особистісного смислу
професора, завідувача кафедри.
професійної діяльності» (2013), «РозвиУ 2006 р. в Інституті психології імені
ток духовного потенціалу сучасної моГ. С. Костюка НАПН України захистила
лоді» (2014), «Професійна свідомість
докторську дисертацію. В 2007 р. їй примайбутнього вчителя: психосемантичсвоєно вчене звання професора. В тому
ний та розвивальний аспекти» (2015),
ШЕВЧЕНКО
ж році очолила кафедру педагогіки та
«Ціннісно-смислові настановлення під
Наталія Федорівна
психології освітньої діяльності.
літків» (2017), чотирьох навчальних
Н. Ф. Шевченко є провідним фахівпосібниках (два з яких мають гриф
Доктор психологічних наук,
цем із основних навчальних дисциплін:
МОН України), семи науково-практичпрофесор
«Індивідуальне психологічне консультуних посібниках.
вання», «Основи психотерапії», «Психологічна допоУ 2014 р. обрана дійсним членом Академії наук вимога у кризових та екстремальних ситуаціях».
щої освіти України.
За вагомий особистий внесок у забезпечення розОчолює наукову школу за напрямом «Психологія
розвитку особистості в освітньому просторі». Керує витку освіти, підготовку висококваліфікованих фахівнауковими дослідженнями молодих учених, підготу- ців та багаторічну сумлінну працю була нагороджена:
вала десять кандидатів наук. Упродовж багатьох років почесним званням «Заслужений працівник освіти Украє членом спеціалізованих вчених рад у Національному їни», нагрудними знаками «Відмінник освіти України»,
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова «Петро Могила», Почесною грамотою МОН України,
та в Харківській медичній академії післядипломної почесними грамотами Запорізької обласної ради та Запорізької обласної державної адміністрації
освіти.

Н

ародилася в 1942 р. В 1958 р. із
Є автором понад 200 наукових статей,
золотою медаллю закінчила Засеми монографій, семи методичних рекопорізьку середню школу № 62.
мендацій, восьми інформаційних листів,
16 раціоналізаторських пропозицій. Під
В тому ж році вступила на біолого-ґрунїї керівництвом виконано дві кандидаттовий факультет Московського державських та одна докторська дисертації.
ного університету ім. М. В. Ломоносова
Неодноразово брала участь у pоботі
за спеціальністю «Біологія-зоологія», виміжнародних і республіканських з’їздів,
пускницею якого стала в 1963 р. Після законференцій. Є керівником лаборатокінчення університету обіймала посаду
рії кафедри лабораторної діагностики та
вчителя xiмiї та біології в Іванівській обзагальної патології, де виконуються доласті (Росія).
слідження вмісту гормонів, моноамінів,
З 1966 р. працює в Запорізькій мевітамінів тощо в організмі людини за додичній академії післядипломної освіти:
помогою сучасних спектрофотометричспочатку — старшим лаборантом, а поШИКАЄВА
них, флюорометричних, радіоімунних та
тім — асистентом, доцентом і завідувачем
Фяузія Василівна
імуноферментних методів.
кафедри.
(1942–2008)
У 1973 р. захистив кандидатську диЗ 2000 р. — професор кафедри операсертацію за спеціальністю «Біохімія».
тивної хірургії топографічної анатомії та
Доктор біологічних наук,
У 1990 р. в Московському університеті
загальної патології Запорізького державпрофесор
дружби народів iм. Патріca Лумумби заного інституту удосконалення лікарів.
хистила докторську дисертацію за спеціальністю 14.00.16
У 2001–2003 рр. була головою Державної екзамена«Патологічна фізіологія». В 1991 р. їй присвоєно вчене ційної комісії на біологічному факультеті ЗНУ.
звання професора кафедри загальної патології.
У 2006 р. працювала завідувачем кафедри мисливОсновний напрям наукової діяльності — вивчення ствознавства та іхтіології ЗНУ. Згодом стала завідувачем
нейрогуморальних механізмів регуляції функції орга- кафедри лабораторної діагностики та загальної патолонізму в нормі та за патологією вивчення стану нейро- гії Запорізької медичної академії післядипломної освіти.
ендокринної функціональної системи в умовах стресу
Автор монографії «Нейроендокринні аспекти пато- і са(фізичного та емоційного) та в умовах екологічних впли- ногенезу при неспецифічному сальпінгоофориті» (2005).
вів на організм людини тощо.
Померла в 2008 р.
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