
ПРОТОКОЛ № 2 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

25.02.2016 р.         місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

Присутні члени Вченої ради: Чепелєва Н.В., Музика О.Л., 

Карамушка Л.М., Балл Г.О., Кісарчук З.Г., Клименко В.В., Кокун О.М., 

Корніяка О.М., Максимова Н.Ю., Моляко В.О., Москаленко В.В., 

Піроженко Т.О., Сердюк Л.З., Смульсон М.Л. та ін.  

Порядок денний:  

1. Про результати розгляду експертною комісією запитів на відкриття 

тем наукових досліджень лабораторій Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України на 2017 – 2019 роки. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

2. Про затвердження програм досліджень нових тем лабораторій:  

- організаційної та соціальної психології; 

- сучасних інформаційних технологій навчання; 

- психології творчості; 

- психології особистості ім. П.Р. Чамати; 

- психологія соціально дезадаптованих неповнолітніх; 

- екологічної психології; 

- вікової психофізіології. 

Доповідають: завідувачі лабораторій. 

3. Про завершення дослідно-експериментальної роботи лабораторії 

когнітивної психології (науковий керівник: дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Чепелєва Н.В.). 

Доповідає: заступник директора з науково-інноваційної,  доктор 

психологічних наук, професор Кокун О.М.  

4. Про затвердження перспективного плану випуску друкованої 

продукції Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України на 2017 р. 

та на 2018-2019 р.р., підготовленої за результатами фундаментальних 

наукових досліджень. 

Доповідає: заступник директора з науково-інноваційної,  доктор 

психологічних наук, професор Кокун О.М.  

5. Про затвердження проектів рукописів наукової продукції, що внесені 

до плану випуску друкованої продукції на 2017 р., підготовленої за 

результатами фундаментальних досліджень. 



Доповідає: заступник директора з науково-інноваційної,  доктор 

психологічних наук, професор Кокун О.М.  

6. Про затвердження теми докторської дисертації «Генетико-

психологічні засади реабілітації комбатантів при віддалених наслідках 

стресогенних впливів».  

Доповідає: науковий кореспондент Попелюшко Роман Павлович. 

7. Про затвердження теми докторської дисертації «Психологія 

позитивного перфекціонізму в діяльності персоналу вищої школи».  

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Грубі Тамара Василівна. 

8. Про затвердження теми докторської дисертації наукового 

кореспондента Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Крилової-Грек Юлії Михайлівни «Психологія інформаційно-комунікативної 

діяльності медіафахівця в умовах кризових станів суспільства».  

 Доповідає: науковий кореспондент Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України Крилова-Грек Ю.М. 

9. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Формування 

психологічної готовності прикордонників до прийняття рішення в службовій 

діяльності».  

Доповідає: науковий кореспондент Литвинчук Михайло Юрійович. 

10. Про перезатвердження теми кандидатської дисертації з «Особливості 

соціалізації школярів в системі особистої власності» на «Особливості  

соціально-психологічної адаптації мобілізованих на військову службу».  

Доповідає: науковий кореспондент Фоменко Андрій Григорович. 

11. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Психологічні 

чинники професійного стресу у персоналу швидкої медичної допомоги».  

Доповідає: аспірантка І року навчання Лисенко Оксана Георгіївна. 

12. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Особливості 

розвитку психологічної компетентності майбутнього медичного спеціаліста в 

умовах медичного коледжу».  

Доповідає: науковий кореспондент Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України Павлюк Світлана Миколаївна. 

13. Про рекомендацію до друку монографії  «Метафізична традиція у 

психології особистості». 

Доповідає: науковий кореспондент Бреусенко-Кузнєцов Олександр 

Анатолійович 

14.  Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України про виконання 

наукової роботи. 

Доповідає: кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Назар М.М. 

15. Про підтримку кандидатури професора кафедри авіаційної, морської 

медицини та психофізіології Української військово-медичної академії, д.б.н. 



Кальниша Валентина Володимировича на висунення у члени-кореспонденти 

Національної Академії медичних наук України за фахом «психофізіологія». 

Доповідає: заступник директора з науково-інноваційної,  доктор 

психологічних наук, професор Кокун О.М.  

16. Про висловлення подяки кандидату психологічних наук, провідному 

співробітнику лабораторії психології творчості Третяк Тетяні Миколаївні за 

проведення психологічних тренінгів в рамках проекту «Розвивально-

корекційна програма творчого сприймання техноінформаційних індикаторів 

реальності». 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

17. Про фінансовий стан Інституту. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

 

1. СЛУХАЛИ: дійсного члена НАПН України, доктора психологічних 

наук, професора, заступника директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєву Н.В. про результати розгляду експертною комісією запитів на 

відкриття тем наукових досліджень лабораторій Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України на 2017 – 2019 роки. 

