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На №

Міністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів вищої 
кваліфікації

від

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -  Горшкова 
Г алина Володимирівна

Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  старший викладач 
кафедри спеціальної освіти та психології комунального закладу вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

Тема дисертації та дата її затвердження -  «Формування готовності майбутніх 
вчителів-логопедів до застосування адаптованих фізичних вправ в професійній діяльності», 
(затверджена 21 грудня 2017 року, уточнена 05 червня 2019 року)

Код та назва спеціальності -  015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
Шифр та назва галузі знань -  0 1 «Освіта/Педагогіка»
Шифр спеціалізованої ради -  ДФ 17.051.042
Найменування закладу вищої освіти, його підпорядкованість, адреса і телефон -

Запорізький національний університет, Міністерство освіти і науки України (69600, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66; тел. ((061) 764-45-46))

Науковий керівник -  Клопов Роман Вікторович, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри фізичної культури і спорту Запорізького національного університету 

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 12 вересня 2021 року 
Висновок наукового керівника підготовлений: 04 червня 2021 року 
Фаховий семінар проведений: 07 червня 2021 року
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації підготовлений: 09 червня 2021 року
Документи подані здобувачем до ради: 16 вересня 2021 року
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації 

розміщена на офіційному веб-сайті університету: 15 жовтня 2021 року
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 20 грудня 2021 р. о 10.00, Запорізький національний 

університет, Міністерство освіти і науки України (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,

Голова спеціалізованої 
вченої ради ДФ 17.051.042

66; znu@znu.edu.ua)
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