
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 11 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

26 листопада 2015 року                                                місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

 

1. Про рекомендацію на здобуття вченого звання старшого наукового 

співробітника Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України кандидата психологічних наук Алєксєєву Анну Валеріївну. 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

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

інноваційної роботи Кокун О.М. 

2. Про затвердження тематичного плану наукових досліджень на 2016 рік 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

3. Про затвердження дослідно-експериментальних робіт лабораторій:  

- психології навчання імені І.О.Синиці (науковий керівник:  дійсний член 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор Максименко С.Д.); 

- психодіагностики та науково-психологічної інформації (науковий керівник:   

доктор психологічних наук, старший науковий співробітник Пророк Н.В.); 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

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

інноваційної роботи Кокун О.М. 

4. Про затвердження теми докторської дисертації наукового співробітника 

лабораторії творчості Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Кіричевської Елеонори Всеволодівни «Психологія релігійної творчості 

особистості», спеціальність: 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія. 

Рецензенти: 



Науковий консультант: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Моляко В.О. 

Доповідає: науковий співробітник лабораторії творчості, кандидат 

психологічних наук Кіричевська Е.В. 

5. Про затвердження теми докторської дисертації наукового кореспондента 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Бреусенка-Кузнєцова 

Олександра Анатолійовича «Метафізична традиція у системі засад психології 

особистості», спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія 

психології. 

Рецензенти: 

-Рибалка В.В., доктор психологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу професіології та психолого-педагогічної діагностики 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; 

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

Науковий консультант: член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор Балл Г.О. 

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

НАПН України Бреусенко-Кузнєцов О. А. 

6. Про затвердження теми докторської дисертації провідного наукового 

співробітника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 

кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника Манілова 

Ігора Феліксовича «Психологічні основи конфронтаційної сугестивної 

психотерапії», спеціальність: 19.00.04 – медична психології. 

Рецензенти: 

- Кокун О.М., доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

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

інноваційної роботи. 

- Щербина Л.Ф., доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психодіагностики та клінічної психології факультету психології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 



Науковий консультант: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Чепелєва Н.В. 

Доповідає: провідний науковий співробітник Інституту, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник Манілов І.Ф. 

7. Про затвердження теми докторської дисертації наукового кореспондента 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Кодлубовської 

Тетяни Борисівни «Психофізіологічні механізми регуляції функціональних 

станів співробітників правоохоронних органів», спеціальність: 19.00.02 – 

психофізіологія. 

Рецензенти: 

- Малхазов О.Р., доктор психологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України.  

- Бурлачук Л.Ф.,  доктор психологічних наук, професор, зав. кафедрою 

психодіагностики та клінічної медицини Київського Національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

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

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Кодлубовська Т.Б. 

8. Про затвердження теми докторської дисертації докторантки першого року 

навчання Сосіс Лілії Валеріївни «Конструювання психотерапевтичних 

практик самопроектування особистості», спеціальність: 19.00.01 – загальна 

психологія, історія психології. 

Рецензенти: 

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

- Титаренко Т.М., член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач лабораторії соціальної психології особистості 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. 

Науковий консультант: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Чепелєва Н.В. 

Доповідає: докторантка першого року навчання Сосіс Л.В. 



9. Про затвердження теми докторської дисертації наукового кореспондента 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Гуменюк Оксани 

Григорівни «Психологічні основи розвитку лідерства в організаціях системи 

державної служби». 

Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія. 

Рецензенти: 

- Москаленко В.В., доктор філософських наук, професор, завідувач 

лабораторії соціальної психології; 

- Коваленко А.Б., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

соціальної психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Науковий консультант: член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор Карамушка Л.М. 

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

НАПН України Гуменюк О.Г. 

10. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспірантки першого 

року навчання Павленко Тетяни Валеріївни «Особистісна детермінація 

розвитку комунікативної сфери підлітків». 

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

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

Доповідає: аспірантка першого року навчання Павленко Т.В. 

11. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспірантки першого 

року навчання Рутини Юлії Валеріївни «Психологічні чинники професійної 

самореалізації державних службовців». 

Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія. 

Науковий керівник: член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор Карамушка Л.М. 

Доповідає: аспірантка першого року навчання Рутина Ю.В. 

12. Про затвердження теми кандидатської дисертації наукового 

кореспондента Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 



Романової Олени Валеріївни «Психологічні чинники формування відданості 

організації у менеджерів комерційних структур». 

Спеціальність: 19.00.10 – організаційна психологія, економічна психологія. 