УХВАЛИЛИ: схвалити запит на відкриття теми наукового дослідження 

лабораторії когнітивної психології: «Дискурсивні технології 

самопроектування особистості», термін виконання 01.01.2017-31.12.2019 р.р. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: завідувачів лабораторій про затвердження програм 

досліджень нових тем лабораторій:  

- організаційної та соціальної психології; 

- сучасних інформаційних технологій навчання; 

- психології творчості; 

          - психологія соціально дезадаптованих неповнолітніх; 

          - екологічної психології; 

- вікової психофізіології. 

УХВАЛИЛИ: затвердити програми НДР нових тем лабораторій: 

- організаційної та соціальної психології: «Соціально-психологічне 

забезпечення економічної соціалізації молоді», «Психологічні технології 

підготовки освітнього персоналу до розвитку організаційної культури в 

умовах соціальної напруженості»; 

- сучасних інформаційних технологій навчання «Розвиток суб’єктивної 

активності дорослих у віртуальному просторі»; 

- психології творчості: «Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого 

конструювання інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності»; 

- психології особистості ім. П.Р. Чамати: «Психологічні технології 

самодетермінації розвитку особистості»; 



- психологія соціально дезадаптованих неповнолітніх: «Психологічні 

механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою в умовах суспільних 

змін»; 

- екологічної психології: «Особистісні засади еколого-орієнтованої 

життєдіяльності»; 

- вікової психофізіології: «Психофізіологічне забезпечення професійного 

самоздійснення фахівця в умовах соціально-економічних перетворень». 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: заступника директора з науково-інноваційної,  доктора 

психологічних наук, професора Кокуна О.М. про завершення дослідно-

експериментальної роботи лабораторії когнітивної психології (науковий 

керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Чепелєва Н.В.). 

 УХВАЛИЛИ: Завершити експеримент лабораторії когнітивної 

психології «Визначення психологічних закономірностей самопроектування 

особистості у дискурсивному просторі» (науковий керівник: дійсний член 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор Чепелєва Н.В.). 

Схвалити отримані результати дослідно-експериментальної роботи. 

Рекомендувати їх впровадити в практику згідно із Положенням про 

впровадження та моніторинг впровадження результатів НДР Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

         4. СЛУХАЛИ: заступника директора з науково-інноваційної,  доктора 

психологічних наук, професора Кокуна О.М. про затвердження 

перспективного плану випуску друкованої продукції Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України на 2017 р., 2018-2019 р.р., підготовленої за 

результатами фундаментальних наукових досліджень. 

             УХВАЛИЛИ: затвердити перспективний план випуску друкованої 

продукції Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України на 2017 р., 

2018-2019 р.р., підготовленої за результатами фундаментальних наукових 

досліджень. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

        5. СЛУХАЛИ: заступника директора з науково-інноваційної,  доктора 

психологічних наук, професора Кокуна О.М. про затвердження проектів 

рукописів наукової продукції, що внесені до плану випуску друкованої 

продукції на 2017 р., підготовленої за результатами фундаментальних 

досліджень. 

            УХВАЛИЛИ: Затвердити проекти рукописів наукової продукції, що 

внесені до плану випуску друкованої продукції на 2017 р., підготовленої за 

результатами фундаментальних досліджень, а саме: 

монографій: 

- «Системність психологічного знання на сучасному етапі його розвитку» (за 

ред. Г.О. Балла) за результатами виконання планової теми НДР «Системність 

психологічного знання на сучасному етапі його розвитку» № 0115U000802 

(01.01.2015 - 31.12.2017); 



- «Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі» (за ред. С.Д. 

Максименка) за результатами виконання планової теми НДР «Діяльнісна 

самореалізація особистості в освітньому просторі» № 0114U000602 

(01.01.2014 - 31.12.2017); 

- «Становлення базових парадигм української психології» (за ред. В.В. 

Турбан) за результатами виконання планової теми НДР «Становлення базових 

парадигм української психології» № 0115U000804 (01.01.2015 - 31.12.2017); 

- «Особливості формування психологічної культури працівників освіти в 

інформаційному суспільстві» (за ред. Н.В. Пророк) за результатами виконання 

планової теми НДР «Особливості формування психологічної культури 

працівників освіти в інформаційному суспільстві» № 0115U000805 (01.01.2015 

- 31.12.2017); 

- «Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості» (за ред. О.Л. 

