ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

М

ає три вищі освіти. Закіннауково-дослідний інститут економіки
чила фізико-математичний фата інновацій; Research papers in economкультет ЗДУ за спеціальністю
ics and finance founded and published by
Faculty of Economics, Poznań University of
«Прикладна математика». Згодом стала виEconomics and Business, Poland; Scientific
пускницею економічного факультету ЗДУ
journal, European institute of further educaза спеціальністю «Облік і аудит», а також
tion, Slovakia.
магістратури Міжнародного гуманітарного
Здійснює наукове керівництво наукоуніверситету за спеціальностями «Управління закладами освіти», «Статистика»,
вою проблемною групою «Економічний
«Англійська мова та література».
аналіз: сучасні проблеми розвитку».
У січні 2005 р. захистила дисертаАвтор більше ніж 180 наукових
цію та здобула науковий ступінь кандиі навчально-методичних праць, серед
дата економічних наук за спеціальністю
яких — три посібники, рекомендовані
«Економіко-математичне моделювання».
МОН України.
ШМИГОЛЬ
В 2012 р. захистила докторську дисертацію.
Заступник голови спеціалізованої вчеНадія Миколаївна
Професор кафедри обліку та аудиту. Ака
ної ради із захисту докторських дисертадемік Академії економічних наук України.
цій ЗНУ та член спеціалізованої вченої
Доктор економічних наук,
Отримала сертифікат бухгалтераради із захисту докторських дисертацій
професор
практика (САР) Міжнародної асоціації
КПУ за спеціальністю 08.00.04 «Еконосертифікованих бухгалтерів і аудиторів та сертифікат міка та управління підприємствами».
професійного бухгалтера Федерації професійних бухгалНагороджена грамотами Запорізької міської та обтерів і аудиторів України.
ласної рад, а також численними грамотами Федерації
Відповідальний редактор фахового збірника науко- професійних бухгалтерів і аудиторів України («Ас бухвих праць «Вісник Запорізького національного універ- галтерської справи», «За значний внесок у розвиток
ситету. Серія: «Економічні науки», член редакційних бухгалтерської професії»), грамотами Запорізького наколегій щорічних збірників статей молодих учених: «Ак- ціонального університету за високі досягнення в наутуальні питання обліку: теорія і практика»; «Економічний ково-педагогічній діяльності, сумлінну працю, значний
аналіз в системі управління: теорія і практика»; «Нова особистий внесок у розвиток науки, справу підготовки
економіка»; Інфраструктура ринку, Причорноморський висококваліфікованих спеціалістів.
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З 2017 р. — професор кафедри роародилася 16 червня 1978 р.
в м. Запоріжжі. В 1995 р. стала
сійської та зарубіжної літератури Націо
випускницею місцевої школи-
нального педагогічного університету
ліцею «Логос». У 2000 р. з відзнакою заімені М. П. Драгоманова (м. Київ).
кінчила ЗДУ.
Викладала дисципліни: «Теорія тексту
В 2005 р. захистила дисертацію на
і твору», «Історія світової літератури»,
здобуття наукового ступеня кандидата
«Історія та теорія художнього перефілологічних наук на тему «Філософкладу», «Сучасна російська література».
ська лірика К. К. Случевського: від роУ науковому доробку Олени Воломантизму до символізму») в ДНУ.
димирівни — більше ніж 80 науково-
В 2005–2008 рр. обіймала посаду
методичних праць з літературознавства
доцента кафедри теорії і практики
і журналістикознавства. Серед них — три
перекладу Класичного приватного унімонографії: «Жанрово-родовий синтез
верситету. В 2008–2011 рр. — докторант
у поетичному щоденнику та подорожі
ЮФЕРЕВА
кафедри зарубіжної літератури Дніпро(українська та російська поезія ХІХ —
Олена Володимирівна
петровського національного універсипочатку ХХ ст.)», «Путешествие, дневтету імені Олеся Гончара.
ник, послание в русской литературе
Доктор філологічних наук,
Вчене звання доцента отримала в
второй половины XIX века. Историкодоцент
2013 р.
функциональный аспект», «Динамика
У 2015 р. в Харківському національному педаго- периферийных жанров в русской поэзии второй погічному університеті імені Г. С. Сковороди захистила ловины ХІХ века». Напрями наукових зацікавлень: подисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фі- дорожній дискурс, історія російської поезії ХІХ ст.,
лологічних наук на тему «Еволюція віршованих жанрів жанрологія, «наївна» словесність, інтермедіальність.
подорожі, щоденника, послання в російській поезії друПроходила стажування за програмою «Інноваційгої половини ХІХ ст.».
ний навчальний заклад ХХІ століття в межах досвіду
У 2011–2016 рр. — доцент кафедри журналістики LLP-моделі з Європейської комісії» (фонд «European
Запорізького національного технічного університету. Academy Studies and Certification» (CEASC) у співпраці
В 2016–2017 рр. — професор кафедри слов’янської філо- з Університетом суспільних наук — UNS (м. Лодзь,
логії ЗНУ.
Польща).
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