
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 12 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

26 грудня 2016 року                                                місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

 

1. Про затвердження звіту про науково-дослідну роботу Інституту психології 

за 2016 рік 

Доповідають:  

- дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Максименко С.Д. 

- дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, 

заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи Чепелєва Н.В. 

2. Про затвердження звітів лабораторій Інституту про виконання планових 

науково-дослідних робіт у 2016 році. 

Доповідають: завідувачі лабораторій. 

Завершена тема у 2016 р. 

2.1. Лабораторія когнітивної психології;  

Доповідає: в.о. зав. лабораторії, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор Чепелєва Н.В. 

Перехідні теми: 

2.2. лабораторія психології дошкільника; 

Доповідає: зав. лаб., доктор психологічних наук, професор Піроженко Т.О. 

2.3. Лабораторії екологічної психології; 

Доповідає: в.о. завідувача лабораторії, доктор психологічних наук, професор  

Швалб Ю.М. 

2.4. Лабораторія психології особистості імені П.Р. Чамати – 2 теми;  

Доповідають: 

- зав. лаб., доктор психологічних наук, професор Сердюк Л.З. 



- кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, старший 

науковий співробітник Яворська-Вєтрова І.В. 

2.5. Лабораторія психології соціально дезадаптованих неповнолітніх;  

Доповідає:  доктор психологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник лабораторії соціально дезадаптованих неповнолітніх 

Максимова Н.Ю. 

2.6. Лабораторія психології сучасних інформаційних технологій навчання;  

Доповідає: зав. лаб.,  дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, Смульсон М.Л. 

2.7. Лабораторія організаційної та соціальної психології – 2 теми;  

Доповідають:  

- в.о. зав. лаб., член.-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, Карамушка Л.М.; 

- кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології 

Дембицька Н.М. 

2.8. Лабораторія вікової психофізіології;  

Доповідає: зав. лаб., член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Кокун О.М. 

2.9. Лабораторії психології творчості;  

Доповідає: зав. лаб., дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Моляко В.О. 

2.10. Лабораторія психології навчання ім. Івана Синиці. 

Доповідають:  

- в.о. зав. лаб., дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

- старший науковий співробітник Шатирко Л.О. 

2.11. Лабораторія методології і теорії психології – 2 теми; 

Доповідає: кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії методології та теорії психології Зливков В.Л. 

2.12. Лабораторія консультативної психології та психотерапії; 



Доповідає: зав. лаб.,  кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник, Кісарчук З.Г. 

2.13. Лабораторія психодіагностики та науково-психологічної інформації; 

Доповідає: зав. лаб., доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник Пророк Н.В. 

2.14. Лабораторія психології обдарованості; 

Доповідає: зав. лаб., кандидат психологічних наук, професор Музика О.Л. 

2.15. Лабораторія загальної психології та історії психології ім. В.А. Роменця. 

Доповідає: в.о. зав. лабораторії загальної психології та історії психології 

ім. В.А. Роменця доктор психологічних наук, професор Турбан В.В.  

3. Про роботу спеціалізованих вчених рад.  

Доповідають: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В., дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії психології творчості Моляко В.О. 

4. Про затвердження теми докторської дисертації «Психологічні основи 

формування готовності менеджерів промислових підприємств до роботи в 

умовах змін». 

Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія. 

Науковий консультант – член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор Карамушка Л.М.  

Внутрішній рецензент – доктор  психологічних наук, професор Турбан В.В.  

Зовнішній рецензент – доктор  психологічних наук, професор 

Яблонська Т.М. 

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної 

психології Інституту кандидат психологічних наук, доцент Поплавська 

Анжеліка Петрівна. 

5. Про затвердження теми докторської дисертації "Психологічні механізми 

формування патріотичних цінностей у студентської молоді". 

Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 



Науковий консультант: доктор соціологічних наук, професор Пірен Марія 

Іванівна. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Кармалюк Сергій Павлович. 

6. Про затвердження теми докторської дисертації «Психологія формування 

громадянських цінностей особистості». 

Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 

Науковий консультант: доктор соціологічних наук, професор Пірен Марія 

Іванівна. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Шманько Олег 

Володимирович. 

7. Про затвердження теми докторської дисертації «Психологія становлення 

особистості фахівця з соціальної роботи». 

Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної 

роботи. 

Науковий консультант: доктор соціологічних наук, професор Пірен Марія 

Іванівна. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Балахтар Валентина 

Візіторівна. 

8. Про рекомендацію до другу монографії Клименка В.В. «Теоретико-

методологічні проблеми психології» (психосеміотичний аналіз поняття). 

Рецензенти: 

- Кокун О.М., член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач лабораторії вікової психофізіології; 

- Малхазов О.Р., доктор психологічних наук, професор Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

Доповідає: доктор психологічних наук, доцент, головний науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології Клименко В.В. 

9. Про рекомендацію до друку наукового журналу «Організаційна 

психологія. Економічна психологія» (No 4 (7), 2016 рік)/ за ред. 

С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. 

Рецензенти:  



- Завгородня О.В. – доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України; 

- Ткалич М.Г. – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології Запорізького національного університету 

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, профессор. 

10. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Навчання і 

виховання обдарованої дитини: теорія та практика: збірник наукових праць. / 

В. В. Камишин (головний редактор) та інші. – Випуск 17. – Київ : Інститут 

обдарованої дитини, 2016. – 144 с. 

Доповідає: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник відділу моніторингу обдарованості дітей та 

молоді Інституту обдарованої дитини НАПН України Федорова Н.Ф. 

11. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць "Психологічний 

часопис"  / за ред. С.Д. Максименка. - № 2 (4). – Вип.4. – Київ: Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2016. – 237 с. 

Рецензенти: 

- Бевз Г.М. – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

загальної та практичної психології Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України;  

- Кікінежді О.М. - доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник, завідувач кафедри психології директор Науково-

дослідного центру з проблем гендерної освіти та виховання учнівської та 

студентської молоді НАПН-ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.  

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 



12. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

Абсалямової Л.М. «Психологія харчової поведінки особистості».  

Рецензенти:  

- Кузнєцов М.А. – доктор психологічних наук, професор Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. Сковороди; 

- Клименко В.В. - доктор психологічних наук, доцент, головний науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України; 

- Сердюк Л.З. - доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України 

Доповідає: Абсалямова Л.М. 

13. Про представлення доктора психологічних наук, професора, завідувача 

лабораторії психології дошкільника Піроженко Т.О. до нагородження 

нагрудним знаком «Відмінник освіти України» за вагомий внесок в розвиток 

вітчизняної психологічної науки та в зв’язку з 26-річчям безперервної 

наукової діяльності в Інституті та з нагоди ювілею.  

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор  психологічних наук, 

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

С.Д. Максименко. 

14. Про відкриття докторантури в Інституті психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України згідно розпорядження НАПН України № 116-Р від 22.12.2-16.  

Доповідає: Завідувач аспірантури та  докторантури Білоус Л.А. 

15. Про надання відпустки за станом здоров’я  Пугачову Дмитру 

Леонідовичу, аспіранту ІІІ року навчання на умовах контракту з відривом від 

виробництва з 17.12.2016 р. до 01.05.2017 р. 

Доповідає: Завідувач аспірантури та  докторантури Білоус Л.А. 

16. Про зміну керівника НДР «Системність психологічного знання на 

сучасному етапі його розвитку» у зв’язку зі смертю керівника теми 

Балла Г.О. 



Доповідає:   заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту, 

академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор Чепелєва 

Н.В. 

 

Різне. 

 


