
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А.С.МАКАРЕНКА
вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, факс (0542) 22-15-17, тел. (0542) 68-59-02 
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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— Сіденко Юлія 
Олександрівна_______________________________ £____________

Посада здобувана і повна назва установи, де він працює — ФОП корекційний педагог 
спеціальний психолог _______________
Тема дисертації та дата її затвердження - «Педагогічні умови формування пізнавальної____
готовності старших дошкільників з розладами аутистичного спектру до навчальної__________
діяльності»________________________________ ______________________________________
Код та назва спеціальності - 016 Спеціальна освіта___________________________________
Шифр та назва галузі знань - 01 Освіта/Педагогіка___________________________________
Шифр спеціалізованої ради - ДФ 55.053.016 ________________________________________
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер 
телефону контактної особи — Сумський державний педагогічний університет імені А.С. 
Макаренка, вул. Роменська. 87, м. Суми, 40002, тел. (0542) 68-59-39, e-mail:
irinavereteyche@gmail.com, Веретейченко Ірина Анатоліївна_______________________________
Науковий керівник (и) - _Колишкін Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, 
доцент, Сумський державний педагогічного університету імені А.С. Макаренка____________

прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи

Завершення виконання освітньо-наукової програми: ЗО червня 2020 р.________ _______

Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: ЗО червня 2020 р.________________
дата

Фаховий семінар проведений: 9 жовтня 2020 р.____________ . ___________________
дата, назва кафедри (відділу, лабораторії)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
підготовлений: 24 вересня 2020 р._________________________________________________

дата

Документи подані здобувачем до ради: 22 лютого 2021 р._____  __________________

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 22 квітня 2021 р.__________________

Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 30 квітня 2021 р, о 10.00 год.. Сумський державний 
педагогічний університет імені А.С. Макаренка, ауд. 214, вул. Роменська, 87, м.
Суми,

Голова
спеціалізованої вченої ради
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