
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 10 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

22 жовтня 2015 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

 

1. Про нагородження відзнаками співробітників Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України за вагомий внесок у розвиток психологічної 

науки й освіти, багаторічну плідну наукову діяльність, високий 

професіоналізм та з нагоди 70-річчя з дня заснування установи. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, директор Інституту Максименко С.Д. 

2. Про підготовку до загальних зборів та методологічного семінару НАПН 

України. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, директор Інституту Максименко С.Д. 

3. Про підготовку річних звітів за 2015 рік. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

4. Про затвердження дослідно-експериментальних робіт лабораторій:  

1) психології дошкільника (наук. керівник, д. психол. н., професор 

Т.О. Піроженко); 

2) психології обдарованості (наук. керівник, к. психол. н., професор 

О.Л. Музика); 

3) консультативної психології та психотерапії (наук. керівник, к. психол. н, 

ст.н.с. З.Г. Кісарчук); 

4) методології і теорії психології (наук. керівник, к. психол. н, доцент 

В.Л. Зливков). 



Доповідає: доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту з науково-інноваційної роботи Кокун О.М. 

5. Звіти докторантів Інституту І-ІІІ років навчання Котик І.О., Шамне А.В., 

Главінської О.Д.  

Доповідають: Котик І.О., Шамне А.В., Главінської О.Д.  

6. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Особливості подолання 

кризи професійного вибору студентів педагогічних спеціальностей», 

спеціалізація: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Доповідає: аспірант І-го року навчання Джеджея Владислав Бадрійович. 

7. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Психологічні 

особливості становлення автентичності майбутніх практичних психологів», 

спеціалізація: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Доповідає: молодший науковий співробітник лабораторії методології і теорії 

психології Федан Олена Вікторівна. 

8. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Вікові особливості 

адаптації учасників бойових дій до умов мирного життя», спеціалізація: 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України Мельник Олена Вікторівна. 

9. Про надання аспірантці ІІ року навчання без відриву від виробництва 

Мартинюк Валентині Андріївні відпустки по догляду за дитиною терміном 

на 1 рік з 16.10.2015 по 16.10.2016 р.  

Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури Білоус Л.А. 

10. Про затвердження змін до тематичного плану наукових досліджень на 

2015 р. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

 

Різне. 

 


