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ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ
про захист дисертації для публікації у «Спецвипуску газети «Освіта України» на 2016 рік
(Дата виходу з друку 26 числа кожного місяця)
1. Повідомлення про прийняття дисертації до захисту (далі – повідомлення) в черговий номер видання
«Спецвипуск газети «Освіта України» МОН України приймає до 20 числа поточного місяця. (Тобто якщо
повідомлення прийнято до 20 числа поточного місяця, то у черговому номері видання «Спецвипуск газети
«Освіта України» повідомлення буде опубліковано 26 числа наступного місяця).
2. Для публікації до МОН України надсилають такі документи:
- від сканований оригінал повідомлення у форматі TIFF або JPG, оформлений відповідно до зразка;
- текст повідомлення у форматі Word;
- від сканований оригінал квитанції про оплату послуг (з відміткою банку), в якому обов’язково мають бути
зазначені прізвище, ім’я та по батькові здобувача.
3. Документи надсилаються секретарем ради з поштової скриньки спеціалізованої вченої ради на електронні
адреси фахівців департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (згідно з додатком 1 до
листа МОН України від 20 травня 2015 року № 14/1-274-15).
4. Вартість публікації повідомлення становить 210 гривень з ПДВ.
5. Усі платежі здійснюються винятково в безготівковій формі.
6. Реквізити ДІВП видавництва «Педагогічна преса»: р/р 26008000117401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
м. Києва, МФО 30046, ЄДРПОУ 24093064, ІПН 240930626120, СПП 38415994. Призначення платежу –
оплата за розміщення повідомлення у «Спецвипуску газети «Освіта України».
7. З 1 липня 2015 року прийом повідомлень на паперовому носії припинено.
Друкуватимуться лише ті повідомлення, які відповідають зазначеному в пункті 2 формату.
ДО УВАГИ СПЕЦРАД!
Надіславши електронною поштою повідомлення в ДАК та отримавши відповідь: «Прийнято!
№…оголошення» необхідно зателефонувати до редакції називаючи №… оголошення, щоб
переконатись, чи прийнято повідомлення до друку
Адреса редакції: 03680, м. Київ, вул. О. Довженка, 3. ДІВП Видавництво «Педагогічна преса», редакція
«Спецвипуску газети «Освіта України» (станція метро «Шулявська», будівля підприємства «Поліграфкнига»,
центральний вхід). Тел. редакції: (044) 456-37-03, сайт www.pedpresa.ua.
Графік роботи редакції: понеділок – п’ятниця, окрім вихідних та святкових днів, з 10..00 до 16.30, обідня
перерва з 13.00 до 14.00

ДО ВІДОМА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАД
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються
безпосередньо до департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування відповідно до Порядку
подання повідомлення, зазначеного вище, одразу після прийняття спеціалізованою вченою радою дисертації
до захисту

ЗРАЗОК ПОВІДОМЛЕННЯ
Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Спецвипуск газети «Освіта України»
Повідомлення
про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) педагогічних наук
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Слюсаренко Віктор Володимирович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – вчитель фізики Петрівського навчальновиховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам’янської
районної ради Відділу освіти Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області
Назва дисертації – «Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з
використанням вимірювального комплекту на уроках фізики»
Шифр та назва спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика)
Шифр спеціалізованої ради – Д 23.053.04
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Кіровоградський державний
педагогічний університет імені Володимира Винниченка МОН України (25006, м. Кропивницький,
вул. Шевченка, 1; тел. (0522) 22-18-34)
Науковий керівник – Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та
методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та
методики її викладання (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
МОН України)
Офіційний опонент – Благодаренко Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри загальної та прикладної фізики (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
МОН України)
Офіційний опонент – Ніколаєв Олексій Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі (Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка МОН України)
Голова спеціалізованої
вченої ради Д 23.053.04

Садовий М.І.

М.П.
ПРИМІТКА. Наукового консультанта вказують здобувачі докторського ступеня, а наукового керівника –
здобувачі кандидатського ступеня.
Реквізити для сплати

