
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА
01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9 

Телефон 234-11-08
E-mail: rector@npu.edu.ua, код ЄДРПОУ 02125295
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Міністерство освіти і науки України 

Департамент атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування

Повідомлення
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -  Марюхно Наталія 
Миколаївна
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  старший викладач 
Таврійського християнського інституту
Тема дисертації та дата її затвердження -  Соціально-політичний аспект богословських 
ідей Івана Проханова, тему затверджено на засіданні вченої ради НПУ Драгоманова 1 грудня 
2017 р. (Витяг з протоколу № 4)____________
Код та назва спеціальності -  041 Богослов’я ______ _______________________________
Шифр та назва галузі знань -  04 Богослов’я ______________________________________
Шифр спеціалізованої ради -  ДФ 26.053.29_____________________________________________
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-
11-08__________________________________________________________________________________
Науковий керівник (и) -  Остащук Іван Богданович, доктор філологічних наук, професор, 
професор кафедри богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова______________________________________________________________ _

прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 28.01.2021 р.
дата

Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 28.01.2021 р.
дата

Фаховий семінар проведений: 13 березня 2021 р., кафедра богослов’я та релігієзнавства 
(Протокол № 13 від 13.03.2021 р.)
дата, назва кафедри (відділу, лабораторії)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
підготовлений: 13 березня 2020 р.

дата

Документи подані здобувачем до ради: 21.03.2021 р.
дата

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 09.06.2021 р.

дата

mailto:rector@npu.edu.ua


Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотримано.
Захист дисертації планується:
30.08.2021 р, оі&#2/ООГМу,-.Київ. вул. Пирогова. 9. НПУ імені М.П. Драгоманова
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дата, час, адреса, місце

спеціалізо
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Чорноморець Ю.П.
ініціали та прізвище
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