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Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів
вищої кваліфікації та ліцензування
Спецвипуск газети «Освіта України»
Повідомлення
про прийняття дисертації до розгляду
Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії - Дандекар Дхармеш
Діліп

Посада здобувана і повна назва установи, де він працює - аспірант кафедри культурології та
філософської
антропології
Національного
педагогічного
університету
імені
М. П. Драгоманова________________________________________________________________________

Тема дисертації та дата її затвердження - С оціокультурні та тендерні виміри політичного
лідерства ('філософсько-антропологічний аналіз), тему затверджено на засіданні вченої ради
НПУ Драгоманова 25 червня 2020 р. (Витяг з протоколу № 11)
Код та назва спеціальності - 033 Філософія_______________________________________
Шифр та назва галузі знань - 03 Гуманітарні науки______________________________________
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 26.053.013_____________________________________________
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер
телефону контактної особи - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
01601, м. Київ, вул. Пирогова. 9. Телефон приймальної ректора: (044) 234-1108__________________________________________________________________________________

Науковий керівник (и) - Хамітов Назіп Віленович, доктор філософських наук, професор,
провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України імені Г. Сковороди
прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 17.08.2020 р.
дата

Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 25.08.2020 р.
дата

Фаховий семінар проведений: 10 грудня 2020 р„ кафедра культурології та філософської
антропології (Протокол № 6 від 10,12.2020)
дата, назва кафедри (відділу, лабораторії)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
підготовлений: 10 грудня 2020 р.
дата

Документи подані здобувачем до ради: 02.02.2021 р.

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на
офіційному веб-сайті ЗВО (науковоїустанови): 09.02.2021 р.
дата

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії дотримано.

Захист дисертації планується:
25.02.2021 п. об 12.00. м. Київ.
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Пиоогова. 9. НПУ імені М.П. Доагоманова

