
рішЕння
Вчено.і. ради  Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна  з

питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаці.і. аспірантки
кафедри  прикладно.і.  психологі.і.  Баєво.і.  Каріни  Олегівніі  на  тему  «Особистісні
чинники екологічно значущо.і. поведінки» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за
спеціальністю  о53  Психологія з  галузі знань  о5  Соціальні  та поведінкові  науки та
затвердження  кафедри  прикладно.і.  психологі.і.  факультету  психологіЇ  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.

від 27 вересня 2021 року, протокол №10

Заслухавши виступ декана факультету психологі.і., професора Крейдун Н. П. з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) дисертаціЇ аспірантки
кафедри прикладноЇ психологіЇ БаєвоЇ Каріни Олегівни на тему «Особистісні чинники
екологічно   значущо.і.   поведінки»   на   здобупя   ступеня   доктора   філософі.і.   за
спеціальністю о53 «Психологія» з галузі знань о5 «Соціальні та поведінкові науки» та
затвердження  кафедри  прикладноЇ  психологі.і.  факультету  психологіЇ  Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару.

Вчена рада університету ухвалила:
1.        Затвердити      кандидатури      рецензентів      (штатних      працівників

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) дисертаці.і. аспірантки
кафедри прикладно.і. психологі.і. Баєво.і. Каріни Олегівни на тему «Особистісні чинники
екологічно    значущоЇ   поведінки    на   здобуття    ступеня    доктора    філософі.і.
спеціальністю о53 «Психологія» з галузі знань о5 Соціальні та поведінкові науки:

(1)     Олефір     Валерій     Олександрович,     докгор     психологічних     наук
(спеціальність 19.00.01 -«Загальна психологія, історія психологі.і.»), доцент, завідувач
кафедри  загально.і.  психологіЇ  факультету   психологіЇ  Харківського  національного
університету імені В.Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Олефір В алерій Олександрович
1.   У   2021    році   був   членом   спеціалізовано.і.   учено.і.   ради   дФ64.051.008

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 30 березня 2021  р., з
правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаціЇ.

2.   Публікаці.і.   члена   ради   (рецензента)   з   наукового   напряму,
підготовлено дисертацію здобувачки:



1) Оlеfіг, V. (2018). Регsопа1іtу геsоuгсеs as а mеdіаtог of the геlаtіопshір Ьеtwееп
antecedents of stгеsS and рге-соmреtіtіvе апхіеtу. Joumal of РhуSіса1 Education and Sрогt,
18            (4),            2230-2234.            hкрs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85060049022&огіgіп=геsultslіst (Sсорus).

2)  Олефір,  В.О.   (2018).   Копінг  як  медіатор  у  відношеннях  особистісних
ресурсів та вигоряння  студентів.  Вісник ХНПУ  імені  ГС  Сковороди"  Психологія",
(59),   92-107   httр://jоumаls.hпрu.еdu.uа/іпdех.рhр/рsусhоlоgу/агtіс1е/vіеw/1496   (фахове
видання).

3) Олефір, В.О. & Боснюк, В.Ф. (2020). Взаємодія вимог освітнього середовища
та  особистісних  ресурсів  в  прогнозуванні  академічного  вигоряння.  Рsусhоlоgіса1
jоumаl, 6(4),169-184. DОІ:  10.31108/1.2020.6.4 (фахове видання).

(2)   Луценко   Олена   Львівна,   доктор   психологічних   наук   (спеціальність
19.00.01   -  «Загальна  психологія,   історія  психологі.і.»),  доцент,  завідувач  кафедри
примадноЇ     психологі.і.     факультету     психологі.і.     Харківського     національного
університету імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Луценко Олена Львівна
1.   У   2021   році   була   членом   спеціалізовано.і.  учено.і.  ради   дФ   64.051.008

Харківського національного університе'іу імені В. Н. Каразіна, 30 бер?3ня 2021  р., з
правом прийняті`я до розгляду та проведення разового захисту дисертаціі.

2.   Публікаці.і.   члена   ради   фецензента)   з   наукового   напряму,   за   яким
підготовлено дисертацію здобувачки:

1) Shуlо, О., Lutsепkо, D., Lutsenko , О., ВаЬіусhuk , G., & Моіsеуепkо, Y. (2020).
S1еер іп Апtагсtіса:  ЇЇоm the S1еер DіstuЬапсеs Тоwагds А11 the Сhаllепgеs. РгоЬlеms of
СгуоЬіо1оgу                        and                        Сгуоmеdісіпе,                        3 0( 1 ),                        3 -23.
httрs://www.sсорus.соm/гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-
85083299417&огіgіп=іпwагd&tхGіd=2еЬ6ао7а6d4504056сdl38033ЬО9аffl#mеtгісs
(Sсорus)

2)  Lutsепkо,  О.   &  Тsарkоvа,  А.  (2017).  The  ехрегіепсе  of  stгеss  and  fеаг  of
studепts-ІDРs.    The  Joumal  of V.  N.  Кагаzіп  Кhагkіv  Nаtіопа1  Uпіvегsіtу  а  Sегіеs  of
«Рsусhоlоgу»,      62,       18-25      httрs://регіоdісаls.kагаzіп.uа/рsусhо1оgу/агtісlе/vіеw/9405
(фахове видання).

3)  Луценко,  О.  Л.  (2017).  Фрайбурзький  особистісний  опитувальник  FPI  -
перевірка валідності та локальна стандартизація. Вісник Харківського національного
університgгу      імені      В.      Н.      Каразіна.      Серія      Психологія,      (61),      49-54.
htфs://регіоdісаls.kагаzіп.uа/рsусhоlоgу/агtісlе/vіеw/8211(фаховевидання).

2.        Затвердити   кафедру   прикладно.і.  психологі.і.  факультету   психологіЇ
Харківського   національного   університету   імені В. Н. Каразіна   для   проведення
фахового семінару.


