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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 здобувана ступеня доктора філософії - Сергієнко
Вікторія Володимирівна
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює - аспірантка кафедри
історії України Полтавського національного педагогічного університету
Тема дисертації та дата її затвердження - «Православні громади Полтавщини в
державній політиці й радянському соціокультурному просторі (середина 1940-х - середина
1960-х рр.» (затверджена 27 жовтня 2016 року)
Код та назва спеціальності - 032 «Історія та археологія»
Шифр та назва галузі знань - 03 «Гуманітарні науки»
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 17.051.015
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 - Бабенко Людмила Леонідівна, докторка історичних наук,
доцентка, професорка кафедри історії України, завідувачка кафедри історії України
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 01 вересня 2020 р.
Висновок наукового керівника підготовлений: 10 вересня 2020 р.
Фаховий семінар проведений: 15 лютого 2021 р.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації підготовлений: 18 лютого 2021 р.
Документи подані здобувачем до ради: 15 березня 2021 року
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації
розміщена на офіційному веб-сайті університету: 12 квітня 2021 р.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 12 травня 2021 р. об 11.00, Запорізький національний
університет, Міністерство осрі
України (69600 , м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
66; znu@znu.edu.ua)
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