
РІШЕННЯ  

РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ  

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

«26» серпня 2022 р. 

 

Разова спеціалізована вчена рада Херсонського державного університету 

(м. Івано-Франківськ) прийняла рішення про присудження ступеня доктора 

філософії Круглову Костянтину Олександровичу у галузі знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія на підставі публічного 

захисту дисертації «Соціальний капітал як чинник суб’єктивного 

благополуччя працівників підприємства з різним груповим статусом» 

26 серпня 2022 року. 

Круглов Костянтин Олександрович, 1980 року народження, 

громадянин України, освіта вища. У 2015 році закінчив Державний вищий 

навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію 

магістра права. З 2015 року по 2019 рік працював як приватний підприємець 

(надання юридичних послуг) та керівником у комерційному підприємстві, яке 

надає консалтингові послуги. З 01.10.2019 року по теперішній час аспірант 

Херсонського держаного університету за спеціальністю 053 Психологія 

денної форми навчання бюджетної форми фінансування. 

Дисертацію виконано в Херсонському державному університеті 

Міністерства освіти і науки України, м. Івано-Франківськ. 

Науковий керівник: Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач кафедри психології Херсонського державного 

університету.   
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Здобувач має 16 наукових публікацій за темою дисертації, з них 1 стаття 

у періодичних наукових виданнях інших держав, 3 статті у наукових фахових 

виданнях України, 1 розділ монографії: 

1. Круглов К. О. Довіра як чинник соціально-психологічного клімату 

виробничого колективу. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія: Психологічні науки. 2020. Вип. 1. С. 139–145. 

https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-1-19  

2. Круглов К. О., Блискун О. О. Особливості суб’єктивного соціального 

благополуччя молодих співробітників в організації. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2020. 

Вип. 4. С.100-107. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-4-14 

3. Blynova, O. Ye., & Kruhlov, K. O. Subjective social well-being mployees 

with different socioeconomic statuses. Insight: the psychological dimensions of 

society, 2021. Issue 6. Рр. 57–71. https://doi.org/10.32999/2663-970X/2021-6-5 

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам 

Кабінету Міністрів України щодо публікацій основного змісту дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. 

У дискусії взяли участь голова і члени разової спеціалізованої вченої ради 

та присутні на захисті фахівці: 

1. Яковлева Світлана Дмитрівна, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри спеціальної освіти Херсонського державного 

університету, голова ради (без зауважень). 

2. Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

офіційний опонент (зауваження містяться у відгуку опонента). 

3. Пілецька Любомира Сидорівна, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної психології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, офіційний опонент 

(зауваження містяться у відгуку опонента). 

https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-1-19
https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2020-4-14
https://doi.org/10.32999/2663-970X/2021-6-5
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4. Казібекова Вікторія Федорівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології Херсонського державного університету, 

рецензент (без зауважень); 

5. Тавровецька Наталія Іванівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології Херсонського державного університету, 

рецензент (без зауважень). 

 

Результати відкритого голосування: 

«За» – 5 членів ради, 

«Проти» – немає, 

«Утримались» – немає. 

 

На підставі результатів відкритого голосування разова спеціалізована 

вчена рада присуджує Круглову Костянтину Олександровичу ступінь 

доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за 

спеціальністю 053 Психологія. 

 

 

Голова спеціалізованої вченої ради                              Світлана ЯКОВЛЕВА 

 

 

 

 

                              Підпис професора ХДУ Світлани Яковлевої засвідчую. 

 

 

 

                              Перший проректор                               Сергій ОМЕЛЬЧУК 


