
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 6 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

23 червня 2016 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

1. Про хід виконання науково-дослідної роботи лабораторій Інституту у І 

півріччі 2016 року: 

- Лабораторія психології обдарованості; 

- Лабораторія психодіагностики та науково-психологічної інформації; 

- Лабораторія методології і теорії психології (2 теми);  

- Лабораторія організаційної та соціальної психології (2 теми);  

- Лабораторія екологічної психології;  

- Лабораторія психології особистості імені П.Р. Чамати;  

- Лабораторія психології дошкільника;  

- Лабораторія психології соціально дезадаптованих неповнолітніх;  

- Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання;  

- Лабораторія вікової психофізіології;  

- Лабораторія загальної психології та історії психології ім. В.А. Роменця;  

- Лабораторія психології творчості;  

- Лабораторія когнітивної психології;  

- Лабораторія консультативної психології та психотерапії; 

- Лабораторія психології навчання ім. І.О. Синиці. 

Доповідають: завідувачі лабораторій. 

2. Про рекомендацію до друку колективної монографії лабораторії 

когнітивної психології «Самопроектування особистості у дискурсивному 

просторі». 

Доповідає:  дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

3. Про результати атестації наукових співробітників Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В., начальник відділу кадрів Гомонюк Т.Г. 

4. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Підтримка учнів, які 

зазнали травм: програма SSET», підготовленого авторським колективом: Ліса 



Г. Джейкокс, Одра К. Ленглі, Крістін Л. Дін (Лос-Анджелес, США), та за 

науковою редакцією В.В. Горбунової, В.О. Климчука (Львів, Україна) згідно 

з договором про співпрацю з українським католицьким університетом. 

Доповідає: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту Креденцер О.В. 

5. Про рекомендацію до друку  збірника наукових праць Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України "Актуальні проблеми психології" ТОМ IV. 

Психологія розвитку дошкільника. Випуск 12. 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології дошкільника Піроженко Т.О. 

6. Про рекомендацію до друку  збірника наукових праць Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України "Актуальні проблеми психології" ТОМ ХI. 

Психологія особистості. Психологічна допомога. Випуск 14, 2016 р. 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор,  завідувач лабораторії 

соціально дезадаптованих неповнолітніх Грись А.М. 

7. Про рекомендацію до друку  збірника наукових праць Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України "Актуальні проблеми психології" ТОМ VI. 

- Психологія обдарованості. Випуск 12, 2016 р. 

Доповідає: кандидат психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології обдарованості Музика О.Л. 

8. Про рекомендацію до друку  посібника «Особистість у кризових ситуаціях: 

огляд зарубіжних психодіагностичних методик» (авторський колектив: 

Євдокимова Н.О., Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В.) 

Доповідає: кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий 

співробітник лабораторії методології та теорії психології Зливков В.Л. 

9. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Соціально-психологічні 

чинники професійної самореалізації фахівців пожежно-рятувальних служб» 

Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. 

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Кокун О.М. 

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії вікової психофізіології 

Інституту Кравчук С.М. 

10. Звіти докторантів Інституту І-ІІІ року навчання.  

Доповідають: докторанти І-ІІІ року навчання. 

11. Затвердження додаткових програм для складання кандидатських іспитів 

зі спеціальностей 19.00.04, 19.00.05, 19.00.10   

Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури Білоус Л.А. 

12. Про рекомендацію до докторантури на умовах контракту на 2016-2017 

навчальний рік к.психол.н. КУЩА О.С. та  к.психол.н., ст.н.сп. 

МУСІЯКИ Н.І.  

Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури Білоус Л.А. 



13. Про відзначення Музики О.Л. за активну участь у проведенні семінару-

практикуму «Застосування інтерактивних методів навчання в науково-

дослідницькій роботі з учнями МАН».  

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, директор Інституту Максименко С.Д. 

 

 

14. Різне. 

 


