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Міністерство освіти і науки України 
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації

Повідомлення 
про прийняття дисертації до розгляду

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії -  Поберецька 
Вікторія Василівна.
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -  викладач філологічних 
дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж 
імені М ихайла Грушевського».
Тема дисертації та дата її затвердження -  «Підготовка майбутніх учителів початкових 
класів у педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів» (затверджена рішенням 
вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України від 30 жовтня 2017 року, протокол 
№ 10/3-5; уточнена рішенням вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України 08 липня 
2021 року, протокол № 9/1).
Код та назва спеціальності -  011 «Освітні, педагогічні науки».
Шифр та назва галузі знань -  01 «Освіта/Педагогіка».
Шифр спеціалізованої ради -  ДФ 26.456.002.
Найменування закладу вищ ої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, 
номер телефону контактної особи -  Інститут вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України (вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014, тел. приймальної директора: 
(044) 286-68-04).
Науковий керівник -  Драч Ірина Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, директор 
Інституту вищої освіти НАПН України.
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 30 серпня 2021 року.
Висновок наукового керівника підготовлений: 24 червня 2021 року.
Фаховий семінар проведений: 08 листопада 2021 р„ відділ дослідницької діяльності 
університетів, відділ забезпечення якості вищої освіти.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації підготовлений: 11 листопада 2021 року.
Документи подані здобувачем до ради: 06 грудня 2021 року.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 09 грудня 2021 року.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотримано.
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Захист дисертації планується: 06 січня 2022 року, об 11 -< 
вул. Бастіонна, 9, м. Київ, 01014, в Інституті вищої освіти 
педагогічних наук України, 9-й поверх, зала засідань.

і годині за адресою: 
Національної академії

Ю.А. Скиба


