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О̂ОХ ЗуД И  № ІЬЧОІ- к'О На № від

Міністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів вищої 
кваліфікації

ПОВІДОМ ЛЕННЯ  
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -  Гура 
Олександр Олександрович

Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  молодший науковий 
співробітник науково-дослідної частини Запорізького національного університету.

Тема дисертації та дата її  затвердження -  «Підготовка майбутніх інженерів- 
програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах неформальної освіти» 
(затверджена від 26.12.2019, протокол № 7)

Код та назва спеціальності -  015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Ш ифр та назва галузі знань -  01 «Освіта»
Ш ифр спеціалізованої ради -  ДФ 17.051.020
Найменування закладу вищ ої освіти, його підпорядкованість, адреса і телефон -

Запорізький національний університет, М іністерство освіти і науки України (69600, 
м. Запоріжжя, вул. Ж уковського, 66; тел. (061) 228-75-00).

Науковий керівник -  Іваницький О.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного 
університету.

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 12 вересня 2020 року 
Висновок наукового керівника підготовлений: 18 вересня 2020 року 
Фаховий семінар проведений: 29 вересня 2020 року
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації підготовлений: 12 листопада 2020 року
Документи подані здобувачем до ради: 05 лютого 2021 року
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації 

розміщена на офіційному веб-сайті університету: 10 лютого 2021 року
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії дотримано.
Захист дисертації плануєда^"^7|;^чберезня 2021 року о 10:00, Запорізький 

національний університет, М ш істер^щ ^сЙ ві^й  і науки України (69600, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 66; 2п и @ г п й ^ % і^ ------ '

Голова спеціалізованої 
вченої ради ДФ 17.051.020 Р.В. Клопов


