
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

31.03.2016 р.         місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

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

Зливков В.Л., Карамушка Л.М., Балл Г.О., Грись А.М., Клименко В.В., Кокун 

О.М., Корніяка О.М., Максимова Н.Ю., Моляко В.О., Піроженко Т.О., Пророк 

Н.В., Семенова Р.О., Сердюк Л.З., Смульсон М.Л. та ін..  

Порядок денний:  

1. Про стан виконання планової науково-дослідної теми 

«Самопроектування особистості у дискурсивному просторі»   2013-2016. 

Доповідає:   дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

2. Про атестацію Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України з науково-

інноваційної роботи Кокун О.М. 

3. Про святкування 70-річчя з дня створення Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України 

Доповідає: застпуник директора Інституту 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. 

4. 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. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. - Вип. 32. -  

Ка’мянець-Подільський: Аксіома, 2016 р. – 672 с. 

Рецензенти: 

- Вірна Ж.П. – доктор психологічних наук, професор, декан факультету 

психології, Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки, м. Луцьк. 

- Моляко В.О. – академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

м. Київ. 

- Данута Мажец – професор, доктор габілітований, Академія імені 

Яна Длугоша в Ченстохові, Республіка Польща. 



Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Максименко С.Д. 

5. Про зміну керівника теми «Соціально-психологічне забезпечення 

економічної соціалізації молоді»  (2016-2018 р.р.)  Москаленко Валентини 

Володимирівни, доктора філософських наук, професора на Дембицьку  

Наталію Миколаївну, провідного наукового співробітника лабораторії 

організаційної та соціальної психології з 4 березня 2016 р. 

Доповідає: застпуник директора Інституту 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. 

6. Про затвердження додаткових програм для складання кандидатських 

іспитів зі спеціальностей 19.00.01, 19.00.04, 19.00.05, 19.00.07, 19.00.10 

Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури Білоус Л.А. 

7. Про відрахування з 01.03.2016 р. аспірантки І року навчання без 

відриву від виробництва на умовах контракту Фадєєвої Алли Григорівни за 

втрату зв’язків з науковим керівником, відділом аспірантури та докторантури, 

за невиконання  індивідуального плану аспіранта, а також за несплату 

аспіранткою другого півріччя 2015-2016 навчального року.   

Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури Білоус Л.А. 

8. Про надання відпусток за власний рахунок у зв’язку з недостатнім 

фінансуванням у квітні і травні 2016 р. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

Різне. 

1. СЛУХАЛИ: дійсного члена НАПН України, доктора психологічних 

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

Чепелєву Н.В. про стан виконання планової науково-дослідної теми 

«Самопроектування особистості у дискурсивному просторі»   2013-2016. 

УХВАЛИЛИ: схвалити стан виконання планової науково-дослідної теми 

«Самопроектування особистості у дискурсивному просторі»   2013-2016. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням, одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: доктора психологічних наук, професора, заступника 

директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України з науково-

інноваційної роботи Кокуна О.М. про атестацію Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. 

УХВАЛИЛИ: надати необхідні матеріали по атестації до 5 квітня 2016 р. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням, одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: заступника директора Інституту з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України, член-кор. НАПН України, доктора 

психологічних наук, професора Карамушку Л.М. про святкування 70-річчя з 

дня створення Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 



УХВАЛИЛИ: затвердити план заходів до святкування 70-річчя з дня 

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

Ухвала прийнята відкритим голосуванням, одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: дійсного члена НАПН України, доктора психологічних 

наук, професора, директора Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України Максименка С.Д. 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. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. - Вип. 

32. -  Ка’мянець-Подільський: Аксіома, 2016 р. – 672 с. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку збірник 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. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. - Вип. 32. -  

Ка’мянець-Подільський: Аксіома, 2016 р. – 672 с. 

Рецензенти: 

- Вірна Ж.П. – доктор психологічних наук, професор, декан факультету 

психології, Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки, м. Луцьк. 

- Моляко В.О. – академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

м. Київ. 

- Данута Мажец – професор, доктор габілітований, Академія імені 

Яна Длугоша в Ченстохові, Республіка Польща. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням, одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: засутпника директора Інституту з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України, член-кор. НАПН України, доктора 

психологічних наук, професора Карамушку Л.М. про зміну керівника теми 

«Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді»  

(2016-2018 р.р.) Москаленко Валентини Володимирівни, доктора 

філософських наук, професора на Дембицьку  Наталію Миколаївну, 

провідного наукового співробітника лабораторії організаційної та соціальної 

психології з 4 березня 2016 р. 

УХВАЛИЛИ: змінити керівника теми «Соціально-психологічне 

забезпечення економічної соціалізації молоді»  (2016-2018 р.р.) Москаленко 

Валентину Володимирівну, доктора філософських наук, професора на 

Дембицьку  Наталію Миколаївну, провідного наукового співробітника 

лабораторії організаційної та соціальної психології з 4 березня 2016 р. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням, одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: завідувача аспірантури та докторантури Білоус Л.А. про 

затвердження додаткових програм для складання кандидатських іспитів зі 

спеціальностей 19.00.01, 19.00.04, 19.00.05, 19.00.07, 19.00.10 



УХВАЛИЛИ: затвердити додаткові програми для складання 

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

19.00.10. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням, одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: завідувача аспірантури та докторантури Білоус Л.А. про 

відрахування з 01.03.2016 р. аспірантки І року навчання без відриву від 

виробництва на умовах контракту Фадєєвої Алли Григорівни за втрату 

зв’язків з науковим керівником, відділом аспірантури та докторантури, за 

невиконання  індивідуального плану аспіранта, а також за несплату 

аспіранткою другого півріччя 2015-2016 навчального року.   

УХВАЛИЛИ: відрахувати з 01.03.2016 р. аспірантку І року навчання без 

відриву від виробництва на умовах контракту Фадєєву Аллу Григорівну за 

втрату зв’язків з науковим керівником, відділом аспірантури та докторантури, 

за невиконання  індивідуального плану аспіранта, а також за несплату 

аспіранткою другого півріччя 2015-2016 навчального року.   

Ухвала прийнята відкритим голосуванням, одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: дійсного члена НАПН України, доктора психологічних 

наук, професора Максименка С.Д. про надання відпусток за власний рахунок у 

квітні 2016 р. у зв’язку з недостатнім фінансуванням.  

       УХВАЛИЛИ: у 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 27 по 29 квітня 2016 р. 

Ухвала прийнята відкритим голосуванням одноголосно. 

 

Голова Вченої ради                                                           С.Д. Максименко  

Вчений секретар                                                                  В.В. Турбан 

 

 


