
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 28 вересня 2020 року (протокол № 3) 

 

Про уточнення тем дисертаційних робіт  

та зміну наукових керівників 

 

Заслухавши інформацію завідувачки відділу аспірантури та 

докторантури Штепенко О.Г щодо уточнення тем дисертаційних робіт та зміну 

наукових керівників, 

Вчена рада вирішила: 

1. Уточнити теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор 

філософії, кандидата наук: 

Зі спеціальності 053 Психологія 

- Каленчук Валентині Олександрівні, аспірантці І року заочної форми 

навчання кафедри загальної та соціальної психології, у такій редакції: 

«Соціально-психологічні чинники розвитку уявлень студентів та викладачів 

про організаційну культуру закладу вищої освіти», у зв’язку з уточненням 

предмету дослідження. Науковий керівник – д.психол.н., професор 

Попович І.С. 

- Урсуленко Олені Борисівні, аспірантці І року заочної форми навчання 

кафедри загальної та соціальної психології, у такій редакції: «Міська 

ідентичність як чинник адаптації молоді в урбаністичному соціокультурному 

просторі»,  у зв’язку з уточненням предмету дослідження. Науковий керівник 

– д.психол.н., професор Блинова О.Є. 

- Круглову Костянтину Олександровичу, аспіранту І року денної форми 

навчання кафедри загальної та соціальної психології, у такій редакції: 

«Соціальний капітал як чинник суб’єктивного благополуччя працівників з 

різним груповим статусом на підприємстві», у зв’язку з уточненням предмету 

дослідження. Науковий керівник – д.психол.н., професор Блинова О.Є. 

Зі спеціальності 19.00.01 Загальна психологія, історія психології 

- Танасійчук Олені Миколаївні, аспірантці ІІ року денної форми 

навчання кафедри практичної психології, в такій редакції: «Генезис 

архетипних образів становлення професійного спрямування особистості» у 

зв'язку із рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі 

освіти, педагогіки і психології від 30 червня 2020 р. № 3. Науковий керівник 

– к.психол.н., доцент  Тавровецька Н.І. 

 
2. Змінити наукових керівників:  

- Костріковій Катерині Сергіївні, аспірантці ІІІ року денної форми 

навчання кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту, 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт з к. з фіз.вих., доцента  

Маляренко І.В. на к.пед.н., доцента Глухова І.Г. у зв'язку з уточненням 

предмету дослідження.  



- Іваненко Діані Олегівні, аспірантці І року денної форми навчання 

кафедри англійської мови та методики її викладання, спеціальності 

035 Філологія  з к.філол.н, доцента Главацької Ю.Л. на д.філол.н., професора 

Бєлєхову Л.І. у зв’язку із звільненням  к.філол.н., доцента Главацької Ю.Л.  

- Ревенко Євгенії Сергіївні, аспірантці І року денної форми навчання 

кафедри англійської мови та методики її викладання, сспеціальності 

035 Філологія  з к.філол.н, доцента Главацької Ю.Л. на д.філол.н., професора 

Бєлєхову Л.І. у зв’язку із звільненням  к.філол.н., доцента Главацької Ю.Л.  

- Каленчук Валентині Олександрівні, аспірантці І року заочної форми 

навчання кафедри загальної та соціальної психології спеціальності 

053 Психологія, з д.психол.н., професора Поповича І.С. на д.психол.н., 

професора Блинову О.Є. у зв'язку з уточненням предмету дослідження. 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


