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Відповідно до пп. 17-18 Порядку присудження ступеня доктора філософії та 
скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, 
наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, Положення 
про атестацію здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
доктора філософії у разових спеціалізованих вчених радах Херсонського 
державного університету, затвердженого наказом від 29 квітня 2021 року № 531-
Д,  на підставі рішення вченої ради університету (протокол від 27 червня 2022 
року № 20)  
 

 НАКАЗУЮ: 

1. Утворити разову спеціалізовану вчену раду зі спеціальності «Психологія» 
для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 
здобувача Круглова К.О. (науковий керівник – д.психол.н., проф. Блинова О.Є.) 
у складі: 

Голова ради: 
– Яковлева Світлана Дмитрівна докторка психологічних наук, професорка, 

професорка кафедри спеціальної освіти Херсонського державного університету; 
Рецензенти: 
– Казібекова Вікторія Федорівна, кандидатка психологічних наук, доцентка, 

доцентка кафедри психології Херсонського державного університету; 
– Тавровецька Наталія Іванівна, кандидатка психологічних наук, доцентка, 

доцентка кафедри психології Херсонського державного університету; 
Опоненти: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Про утворення разової спеціалізованої  
вченої ради для проведення захисту  
дисертації на здобуття ступеня  
доктора філософії 
 



– психологічних наук, професорка,  , докторкаЗавацька Наталія Євгенівна
завідувачка кафедри практичної психології та соціальної роботи 

;Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля  
–   Пілецька Любира Сидорівна, докторка психологічних наук, професорка, 

завідувачка кафедри соціальної психології та психології розвитку 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

2. Завідувачці відділу аспірантури та докторантури Денисенко В. В. до 04 
липня 2022  року забезпечити: 

1) оприлюднення на офіційному вебсайті: 
– електронну копію дисертації Круглова К.О. у форматі PDF/A з текстовим 

шаром з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на 
кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням 
кваліфікованої електронної позначки часу);  

– інформацію про склад разової ради; 
– покликання на вебсайт, де здійснюватиметься трансляція захисту 

дисертації;  
2) внесення інформації про утворення разової ради до інформаційної 

системи НАЗЯВО; 
3) подавання електронного примірника дисертації здобувача Круглова К.О. 

до ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», а 
також до локального репозитарію закладу 

3. Головному бухгалтерові університету Поповій І. М. забезпечити оплату 
роботи: 

– голові разової ради та рецензентам за виконання їхніх функцій під час 
захисту дисертації не менше 32 годин; 

– офіційних опонентів за виконання функцій, пов’язаних з атестацією 
здобувача, під час захисту дисертації відповідно до норм погодинної оплати 
праці осіб, які мають науковий ступінь доктора наук, доктора філософії 
(кандидата наук) та проводять навчальні заняття з аспірантами. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувачку відділу 
аспірантури та докторантури Денисенко В. В.. 
 
 
 
 
В. о. ректора                         Сергій ОМЕЛЬЧУК 
 
 
 
 
Вероніка Денисенко 
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