
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 4 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

29 березня 2017 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: С.Д. Максименко  

 

Вчений секретар: Г.В. Гуменюк 

 

1. Про затвердження складу вченої ради Інституту. 

Доповідає: С.Д. Максименко, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, директор Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  

 

2. Про стан виконання науково-дослідної роботи лабораторій:  

- психології особистості імені П.Р. Чамати «Психологічні технології 

самодетермінації розвитку особистості» (2016-2018 рр.); 

- екологічної психології  «Особистісні детермінанти еколого-

орієнтованої життєдіяльності»    (2016-2018 рр.); 

- сучасних інформаційних технологій навчання «Розвиток суб’єктної 

активності дорослих у віртуальному просторі» (2016-2018 рр.), які 

завершуються у 2018 році; 

- організаційної та соціальної психології «Соціально-психологічне 

забезпечення економічної соціалізації молоді» (2016-2018 рр.). 

Доповідають: наукові керівники тем. 

 

3. Про підготовку інформації щодо тем фундаментальних досліджень у 

НАН України. 

Доповідає: Н.В. Чепелєва, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту з науково-дослідної роботи. 

 

4. Про підготовку до звітної наукової сесії Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України. 

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

НАПН України, доктор психологічних наук, професор.  



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. 40, 

2018 р. 

Доповідає: С.Д. Максименко дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, директор Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  

 

6. Про рекомендацію до друку збірника наукових тез XІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції з організаційної та економічної психології 

«Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку» (12–13 квітня 2018 року, м. Київ) / за наук. ред. 

С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки,  М.С. Корольчука  – Київ, 2018. 

Рецезенти: 

- Грись А.М. – доктор психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психології дезадаптованихй підлітків Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України; 

- Коваленко А.Б. – доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної психології Київського національного уніврситету імені 

Тараса Шевченка. 

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

України, доктор психологічних наук, професор,  заступник 

директора Інституту з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків.  

 

7. Про рекомендацію до друку наукового журналу «Організаційна 

психологія. Економічна психологія», за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. 

Карамушки,  № 1 (12) 2018 р. 

Рецензенти: 

- Пророк Н.В. –  доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувачка лабораторії психодіагностики та науково-

психологічної інформації Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН 

України;  

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

кафедри психології та особистісного розвитку Університету менеджменту 

освіти НАПН України. 

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

України, доктор психологічних наук, професор,  заступник 



директора Інституту з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків. 

 

 

8. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Психологічний 

часопис : збірник наукових праць / за ред.. С.Д. Максименка.  № 2 — Вип. 12. 

—  Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії 

педагогічних наук України, 2018. – 130 с. 

Рецензенти:  

- Бевз Г.М. — доктор психологічних наук, доцент, завідувачка 

лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України; м. Київ (Україна).  

- Яблонська Т.М. − доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник, доцент кафедри психології розвитку факультету психології 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Україна).  

Доповідає: С.Д. Максименко дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, директор Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

 

9. Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. 

С.Д. Максименка.  № 3 — Вип. 13. —  Київ : Інститут психології імені 

Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2018. – 130 

с. 

Рецензенти:  

- Кіреєва З.О., доктор психологічних наук, професор, декан відділення 

психології, завідуюча кафедрою загальної психології та психології розвитку 

особистості Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова 

(Україна).  

- Кліменко В.В., доктор психологічних наук, головний науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені 

Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Україна). 

Доповідає: С.Д. Максименко дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, директор Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

 

10. Про рекомендацію до друку рукопису навчального посібника 

«Психологія педагогічного спілкування: інтегративний підхід» (В.Л. Зливков, 

С.О. Лукомська).  



Доповідає: В.Л. Зливков, кандидат психологічних наук, доцент, 

в.о. завідувача лабораторії методології та теорії психології. 

 

11. Про затвердження теми докторської дисертації наукового 

кореспондента Лазуренко Олени Олексіївни «Психологія саморегуляції 

професіогенезу особистості лікаря».  

Доповідає: Лазуренко О.О., науковий кореспондент Інституту. 

 

12. Про затвердження додаткових програм для складання 

кандидатських іспитів зі спеціальностей 19.00.01, 19.00.04, 19.00.05, 19.00.07, 

Доповідає: Л.А. Білоус, завідувач аспірантури та 

докторантури. 

 

Різне. 


