
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 12 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

24 грудня 2015 року                                                місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

 

1. Про представлення заступника директора з 

науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв"язків 

Інтитуту, член-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, 

професора Карамушку Л.М. до нагородження медаллю Національної академії 

педагогічних наук України “Григорій Сковорода”. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Максименко С.Д. 

2. Про рекомендацію на здобуття вченого звання старшого наукового 

співробітника кандидата психологічних наук, старшого наукового 

співробітника лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Назара Максима 

Миколайовича. 

Доповідає: зав. лаб.,  доктор психологічних наук, професор, член.-кор. НАПН 

України Смульсон М.Л. 

3. Звіти про виконання планової науково-дослідної роботи у 2015 році. 

Доповідають: завідувачі лабораторій. 

Завершені теми у 2015 р. 

3.1. Лабораторії соціальної психології;  

Доповідає: зав. лаб. соціальної психології, доктор філософських наук, 

професор Москаленко В.В. 

3.2. Лабораторії загальної та етнічної психології – 2 теми;  



Доповідає: в.о. зав. лаб. загальної та етнічної психології, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник Терещук А.Д.  

3.3. Лабораторії екологічної психології; 

Доповідає: в.о. завідувача лабораторії екологічної психології, доктор 

психологічних наук, професор  Швалб Ю.М. 

3.4. Лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати;  

Доповідають: 

- зав. лаб., доктор психологічних наук, професор Сердюк Л.З. 

- кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник Яворська-Вєтрова І.В. 

3.5. Лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх;  

Доповідає:  зав. лаб.,  доктор психологічних наук, доцент Грись А.М. 

3.6. Лабораторії психології сучасних інформаційних технологій навчання;  

Доповідає: зав. лаб.,  доктор психологічних наук, професор, член.-кор. НАПН 

України Смульсон М.Л. 

3.7. Лабораторії організаційної психології;  

Доповідає: зав. лаб., член.-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, Карамушка Л.М. 

3.8. Лабораторії вікової психофізіології;  

Доповідає: зав. лаб., доктор психологічних наук, професор Кокун О.М. 

3.9. Лабораторії психології творчості;  

Доповідає: зав. лаб., дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Моляко В.О. 

Перехідні теми: 

3.10. Лабораторії когнітивної психології;  

Доповідає: в.о. зав. лаб., академік, доктор психологічних наук, професор 

Чепелєва Н.В. 

3.11. Лабораторія психології навчання ім. Івана Синиці. 

Доповідає: в.о. зав. лаб., дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Максименко С.Д. 



3.12. лабораторії методології і теорії психології; 

Доповідає: член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, Балл Г.О. 

3.13. Лабораторії консультативної психології та психотерапії; 

Доповідає: зав. лаб.,  кандидат психологічних наук, старший науковий 

співробітник, Кісарчук З.Г. 

3.14. лабораторії науково-психологічної інформації; 

Доповідає: зав. лаб., доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник Пророк Н.В. 

3.15. лабораторії психології обдарованості; 

Доповідає: зав. лаб., кандидат психологічних наук, професор Музика О.Л. 

3.16. лабораторії історії психології  ім. В.О. Роменця; 

Доповідає: зав. лаб., доктор психологічних наук, професор Турбан В.В.    

3.17. лабораторії психології дошкільника; 

Доповідає: зав. лаб., доктор психологічних наук, професор Піроженко Т.О. 

4. Про затвердження звіту про науково-дослідну роботу Інституту психології 

за 2015 рік. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

5. Про роботу спеціалізованих вчених рад.  

Доповідають: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В., дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач лабораторії психології творчості Моляко В.О. 

6. Про затвердження плану роботи Вченої ради Інституту на 2016 рік. 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, вчений секретар Інституту 

Турбан В.В. 

7. Про затвердження теми докторської дисертації кандидата психологічних 

наук, старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника 

лабораторії історії психології ім. В.А.Роменця Інституту психології імені 



Г.С.Костюка НАПН України Маслюка Андрія Миколайовича «Становлення 

психологічної думки в українській діаспорі ХХ століття», спеціальність: 

19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 

Науковий консультант: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Максименко С.Д. 

Доповідає: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник лабораторії історії психології 

ім. В.А.Роменця Маслюк А.М. 

8. Про затвердження теми докторської дисертації докторанта Інституту 

психології імені Г.С.Костюка НАПН України Коваленко-Кобилянської Ірини 

Генріхівни «Психологічні засади інтелектуального розвитку в 

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

Науковий консультант: член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач лабораторії сучасних 

інформаційних технологій навчання Смульсон М.Л. 

Доповідає: докторант Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Коваленко-Кобилянська І.Г. 

9. Про затвердження теми кандидатської дисертації наукового кореспондента 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Гончаренко Юлії 

Вікторівни «Психологічні особливості організації життєвого простору 

особистості в умовах невизначеності», спеціальність: 19.00.01 – загальна 

психологія, історія психології. 

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Швалб Ю.М. 

10. Про рекомендацію до друку науково-педагогічного посібника «Як 

розвинути винахідливість у дітей 7-10 років за допомогою метода аналогій» 

(Комікси для маленьких винахідників) кандидата психологічних наук, 

старшого наукового співробітника лабораторії методології і теорії психології 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України Губенка О.В. 

Доповідає: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України Губенко О.В. 



11. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Навчання і 

виховання обдарованої дитини: теорія та практика», випуск № 2 2015 (15). 

Доповідає:  доктор педагогічних наук, завідувач відділу андрагогіки ІПООД 

НАПН України Аніщенко О.В. 

12. Про відрахування аспірантки ІІІ року навчання з відривом від 

виробництва за державним замовленням Шевченко Марини Володимирівни 

(науковий керівник Моляко В.О., д.психол.н., проф., академік НАПН 

України), яка з 02.10.2010 р. по 31.12.2015 р. перебувала у відпустці за 

станом здоров’я та померла .....12..2015 р. 

Доповідає: Завідувач аспірантури та  докторантури Білоус Л.А.   

13.  Про надання відпустки аспірантці ІІІ року навчання з відривом від 

виробництва на умовах контракту Колісник Д.В. терміном на 3 (три) місяці з 

03.01.2016 року по 01.04.2016 року за станом здоров’я.    

Доповідає: Завідувач аспірантури та  докторантури Білоус Л.А.   

     

Різне. 

 


