
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 4 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

25 квітня 2016 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

 

1. Про затвердження перспективного тематичного плану наукової роботи 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України на 2017-2019 рр. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України з науково-дослідної роботи Чепелєва Н.В. 

2. Наукова доповідь на тему:  «Особливості психологічної культури 

працівників освіти в інформаційному суспільстві». 

Доповідає: доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації 

Пророк Н.В. 

3. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології», Том I: 

Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. -  

Випуск 44,  2016 р. – 240 с. 

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

заступник директора Інституту з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків Карамушка Л.М. 

4. Про рекомендацію до друку наукового журналу «Організаційна 

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

Максименка, Л.М.Карамушки. 

Доповідає: 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 Карамушка Л.М. 

5. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Формування 

психологічної готовності до професійної діяльності інструкторів навчально-

тренувальних центрів атомної енергетики», спеціальність: 19.00.10 – 

організаційна психологія, економічна психологія. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент, ст.н.сп. 

лабораторії організаційної та соціальної психології Креденцер О.В. 

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної 

психології Ковтун Ірина Дмитрівна. 

6. Про надання відпусток за власний рахунок з 4 по 6 травня 2016 р. 

 у зв’язку з недостатнім фінансуванням.  

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

7. Про нагородження співробітників у зв’язку з 70-річчям Інституту 

психології. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

8. Різне. 


