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ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 12 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

30 листопада 2017 року                         місто Київ 

 

Голова Вченої ради: С.Д. Максименко 

Вчений секретар: Г.В. Гуменюк  

 

 

1. Про затвердження результатів атестації наукових співробітників Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Доповідає: Н.В. Чепелєва, заступник директора з науково-

дослідної роботи, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор. 

 

2. Про продовження термінів виконання дослідно-експериментальних робіт 

лабораторій. 

 Доповідає:  О.М. Кокун, заступник директора з науково-

інноваційної роботи, член-кореспондант НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор. 

 

3. Про рекомендацію до друку монографії Іванченко Андреянни Олексіївни 

та Заїки Євгена Валентиновича «Мышление и жизнесозидающая 

креативность личности: пути развития». 

Рецензенти: 

- В.В. Рибалка, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України, відділ психології праці; 

- О.В. Тімченко, доктор психологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії екстремальної та кризової психології 

Національного університету цивільного захисту України; 

- С.Д. Максименко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

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

України. 
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Доповідає: А.О. Іванченко, доцент Харківського 

національного університету імені В.М. Каразіна. 

 

4. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології». – 

Том ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 23, 2017 р.   

Доповідає: В.О.  Моляко, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології творчості. 

 

5. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Запорізького 

національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України «Проблеми сучасної психології» № 2 (12) / 2017. 

Доповідає: Н.В. Чепелєва, заступник директора з науково-

дослідної роботи, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор. 

 

6. Про рекомендацію до друку наукового журналу «Організаційна 

психологія. Економічна психологія» (No 4 (11), 2017 рік)/ за ред. С.Д. 

Максименка, Л.М.Карамушки. 

Рецензенти:  

- І.М. Біла  – доктор психологічних наук, професор, учений секретар 

відділення психології, вікової фізіології та дефектології  НАПН України; 

- І.В.Москаленко – доктор філософськийх наук, професор,  головний 

науковий співробітник лабораторії психології творчості НАПН України  

Доповідає: Л.М. Карамушка - 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, профессор. 

 

7. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Актульні проблеми 

психології. Т.1.  Організаційна психологія. Економічна психологія. 

Соціальна психологія»  (No 47, 2017 рік) / за ред. С.Д. Максименка, 

Л.М.Карамушки.  

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

організаційної роботи та міжнародних наукових зв'язків 
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Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, член-

кор. НАПН України, доктор психологічних наук, профессор. 

 

8. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Актульні проблеми 

психології. Т.ІІІ.  Консультативна психологія і психотерапія».  Вип.13 – 

2017 р. 

Доповідає: З.Г. Кісарчук, завідувач лабораторії 

консультативної психології і психотерапії, кандидат 

психологічних наук. 

 

9. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспіранта І року навчання 

І.С. Галунзовського «Розвиток здатності до самопроектування в ігровому 

віртуальному дискурсі» галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки за 

спеціальністю 053 – психологія, спеціалізація – загальна психологія, 

історія психології. 

    Науковий керівник: С.Ю. Рудницька, доктор психологічних наук, доцент. 

Доповідає: І.С. Галунзовський, аспірант І року навчання. 

 

10. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспірантки 1 року 

навчання М.В. Барсуковської «Психологічна готовність педагогів до 

формування життєвих цінностей у дітей дошкільного віку» галузь знань 05 

– соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія, 

спеціалізація – педагогічна та вікова психологія. 

    Науковий керівник: Т.О. Піроженко, доктор психологічних наук, 

професор. 

Доповідає: М.В. Барсуковська, аспірантка 1 року навчання. 

 

11. Про затвердження правил, положень, програм та вимог по аспірантурі: 

11. 1. Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії в Інституті психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

на 2018-2019 навчальний рік. 

11.2. Положення про приймальну комісію Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України. 

11.3. Програми вступних випробувань зі спеціальності та з іноземної мови, 

для вступу в аспірантуру Інституту.  

11.4. Вимоги до написання та оформлення реферату для складання вступних 

випробувань з психології. 
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  Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури 

Л.А. Білоус. 

 

11. Різне. 

 


