
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 10 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

27 жовтня 2016 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

 

1. Про підготовку до звітів по НДР структурних підрозділів Інституту за 2016 

рік. 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, вчений секретар Інституту 

В.В. Турбан. 

2. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Креативність як 

психологічний чинник професійного розвитку дизайнера» 

Спеціальність: 19.00.01. – загальна психологія, історія психології. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач лабораторії психології творчості Моляко В.О. 

Доповідає: аспірантка  4 року навчання Осінська Марія Миколаївна. 

3. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Тілесно-динамічна 

ігрова психотехнологія як засіб подолання дитячих психотравм». 

Спеціальність: 19.00.07. – вікова та педагогічна психологія. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук Омельченко Я.М.  

Доповідає: науковий кореспондент Міщук Сергій Сергійович. 

4.  Про затвердження теми кандидатської дисертації «Взаємозв’язок ступеня 

пережитої загрози та посттравматичних наслідків у військовослужбовців».  

Спеціальність: 19.00.01. – загальна психологія, історія психології. 

Науковий керівник: доктор психологічних наук Александров А.Д. 

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії психології навчання ім. 

І.О. Синиці Кухарчук Ольга Василівна 

5. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Ка’мянець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г.С.Костюка НАПН України  «Проблеми сучасної 

психології» за наук. ред. С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієвої. - Вип. 34, 

2016 р. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Максименко С.Д. 



6. Про рекомендацію до друку наукового журналу «Організаційна 

психологія. Економічна психологія» (No 5-6, 2016 рік)/ за ред. С.Д. 

Максименка, Л.М.Карамушки. 

Рецензенти:  

Грись А.М. – доктор психологічних наук, професор, зав. лабораторією 

психології соціально дезадаптованих неповнолітніх  Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України; 

Лушин П.В. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної та практичної психології ДВНЗ «Университет менеджменту освіти» 

НАПН України 

Доповідає: Карамушка Л.М.-заступник директора з науково-організаційної  

роботи та міжнародних наукових зв'язків Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України, член-кор. НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 

7. Про рекомендацію до друку монографії наукового кореспондента 

лабораторії методології та теорії психології Галяна І.М. «Психологічні 

особливості ціннісно-смислового розвитку майбутніх педагогів». 

Резензенти: 

- Олена Блінова, доктор психологічних наук, професор; 

- Світлана Кузікова, доктор психологічних наук, професор; 

- Тетяна Яблонська, доктор психологічних наук, професор, старший 

науковий співробітник, доцент. 

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії методології та теорії 

психології Галян І.М. 

8. Про рекомендацію до друку монографії наукового кореспондента 

лабораторії вікової психофізіології Хміляра О.В. «Психологія символічної 

регуляції дій і вчинків особистості». 

Рецензенти: 

- Вірна Ж.П., доктор психологічних наук, професор, декан 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

- Кокун О.М, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

вікової психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України;  

- Данилюк І.В., доктор психологічних наук, професор, декан факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії вікової психофізіології 

Хміляр О.В. 

9. Звіт докторанта ІІІ року навчання Главінської О.Д. про виконання 

індивідуального плану роботи за 2015-2016 навчальні роки. 

Доповідає: докторант ІІІ року навчання Главінська О.Д. 

Різне. 


