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Ш- 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

І нй Повідомлення
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -  Розвадовська Тетяна 
Вікторівна
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  аспірант кафедри соціальної
педагогіки_______ _____ Національного____________ педагогічного____________ університету
імені М. П. Драгоманова___________________________________________________________
Тема дисертації т і дата її затвердження -  «Формування відповідальності студентської молоді 
засобами наставництва». тему затверджено на засіданні вченої ради 
НПУ ім. М. П. Драгоманова від 29 січня 2018 р. (Витяг з протоколу № 9) та узгоджена в бюро 
Міжвідомчої Ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в
Україні (витяг з протоколу № 2 від 27.03.2018 р.)_______________________________________
Код та назва спеціальності -  011 Освітні, педагогічні науки___________________ ______
Шифр та назва галузі знань -  01 Освіта/Педагогіка__________________________________
Шифр спеціалізованої ради -  ДФ 26.053.024
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер 
телефону контактної особи -  Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова,і 01601, м. Київ, вул. Пирогова. 9. Телефон приймальної ректора: (044) 234- 
11-08
Науковий керівник (и) -  Вайнола Ренате Хейкіївна. доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедрй соціальної педагогіки Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова____________________________________________________________
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 27.01.2021 р.
Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 09.02.2021 р.
Фаховий семінар проведений: 10.02.2021 р..________
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
підготовлений: 10,02,2021 р.
Документи подані здобувачем до ради: 23.03.2021 р.
Інформація про прийня^здСійЩеРтаЦ*ї Д° розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайтаЗ^ Э ^^ к^м установи): 24.03.2021 р.
Вимоги пунктів ^Ф^ядку^црН^&ення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотрия
Захист дисертаі |І2021 р. о 10:30, м. Київ, вул. Пирогова. 9. НПУ
ім. М. 11. Драгом^
Г олова
спеціалізованої
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