ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ГУГНІН
Едуард Анатолійович
Випускник
юридичного факультету (1997)
Заступник голови Запорізької ОДА.
Депутат Запорізької обласної ради
VII скликання

Заступник декана з наукової роботи факультету соціології
та управління, доцент кафедри соціології ЗНУ.
Голова Запорізького відділення Соціологічної асоціації України.
Кандидат соціологічних наук, доцент

у 2003–2005 рр. — заступник декана з питань гуманітарної
освіти та виховання факультету соціології та управління,
у 2005–2006 рр. — старший викладач кафедри соціології,
заступник декана з питань гуманітарної освіти та виховання факультету соціології та управління, у 2006–2007,
ародився 18 лютого 1975 р. в м. Запоріжжі. Із Запо- 2007–2008 рр. — старший викладач кафедри соціології, зарізьким національним (тоді — державним) універ- ступник декана з виховної роботи факультету соціології
ситетом своє життя пов’язав ще в 1992 р. як студент та управління, у 2008–2010 рр. — доцент кафедри соціолоюридичного факультету за спеціальністю «Правознавство». гії, у 2009–2010 рр. — заступник декана з наукової роботи
Сьогодні Е. А. Гугніна у викладацькому та студент- факультету соціології, у 2010–2015 рр. — доцент кафедри
ському колективах знають як заступника декана з науко- соціології, заступник декана з наукової роботи факультету
вої роботи факультету соціології та управління, доцента соціології та управління.
кафедри соціології. Едуард Анатолійович старанно сіє
З 2003 р. — голова Правління Громадської наукової орзерна науки в рідному університеті за прикладом педагогів- ганізації «Запорізький центр стратегічних досліджень».
майстрів періоду свого студентства — яскравого на емоції Із 2004 р. — експерт-консультант і лектор Центральної вирадості та щастя, плідного на досягнення в навчанні.
борчої комісії України (провів більше ніж 50 навчальних
Здібності до праці на науковій ниві та чітка мета стати семінарів для членів територіальних і дільничних виборученим є головними запоруками успіху Е. А. Гугніна як на- чих комісій). Із 2009 р. є членом Правління обласного
уковця. Протягом 1997–1998 р. він працював асистентом відділення Товариства «Знання» України, ще з 2001 р. аккафедри конституційного та адміністративного права За- тивно співпрацює з товариством у ролі лектора (за цей
порізького державного університету. В 1998–2001 рр. був час провів понад 300 публічних лекцій). Із 2009 р. — голова
аспірантом денної форми навчання Київського націо- Запорізького відділення Соціологічної асоціації України.
нального університету імені Тараса Шевченка (кафедра З 2009 р. — член редакційної колегії міжнародного наукоспеціальних і галузевих соціологій). Фундаментальна пси- вого журналу «Людина. Влада. Закон» і редакційної колегії
хологічна настанова «Праця, праця і ще раз праця» стала наукового журналу «Соціальна перспектива і регіональуніверсальним ключем до будь-яких дверей на його жит- ний розвиток». Із 2011 р. — член Правління Соціологічтєвому шляху ще багато років тому (щонайменше 20). ної асоціації України. З січня 2015 р. — стажист на посаду
У 1999 р. став членом Соціологічної асоціації України.
заступника голови, а з березня цього ж року — заступник
Науковий ступінь кандидата соціологічних наук Едуард голови Запорізької обласної державної адміністрації з гуАнатолійович здобув у 2007 р., на високому фаховому рівні манітарних питань. Із жовтня 2015 р. — депутат Запорізьзахистивши дисертацію
кої обласної ради від
за спеціальністю 22.00.04
Блоку Петра Порошенка
«Спеціальні та галузеві
«Солідарність».
соціології».
Едуард АнатолійоПедагогічну кар’єру
вич щиро вдячний Запов альма-матер Е. А. Гугнін
різькому національному
розпочав у 2001 р. із
університету за висопосади викладача какоякісну освіту та безфедри соціології, яку
цінний педагогічний
обіймав до 2003 р.
досвід. З великим бажанУ 2002–2004 рр. — заступням та невичерпним наник декана з виховної
тхненням він працює
роботи факультету созадля розвитку рідного
Зустріч з питань реалізації експерименту з інклюзивного навчання,
ціології та управління,
вишу.
м. Запоріжжя, 2017 р.
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