
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 10 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

06 липня 2017 року                          місто Київ 

 

Заступник голови Вченої ради: Н.В. Чепелєва 

В.о вченого секретаря: Г.В. Гуменюк  

 

 

1. Про затвердження результатів атестації наукових співробітників Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Доповідає: Н.В. Чепелєва, заступник директора з науково-

дослідної роботи, в.о. завідувача лабораторії когнітивної 

психології, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор. 

 

 

2. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, Том Х: психологія навчання, генетична 

психологія, медична психологія. Випуск 30. 

Доповідає: Н.В. Слободяник, канд.психол.наук, ст.н.с. 

лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці.  

3. Про рекомендацію до друку посібника «Історія психології: філософський 

період» (Маслюк А.М., Євченко І.М.) 

Доповідає: А.М. Маслюк, канд.психол.наук, ст.н.с. лабораторії 

загальної психології та історії психології ім. В.А. Роменця. 

 

4.  Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Психологічний 

часопис» № 4 (8).— Вип. 8. —  240 с.  

Доповідає: кандидат психологічних наук, заступник головного 

редактора Т.І. Мельничук. 

5. Про рекомендацію до друку наукового журналу «Організаційна 

психологія. Економічна психологія» (No 2-3 (9-10), 2017 рік)/ за ред. С.Д. 

Максименка, Л.М.Карамушки. 

Рецензенти:  



С.Ю. Рудницька – доктор психологічних наук, завідувач лабораторії 

когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України; 

І.І. Сняданко – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

теоретичної та практичної психології Національного університету 

«Львівська політехніка». 

Доповідає: Карамушка Л.М.-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. 

6. Про рекомендацію до друку посібника Спис Гіппократа: основи психології 

спілкування для медичних працівників / В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. – 

К.: 2017. – 209 с. 

Рецензенти: 

Л.М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор,  заступник директора Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків; 

Ю.М. Швалб, доктор психологічних наук, профессор кафедри соціальної 

роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

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

доцент, провідний науковий співробітник лабораторії 

методології та теорії психології. 

7. Про рекомендацію до друку довідника по кандидатських та докторських 

дисертаціях, захищених в Україні за спеціальністю 19.00.10 – організаційна 

психологія, економічна психологія (2006-2017 р.р.): довідник / за ред. 

С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К, 2017. – 146 с. 

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

України, доктор психологічних наук, професор,  заступник 

директора Інституту з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків. 

 

Різне. 

 

 

 

 


