
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 3 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

26 лютого 2018 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: С.Д. Максименко  

 

Вчений секретар: Г.В. Гуменюк 

 

1. Про висунення кандидатури на здобуття стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих вчених від Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. 

Доповідає: С.Д. Максименко, директор Інституту, дійсний 

член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 

 

2. Про результати експертизи поданих на конкурс проектів наукових 

досліджень з обраної проблематики, виконання яких починається з 2019 р.  

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

дослідної роботи Інституту, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор. 

 

3. Про міжнародну наукову діяльність в Інституті психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України «Основні напрями, досягнення, проблеми та 

перспективи». 

Доповідає: Л.М. Карамушка, член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор,  заступник 

директора Інституту з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків. 

 

4. Про затвердження перспективного плану випуску друкованої 

продукції Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України на 2019 р., 

2020 - 2021 рр. підготовленої за результатами фундаментальних наукових 

досліджень. 

Доповідає: Кокун О.М., член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту з науково-інноваційної роботи.  

 



5. Про затвердження проектів рукописів наукової та виробничо-

практичної продукції, що внесені до плану випуску друкованої продукції на 

2019 р., підготовленої за результатами фундаментальних досліджень. 

Доповідає: Кокун О.М., член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту з науково-інноваційної роботи.  

 

6. Про затвердження результатів дослідно-експериментальних робіт 

лабораторій:  

   - екологічної психології; 

   - вікової психофізіології; 

- організаційної та соціальної психології; 

- психології особистості ім. П.Р. Чамати; 

- психології соціально дезадаптованих неповнолітніх; 

- психології творчості; 

- сучасних інформаційних технологій навчання. 

Доповідає: Кокун О.М., член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту з науково-інноваційної роботи, керівники НДР.  

 

7. Звіт докторантки ІІ року навчання за державним замовленням з 

відривом від виробництва Лящ Оксани Павлівни про виконання 

індивідуального плану роботи за 2017 – 2018 навчальний рік. 

Доповідає: Лящ О.П., докторантка ІІ року навчання. 

 

8. Про уточнення теми докторської дисертації Л.О. Кондратенко, 

кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника, 

провідного наукового співробітника лабораторії психодіагностики та 

науково-психологічної інформації у формулюванні «Розвиток уявлень про 

сутність первинної шкільної неуспішності в історії вітчизняної психології 

(кінець ХІХ – початок ХХІ століття)», галузь знань 05 – соціальні та 

поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія, спеціалізація –загальна 

психологія, історія психології, у зв’язку з розширенням предмета 

дослідження. 

Науковий консультант: Н.В. Чепелєва, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор. 

Доповідає: Л.О. Кондратенко, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий 



співробітник лабораторії психодіагностики та науково-

психологічної інформації. 

9. Про переведення Коваленко-Кобилянської І.Г., докторантки ІІІ року 

навчання на умовах контракту з відривом від виробництва, провідного 

наукового співробітника лабораторії психології сучасних інформаційних 

технологій навчання, до докторантури за державним замовленням з відривом 

від виробництва з 01.03.2018 року. 

Доповідає: Л.А. Білоус, завідувач аспірантури та 

докторантури. 

 

 

Різне. 


