
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 11 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

24 листопада 2016 року                                                місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

 

1. Про затвердження тематичного плану наукових досліджень на 2017 рік. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Н.В. Чепелєва.  

2. Про роботу й основні напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту. 

Доповідають:  

-дійсний член НАПН України, доктор  психологічних наук, професор, 

директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

С.Д. Максименко; 

-член-кор. НАПН України, доктор  психологічних наук, професор, заступник 

директора Інституту з науково-організаційної роботи та міжнародних 

наукових зв”язків, Л.М. Карамушка.  

3. Про результати святкування 70-річчя  наукової діяльності Інституту 

психології імені Г.С.Костюка НАПН України. 

Доповідають:  

-дійсний член НАПН України, доктор  психологічних наук, професор, 

директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

С.Д. Максименко; 

-член-кор. НАПН України, доктор  психологічних наук, професор, заступник 

директора Інституту з науково-організаційної роботи та міжнародних 

наукових зв”язків, Л.М. Карамушка.  

4. Про затвердження теми докторської дисертації «Психологія бойового 

стресу». 

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор  психологічних 

наук, професор Максименко С.Д. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Блінов Олег Анатолійович. 

5. Про затвердження теми докторської дисертації «Психологія якості життя 

особистості у відновлювально-реконструктивній тілесній терапії». 

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія. 

Науковий консультант: дійсний член НАПН України, доктор  психологічних 

наук, професор Максименко С.Д. 

Доповідає: старщий науковий співробітник лабораторії психології навчання 

ім. І.О. Синиці Мосійчук В.В. 



6. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Психологічна 

організація змісту крос-культурного консультування». 

Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної 

роботи. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор  психологічних 

наук, професор Максименко С.Д. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Чиркова Тетяна Ігорівна. 

7. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Психологічні 

особливості міжособистісної взаємодії зимівників у антарктичних 

експедиціях». 

Спеціальність: 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної 

роботи. 

Науковий керівник: член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор Кокун О.М. 

Доповідає: аспірантка 1-го року навчання Бахмутова Лариса Миколаївна. 

8. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Психологічні 

особливості ставлення до грошей персоналу комерційних організацій». 

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 Паршак Олександр Іванович.  

9. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Психологічні 

особливості прояву довіри дитини старшого дошкільного віку до соціального 

оточення».   

Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.  

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії психології дошкільника Хартман Олена Юріївна. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Крива Наталія Леонідівна.  

10. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Інваріантні 

психологічні особливості динаміки творчого процесу (на прикладі геніальних 

особистостей різних галузей діяльності)». 

Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Моляко В.О.  

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Самощук Оксана Петрівна.  

11.  Про затвердження теми кандидатської дисертації «Емоційні переживання 

підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями та їх 

корекція». 

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Католик Г.В.  

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Компанович Маріанна 

Станіславівна.  

12. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Феномен 

посттравматичного зростання учасників АТО» наукового кореспондента 

Інституту Зубовського Дмитра Сергійовича. 

Спеціальність: 19.00.09. – психологія діяльності в особливих умовах. 

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Осьодло В.І. 



Доповідає: науковий кореспондент Інституту Зубовський Д.С. 

13. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Перфекціонізм як 

чинник розвитку професійної ідентичності офіцера Збройних Сил України» 

наукового кореспондента Інституту Кузіної Вікторії Дмитрівни. 

Спеціальність: 19.00.09. – психологія діяльності в особливих умовах. 

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Осьодло В.І. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Кузіна В.Д. 

14. Про затвердження теми кандидатської дисертації «Психологічне 

забезпечення професійної діяльності військовослужбовців-саперів в 

особливих умовах діяльності» наукового кореспондента Інституту Недвиги 

Олега Васильовича. 

Спеціальність: 19.00.09. – психологія діяльності в особливих умовах. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Хміляр О.Ф. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту Недвига О.В. 

15. Про рекомендацію до друку збірника статей «Теоретичні дослідження у 

психології» за редакцією Г.О. Балла та В.Л. Зливкова. 

Доповідають: 

-  член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії методології та теорії психології Балл Г.О.; 

- кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник 

лабораторії методології та теорії психології Зливков В.Л. 

16. Про рекомендацію до друку збірника статей «Психологія особистості 

професіонала» за редакцією Г.О. Балла та В.Л. Зливкова. 

Доповідають:  

- член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії методології та теорії психології Балл Г.О.; 

- кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник 

лабораторії методології та теорії психології Зливков В.Л. 

17. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Актуальні 

проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 

2016. – ТОМ Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична 

психологія. – Вип. 29. – 220 с. 

Доповідає: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник лабораторії психології навчання ім. 

І.О.Синиці Слободяник Н.В. 

18. Про рекомендацію до друку монографії наукового кореспондента 

лабораторії організаційної та соціальної психології  Інституту психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидата психологічних наук, доцента 

Вознюк Алли Вікторівни «Психологія підготовки керівників до управління 

педагогічними працівниками в освітніх округах». 

Рецензенти:  

- Сердюк Л. З.,  завідувач  лабораторії  психології  особистості   імені  П.Р. 

Чамати  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор;   



- Коваленко А. Б., завідувач кафедри соціальної психології Київського 

Національного університету імені Т. Шевченка, доктор психологічних наук, 

професор;  

- Лушин П. В., завідувач кафедри загальної та практичної психології 

Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «УМО» НАПН України,                                                             

доктор психологічних наук, професор. 

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії організаційної психології 

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

психологічних наук, доцент Вознюк Алла Вікторівна. 

19. Про рекомендацію до друку монографії «Ціннісно-смислова 

саморегуляція особистості: ґенеза та механізми функціонування». 

Доповідає: докторант Галян І.М. 

20. Про представлення кандидата психологічних наук, доцента, провідного 

наукового співробітника лабораторії методології та теорії психології 

Зливкова В.Л. до нагородження нагрудним знаком «Відмінник освіти» за 

вагомий внесок в розвиток вітчизняної психологічної науки та в зв’язку з  

33-річчям безперервної наукової діяльності в Інституті та з нагоди 65-річного 

ювілею.  

Доповідають:  

- дійсний член НАПН України, доктор  психологічних наук, професор, 

директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

С.Д. Максименко; 

- член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторії методології та теорії психології Балл Г.О. 

21. Про отримання ліцензії на провадження  освітньої діяльності на другому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти у галузі знань 05 – «Соціальні та 

поведінкові науки», спеціальність 053 «Психологія». 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

22. Про виконання вимог постанови КМУ від 02.09.2015р. № 719 “Питання 

власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, 

наукових установ та закладів культури” та постанови Президії НАПН 

України  від 23.10.2015р. № 1-2/12-218. 

Доповідає: головний бухгалтер Інституту Давидюк Г.А. 

23. Про включення до складу авторського колективу на здобуття Державної 

премії України в галузі освіти 2017 (номінація дошкільна і позашкільна освіта) 

доктора психологічних наук, професора, завідувача лабораторії психології 

дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Піроженко Т.О.; кандидата психологічних наук, старшого наукового 

співробітника, провідного наукового співробітника лабораторії психології 

дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Ладивір 

С.О.; кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника 

лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України Хартман О.Ю. та подання у Комітет з Державної премії 

України в галузі освіти 2017 (номінація дошкільна і позашкільна освіта) 

науково-прикладної роботи «Освітня система «Радість розвитку» - 

партнерська взаємодія дорослих і дітей». 



Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

 

Різне. 

 


