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Департамент атестації кадрів  

вищої кваліфікації 

 

 

Повідомлення 

про прийняття дисертації до розгляду 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Федченко  

Каріна Олегівна 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний фахівець 

відділу постачання та моніторингу цін Національного університету біоресурсів і природо-

користування України 

Тема дисертації та дата її затвердження – Формування ціннісного ставлення  

до здоров’я у студентів університетів наук про життя та навколишнє середовище,  

02 листопада 2017 року 

Код та назва спеціальності – 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

Шифр та назва галузі знань – 01 «Освіта/Педагогіка» 

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, 

адреса, номер телефону контактної особи – Національний університет біоресурсів  

і природокористування України, Міністерство освіти і науки України, м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, тел.: 044 527 82 28 

Науковий керівник – Сопівник Ірина Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації Національного університету біоресурсів  

і природокористування України 

Завершення виконання освітньо-наукової програми: 14 вересня 2021 року 

Висновки наукових керівників підготовлено: 15 вересня 2021 року 

Фаховий семінар проведено: 17 листопада 2021 року, кафедра педагогіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації підготовлено: 17 листопада 2021 року 

Документи подані здобувачем до ради: 04 січня 2022 року 

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації 

розміщена на офіційному вебсайті університету: 04 січня 2022 року 

Вимоги пунктів 9–18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії дотримано. 

Захист дисертації планується: 20 січня 2022 року о 800 годині (м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301) 

 

 

Голова разової спеціалізованої 

вченої ради ДФ 26.004.062 Світлана ЯШНИК 
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