ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

ародилася 30 червня 1964 р. в м. Запоріжжі в сім’ї, де
батько був військовослужбовцем (помер у 1996 р.),
а мати працювала продавцем (померла в 2006 р.).
Юристом дівчина мріяла стати ще з дитинства, оскільки
ця професія в неї асоціювалася зі справедливістю та можливістю її відстоювати. З метою реалізації поставленої мети
навчалася в Запорізькому металургійному технікумі, дворічному Запорізькому університеті робітничо-християнських
кореспондентів, Чернігівському юридичному технікумі та
Запорізькому державному університеті.
Трудовий шлях у сфері права розпочала із посади секретаря судового засідання в Жовтневому районному суді
м. Запоріжжя. Працювала судовим виконавцем, правовим інспектором у Запорізькому обласному комітеті Профспілки працівників освіти і науки України, начальником
юридичного відділу Запорізького міського відділення
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань в Україні.
У 2003 р. отримала свідоцтво адвоката і почала займатися приватною юридичною практикою. В 2015 р., після
подій на Майдані, які змінили країну, вирішила зробити особистий внесок у розвиток свого міста і взяла участь у відкритому конкурсі на заміщення вакантної посади директора
місцевого центру в системі Безоплатної правової допомоги.
Сьогодні очолює Перший запорізький місцевий центр
з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
І хоча ця діяльність змусила певною мірою призупинити
приватну юридичну практику, О. Й. Бородіна не шкодує

Н

ародилася 29 серпня 1964 р. в м. Запоріжжі в сім’ї
службовців. Мати, Майя Данилівна, працювала
бухгалтером і головним бухгалтером на різних підприємствах м. Запоріжжя. Батько, Кадряєв Альфріт Міфтякович, обіймав посаду інженера на ВАТ «Мотор-Січ».
ЗНУ щиро вдячна за зустрічі з цікавими людьми, розкриття особистісного потенціалу, зміцнення віри у власні
сили, важливий професійний і соціальний досвід, розширення фахових можливостей, формування як науковця, педагога вишу, керівника театральної справи та викладача
театральних дисциплін. Із навчання на музично-педагогічному факультеті (1984–1985) запам’яталися незабутні
виступи у складі оркестру народних інструментів під керівництвом декана факультету В. М. Овода. З професійної діяльності в ЗНУ (2000–2007) безцінним вважає науковий
і професійний досвід під час спілкування і виконання виробничих завдань із деканом факультету СПП Л. І. Міщик
та ректором В. О. Толоком. Вищу освіту психолога здобула
в 2002 р. на факультеті післядипломної освіти ЗДУ. В 2000 р.
спільно з колегами розпочала роботу над відкриттям в університеті спеціальності «Театральне мистецтво».
У системі вищої освіти працює з 1991 р. Брала активну
участь у ліцензуванні та акредитації спеціальностей «Художня
культура» (МДПІ), «Акторське мистецтво», «Педагогіка вищої
школи» (ЗНУ); підготовці збірки наукових праць із педагогіки
(ЗНУ). Сьогодні працює над створенням Центру освіти дорослих (ЗНТУ), громадської організації з надання психолого-
педагогічної допомоги, є редактором кафедральної монографії

БОРОДІНА
Ольга
Йосипівна
Випускниця
юридичного факультету
(2001)
Директор
Першого запорізького
місцевого центру
з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
про прийняте рішення та безцінний досвід, який отримала
на державній посаді.
Система Безоплатної правової допомоги дає їй змогу
тісно співпрацювати з юридичним факультетом альма-
матер, адже найголовнішою функцією цієї системи є правопросвітницька діяльність і захист інтересів громадян.
Найважливішим у професійній діяльності Ольга Йосипівна вважає повагу до прав людини та її гідності, постійне
прагнення до саморозвитку та отримання задоволення від результатів тієї справи, якою займаєшся.
Увесь вільний час присвячує роботі та вихованню
14-річної донечки Ольги. Своє щастя вбачає у сімейному затишку, а також можливості поєднувати роботу та хобі, адже
завжди вважала себе правозахисником за покликанням.

ДЕРГАЧ
Маргарита
Альфрітівна
Студентка музичнопедагогічного факультету
(1984–1985) та випускниця
факультету післядипломної
освіти (2002)
Професор кафедри психології ЗНУ
Доктор педагогічних наук, доцент
«Психологічні основи розвитку особистості» (ЗНТУ). Керувала підготовкою науково-педагогічних кадрів (ЗНУ), здобувачів наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Створила
перший у Запоріжжі діючий плейбек-театр «Чотири стихії».
Бере активну участь у волонтерській роботі. Нагороджена почесними грамотами Запорізької міської ради та двома грамотами Запорізької обласної ради.
Щаслива дружина, мати доньки і бабуся онука. Донька
Марія — випускниця ЗНУ (факультети соціальної педагогіки
і психології та іноземної філології), кандидат психологічних
наук, працює старшим науковим співробітником в Інституті
соціальних і політичних досліджень НАПН України (м. Київ).
Хобі — дизайн одягу, інтер’єру, ландшафту; постановка вистав,
режисура концертів. Життєве кредо: «Крізь терни — до зірок».
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