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на № ______________ від _____________
Міністерство освіти і науки України
Департамент атестації кадрів вищої
кваліфікації
Повідомлення
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім’я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Дубяга Яна
Іванівна
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний фахівець з
профорієнтації відділу активної підтримки безробітних Оріхівської районної філії
Запорізького обласного центру зайнятості
Тема дисертації та дата її затвердження – “Емоційний інтелект як чинник професійної
самореалізації фахівців державної служби зайнятості”, 21.12.2017 р., уточнена 29.01.2021 р.
Код та назва спеціальності – 053 “Психологія”
Шифр та назва галузі знань – 05 “Соціальні та поведінкові науки”
Шифр спеціалізованої ради – ДФ 26.891.008
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса,
номер телефону контактної особи – Інститут підготовки кадрів державної служби
зайнятості України, Міністерство соціальної політики України, 03030, м. Київ, вулиця
Нововокзальна 17; тел. (097) 434-00-93, Бегеза Людмила Євгенівна
Науковий керівник (и) – Ткалич Маріанна Григорівна, доктор психологічних наук, доцент,
професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості
України
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 05.11.2021
Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 15.01.2021
Фаховий семінар проведений: 02.02.21 р., кафедра психології
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації підготовлений: 15.02.2021
Документи подані здобувачем до ради: 23.03.2021
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 30.03.2021
Вимоги пунктів 9–18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 07 травня 2021 року о 14.00, м. Київ, вулиця Нововокзальна
17, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
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