Музики) за результатами виконання планової теми НДР «Ціннісна 

детермінація становлення обдарованої особистості» № 0115U000806 

(01.01.2015 - 31.12.2017); 

- «Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному 

соціокультурному середовищі» (за ред. З.Г. Кісарчук) за результатами 

виконання планової теми НДР «Особливості стосунків «психотерапевт-

клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі» № 0115U000803 

(01.01.2015 - 31.12.2017); 

- «Методологічні закономірності формування автентичності фахівців 

соціономічних професій» (за ред. В.Л. Зливкова) за результатами виконання 

планової теми НДР «Методологічні закономірності формування автентичності 

фахівців соціономічних професій» № 0115U000801 (01.01.2015 - 31.12.2017); 

- посібника «Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей» (за ред. 

Т.О. Піроженко) за результатами виконання планової теми НДР «Психолого-

педагогічні чинники прийняття  дитиною старшого дошкільного віку  

соціально значущих цінностей» № 0115U002685 (01.01.2015 - 31.12.2017); 

 - методичних рекомендацій «Соціально значущі цінності в життєдіяльності 

майбутнього школяра» (за ред. Т.О. Піроженко) за результатами виконання 

планової теми НДР «Психолого-педагогічні чинники прийняття  дитиною 

старшого дошкільного віку соціально значущих цінностей» №  0115U002685 

(01.01.2015 - 31.12.2017). 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: наукового кореспондента Попелюшко Романа Павловича 

про затвердження теми докторської дисертації «Генетико-психологічні засади 

реабілітації комбатантів при віддалених наслідках стресогенних впливів». 

УХВАЛИЛИ: затвердити напрямок, тему докторської дисертації 

«Генетико-психологічні засади реабілітації комбатантів при віддалених 

наслідках стресогенних впливів» наукового кореспондента Попелюшко 

Романа Павловича. 

Спеціальність: 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. 

Науковий консультант: дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор Максименко С.Д. 



Рецензенти:  
- доктор психологічних наук, професор Потапчук Є.М. (Хмельницький 

національний університет); 

- начальник гуманітарного інституту Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського, полковник Осьодло В.І.  

7. СЛУХАЛИ: наукового кореспондента лабораторії організаційної та 

соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Грубі Тамару Валеріївну про затвердження теми докторської дисертації 

«Психологія перфекціонізму персоналу вищої школи». 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему докторської дисертації «Психологія 

позитивного перфекціонізму в діяльності персоналу вищої школи» наукового 

кореспондента лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України Грубі Тамари Василівни. 

Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія; економічна 

психологія. 

Науковий консультант: член-кор. НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Карамушка Л.М. 

Рецензенти:  
- Кокун О.М., доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України; 

- Ващенко І.В., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

загальної психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: наукового кореспондента Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України Крилову-Грек Юлію Михайлівну про 

затвердження теми докторської дисертації «Психологія інформаційно-

комунікативної діяльності медіафахівця в умовах кризових станів 

суспільства». 

УХВАЛИЛИ: затвердити  теми докторської дисертації «Психологія 

інформаційно-комунікативної діяльності медіафахівця в умовах кризових 

станів суспільства» наукового кореспондента Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України Крилової-Грек Юлії Михайлівни. 

Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія.  

Рецензенти:  
- Кокун О.М., доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України; 

- Кочубейнік О.М., доктор психологічних наук, завідувач лабораторії 

психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України. 

Науковий консультант: доктор психологічних наук Корніяка О.М.  

9. СЛУХАЛИ: наукового кореспондента Литвинчука Михайла 

Юрійовича про затвердження теми кандидатської дисертації «Формування 



психологічної готовності прикордонників до прийняття рішення в службовій 

діяльності». 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему кандидатської дисертації «Формування 

психологічної готовності прикордонників до прийняття рішення в службовій 

діяльності» наукового кореспондента Литвинчука М.Ю. 

Спеціальність: 19.00.01. – загальна психологія, історія психології. 

Науковий керівник: доктор психологічних наук Клименко В.В. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

10. СЛУХАЛИ: наукового кореспондента Фоменка Андрія Григоровича 

про перезатвердження теми кандидатської дисертації з «Особливості 

соціалізації школярів в системі особистої власності» на «Особливості  

соціально-психологічної адаптації мобілізованих на військову службу». 

УХВАЛИЛИ: перезатвердити тему кандидатської дисертації з 

«Особливості соціалізації школярів в системі особистої власності» на 

«Психологічні чинники  соціально-психологічної адаптації мобілізованих на 

військову службу в особливий період» наукового кореспондента Фоменка А.Г. 