Науковий керівник: член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор Карамушка Л.М. 

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

НАПН України Романова О.В. 

13. Про затвердження теми кандидатської дисертації наукового 

кореспондента Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Клещерової Ірини Миколаївни «Материнська позиція як чинник медико-

соціальної реабілітації дитини з церебральним паралічем». 

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії методології і теорії психології Бастун Н.А. 

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

НАПН України Клещерова І.М. 

14. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспірантки  першого 

року навчання Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Колярової Анастасії Олегівни «Рефлексія тілесного досвіду як засіб 

самопроектування особистості». 

Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гуцол С.Ю. 

Доповідає: аспірантка першого року навчання  Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України Колярова А.О. 

15. Про затвердження теми кандидатської дисертації наукового 

кореспондента Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Волянської Юлії Володимирівни «Медико-психологічна реабілітація 

ендокринних порушень у жінок учасників АТО (або переселенців)». 

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Максименко С.Д. 



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

НАПН України Волянська Ю.В. 

16. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспіранта першого року 

навчання Бувайла Дениса Олександровича «Нейропсихологічна корекція 

функціональних відхилень у дітей-сиріт». 

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Чепелєва Н.В. 

Доповідає: аспірант першого року навчання Бувайло Д.О. 

17. Про рекомендацію до друку методичного посібника старшого наукового 

співробітника лабораторії методології і теорії психології Губенка Олександра 

Володимировича «Психологічна діагностика й активізація у старшокласників 

творчих технічних здібностей». 

Рецензенти: 

- Музика О.Л., кандидат психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології обдарованості Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН 

України. 

- Ложкін Г.В., доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки і 

психології НТТУ (КПІ). 

Доповідає: старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії 

психології Губенко О.В. 

18. Про рекомендацію до друку українськомовного перекладу праці 

Ф. Лєрша «Новий підхід до періодизації психічного розвитку дітей і 

юнацтва» (наукова редакція Р.Трача, закордонного члена НАПН України, та 

В.В.Андрієвської, кандидата психологічних наук, старшого наукового 

співробітника, провідного наукового співробітника лабораторії 

психодіагностики та науково–психологічної інформації Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України). 

Доповідає: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 

провідний науковий співробітник лабораторії психодіагностики та науково–

психологічної інформації Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН 

України Андрієвська В.В. 



19. Про рекомендацію до друку довідника учителя початкової школи 

«Допомога дітям, постраждалим внаслідок воєнного конфлікту» (за 

науковою ред. Порок Н.В.), 2016. 

Рецензенти: 

- Сердюк Л.З., доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології особистості імені П.Р.Чамати; 

-  Приходько Ю.О., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

20. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «Становлення 

особистості-громадянина» (за науковою ред. Л.З. Сердюк, О.І. Пенькової). – 

К.: 2015. 

Рецензенти: 

Адирхаєв С.Г. – директор Інституту соціальних технологій Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна», доктор 

педагогічних наук, професор.  

Клименко В.В. – головний науковий співробітник лабораторії вікової 

психофізіології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

доктор психологічних наук, професор. 

Доповідає: доктор психологічних наук, профессор, завідувач лабораторії 

психології особистості ім. П.Р.Роменця Сердюк Л.З. 

21. Про рекомендацію до друку монографії наукового кореспонеданта  

лабораторії органіаційної психології, кандидата психологічних наук  

Власова П.К. «Психология организации: проектирование на этапе замысла». 

Рецензенти: 

- Яблонська Т.М., старший науковий співробітник лабораторії психології  

особистості ім. П.Р.Чамати Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН  

України, доктор психологічних наук, доцент. 

- Чуйко О.В., в.о. завідувача кафедри соціальної роботи Київського  

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних  



наук, доцент.  

- Горбань Г.О. завідувач кафедри педагогіки та практичної психології  

КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної  

освіти», доктор психологічних наук, доцент. 

Доповідає: науковий кореспонедант лабораторії органіаційної психології,  

кандидат психологічних наук Власова П.К. 

22. Про нагородження за вагомий внесок у розвиток психологічної науки й 

освіти, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди 80-річчя з дня 

народження медаллю НАПН України «Ушинський К.Д.» Клименка Віктора 

Васильовича, доктора психологічних наук, доцента, головного наукового 

співробітника лабораторії вікової психофізіології Інституту. 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

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

інноваційної роботи, зав.лаб. лабораторії вікової психофізіології Кокун О.М. 

 

Різне. 

 


