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ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 11 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

26 жовтня 2017 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: С.Д. Максименко 

Вчений секретар: Г.В. Гуменюк  

 

 

1. Про схвалення тематичного плану наукових досліджень на 2018 рік. 

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

дослідної роботи, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор. 

2. Наукова доповідь на тему:  «Сучасні проблеми психологічної реабілітації 

військовослужбовців, що повернулися із зони бойових дій». 

Доповідає: А.М. Грись, завідувач лабораторії соціально 

дезадаптованих неповнолітніх доктор психологічних наук, 

професор. 

3. Інформація про результати науково-творчої співпраці з Інститутом 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України колективу «Школи 

Володимира Лубенка – від теорії до практики, від ідеї до реалізації». 

Доповідає: Валентина Іванівна Оксьон, керівник «Школи 

Володимира Лубенка», Голова Українського відділення 

Міжнародної громадської організації «Суспільство 

Володимира Лубенка – СІАГД». 

4. Про підведення підсумків НДР структурних підрозділів Інституту за 2017 

рік. 

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

дослідної роботи, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор. 

5. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України  «Проблеми сучасної 

психології» / за наук. ред. С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієвої. - Вип. 38, 

2017 р. 
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Доповідає: С.Д. Максименко, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор. 

6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Актуальні 

проблеми психології», Т. 2, Психологічна герменевтика / за гол. ред. 

С.Д. Максименка. – Вип. 10, 2017 р. 

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

дослідної роботи, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор. 

7.  Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Психологічний 

часопис» (№ 5 (9), 2017 р.) / за ред. С.Д. Максименка. 

  Рецензенти:  

 Г. М. Бевз – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри 

загальної та практичної психології Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 

України; 

 Т. В. Говорун–  доктор психологічних наук, професор, професор 

факультету Права та Суспільних наук у місті Стальова Воля Люблінського 

Католицького Університету ім. Яна Павла ІІ. 

Доповідає: Т.І. Мельничук, кандидат психологічних наук, 

заступник головного редактора. 

8. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України «Психологія особистості. Психологічна 

допомога особистості» / гол. ред. С.Д. Максименко. – Том ХІ. – Вип. 16, 

2017 р.   

Доповідає: А.М. Грись, завідувач лабораторії соціально 

дезадаптованих неповнолітніх, доктор психологічних наук, 

професор. 

 

9. Про рекомендацію до друку монографії «Психологічні основи професійної 

стресостійкості майбутніх фахівців» докторантки лабораторії вікової 

психофізіології, кандидата психологічних наук Г.М. Дубчак. 

Рецензенти: 

- А.М. Льовочкина, професор кафедри соціальної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних 

наук, доцент; 

- В.В. Клименко, головний науковий співробітник лабораторії вікової 

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

доктор психологічних наук, професор; 
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- О.В. Дробот, професор кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», доктор психологічних наук, професор. 

Доповідає: Г.М. Дубчак, докторантка лабораторії вікової 

психофізіології, кандидат психологічних наук Г.М. Дубчак. 

 

10. Про рекомендацію до друку посібника «Лікар і пацієнт: психологія 

спілкування», автори В.Л. Зливков, С.О. Лукомська. 

Рецензенти: 

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

наук, професор,  заступник директора Інституту з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків; 

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

психології особистості імені П.Р. Чамати.  

 

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

доцент, провідний науковий співробітник лабораторії 

методології та теорії психології. 

 

11. Про зміну наукового керівника дисертаційного дослідження наукового 

кореспондента Інституту Пустового Олександра Миколайовича у зв’язку зі 

зміною теми кандидатської дисертації.  

Доповідає: Н.М. Дембицька, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник лабораторії організаційної та соціальної 

психології. 

 

12. Про затвердження теми докторської дисертації О.А. Чиханцової 

«Психологічні особливості життєстійкості особистості», галузь знань - 05 

– соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія, 

спеціалізація – загальна психологія, історія психології. 

Науковий керівник: Л.З. Сердюк, доктор психологічних наук, 

професор. 

Доповідає: Олена Анатоліївна Чиханцова, канд. психол. 

наук, ст. наук. співробітник лаб. психології особистості ім. 

П.Р. Чамати. 

13. Про затвердження теми кандидатської дисертації Ю.С. Величко 

«Організаційно-психологічні чинники вибору копінг-стратегії 

керівниками загальноосвітніх навчальних закладів», галузь знань 05 – 
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соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія, 

спеціалізація – організаційна психологія, економічна психологія. 

                Науковий керівник: Л.М. Карамушка, член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор,  заступник директора 

Інституту з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових 

зв’язків. 

Доповідає: Юлія Сергіївна Величко, аспірантка І року 

навчання. 

14. Про перезатвердження теми кандидатської дисертації Є.Д. Кузіна 

«Рольова поведінка в гендерних стосунках сім’ї», галузь знань 05 – 

соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія, 

спеціалізація – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. 

Науковий керівник: В.Й. Бочелюк, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології Запорізького національного 

технічного університету. 

Доповідає: Євген Дмитрович Кузін, науковий кореспондент 

Інституту. 

15. Про затвердження теми кандидатської дисертації П.А. Мартиненка 

«Трансгенераційні патерни етнічної індивідуації», галузь знань 05 – 

соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія, 

спеціалізація – загальна психологія, історія психології. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Луньов. 

Доповідає: П.А. Мартиненко, аспірант І року навчання. 

 

16. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспірантки І року 

навчання О.С. Травенко «Особливості емоційних стилів в осіб з 

травматичним досвідом», галузь знань 05 – соціальні та поведінкові 

науки за спеціальністю 053 – психологія, спеціалізація – педагогічна та 

вікова психологія. 

Науковий керівник: А.М. Грись, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії соціально дезадаптованих 

неповнолітніх. 

Доповідає: Ольга Сергіївна Травенко, аспірант І року 

навчання. 

 

17. Різне 