Спеціальність: 19.00.05. – соціальна психологія, психологія соціальної 

роботи. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник Дембицька Н.М. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

11. СЛУХАЛИ: аспірантку І року навчання Лисенко Оксану Георгіївну 

про затвердження теми кандидатської дисертації «Психологічні чинники 

професійного стресу у персоналу швидкої медичної допомоги». 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему кандидатської дисертації «Психологічні 

чинники професійного стресу у персоналу швидкої медичної допомоги» 

аспірантки І року навчання Лисенко О.Г. 

Спеціальність 19.00.10 – організаційна психологія; економічна 

психологія. 

Науковий керівник: член-кор. НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Карамушка Л.М. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

12. СЛУХАЛИ: наукового кореспондента Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України Павлюк Світлану Миколаївну про затвердження 

теми кандидатської дисертації «Особливості розвитку психологічної 

компетентності майбутнього медичного спеціаліста в умовах медичного 

коледжу». 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему кандидатської дисертації «Особливості 

розвитку психологічної компетентності майбутнього медичного спеціаліста в 

умовах медичного коледжу» наукового кореспондента Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України Павлюк Світлани Миколаївни. 

Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Максименко С.Д. 



13. СЛУХАЛИ: наукового кореспондента Бреусенка-Кузнєцова 

Олександра Анатолійовича про рекомендацію до друку монографії  

«Метафізична традиція у психології особистості». 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку монографію  «Метафізична 

традиція у психології особистості» наукового кореспондента Бреусенка-

Кузнєцова О.А. 

Рецензенти: 

- Турбан В.В., доктор психологічних наук, професор; 

- Максимова Н.Ю., доктор психологічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

- Рибалка В.В., доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

14.  СЛУХАЛИ: звіт стипендіата Кабінету Міністрів України старшого 

наукового співробітника лабораторії сучасних інформаційних технологій 

навчання Назара Максима Миколайовича про наукову діяльність за період з 

жовтня 2015 року по березень 2016 року.  

УХВАЛИЛИ: 

14.1. Затвердити звіт стипендіата Кабінету Міністрів України старшого 

наукового співробітника лабораторії сучасних інформаційних технологій 

навчання Назара Максима Миколайовича про наукову діяльність за період з 

жовтня 2015 року по березень 2016 року.  

14.2. За результатами таємного голосування («за» - 27, «проти» - немає, 

«недійсних бюлетенів» - немає) вважати за доцільне атестувати позитивно 

стипендіата Кабінету Міністрів України Назара Максима Миколайовича.  

15. СЛУХАЛИ: заступника директора з науково-інноваційної,  доктора 

психологічних наук, професора Кокуна О.М. про підтримку кандидатури 

професора кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології 

Української військово-медичної академії, д.б.н. Кальниша Валентина 

Володимировича на висунення у члени-кореспонденти Національної Академії 

медичних наук України за фахом «психофізіологія». 

УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатуру професора кафедри авіаційної, 

морської медицини та психофізіології Української військово-медичної 

академії, д.б.н. Кальниша Валентина Володимировича на висунення у члени-

кореспонденти Національної Академії медичних наук України за фахом 

«психофізіологія». 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

16. СЛУХАЛИ: дійсного члена НАПН України, доктора психологічних 

наук, професора Максименка С.Д. про висловлення подяки кандидату 

психологічних наук, провідному співробітнику лабораторії психології 

творчості Третяк Тетяні Миколаївні за проведення психологічних тренінгів в 

рамках проекту «Розвивально-корекційна програма творчого сприймання 

техноінформаційних індикаторів реальності». 



УХВАЛИЛИ: висловити подяку з занесенням у особову справу 

кандидату психологічних наук, провідному співробітнику лабораторії 

психології творчості Третяк Тетяні Миколаївні за проведення психологічних 

тренінгів в рамках проекту «Розвивально-корекційна програма творчого 

сприймання техноінформаційних індикаторів реальності». 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

17. СЛУХАЛИ: дійсного члена НАПН України, доктора психологічних 

наук, професора Максименка С.Д. про фінансовий стан Інституту. 

           УХВАЛИЛИ: в зв’язку з виробничою необхідністю та недостатнім 

фінансуванням в межах кошторисних призначень здійснювати оплату за 

наукове керівництво за загальним фондом, з урахуванням наявних коштів 

згідно плану асигнувань по напрямку «Підготовка наукових кадрів» на протязі 

поточного року, а саме: надати відпустку за власний рахунок науковим 

працівникам з 28 по 30 березня 2016 р. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

 

 

Голова Вченої ради                                                           С.Д. Максименко  

 

 

Вчений секретар                                                                  В.В. Турбан 

 

 


