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Дані про голову ради: 
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та опонентів: 

(1) Паламарчук Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук 

(спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології), професор, 

завідувач кафедри психології та соціальної роботи Навчально-наукового 

інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації 
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2) Затвердити склад спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття 
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до розгляду та проведення разового захисту дисертації Баєвої Каріни Олегівни 

на тему «Особистісні чинники екологічно значущої поведінки» на здобуття 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – «Психологія» з галузі знань 

05 – «Соціальні та поведінкові науки»: 

– Голова ради: Плохіх Віктор Володимирович, доктор психологічних 

наук (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології), 

професор, професор кафедри загальної психології факультету психології 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 
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наук (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології), доцент, 

завідувач кафедри загальної психології факультету психології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна;  

– Рецензент (2): Луценко Олена Львівна, доктор психологічних наук 

(спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології) , доцент, 

завідувач кафедри прикладної психології факультету психології Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна;  

– Опонент (1): Паламарчук Ольга Миколаївна, доктор психологічних 

наук (спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології), 

професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Навчально-

наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої 

кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського; 

– Опонент (2): Панченко Вікторія Олександрівна, кандидат 

психологічних наук (спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія 

соціальної роботи), доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології 

імені М. А. Скока національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка.  

 

3) Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації Баєвої Каріни Олегівни на тему «Особистісні чинники екологічно 

значущої поведінки» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

053 – «Психологія» з галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки».  

 


