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ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 13 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

26 грудня 2017 року                                         місто Київ 

 

Голова Вченої ради: С.Д. Максименко 

Вчений секретар: Г.В. Гуменюк  

 

1. Про затвердження звітів НДР, які завершуються у 2017 р.:  

- НДР «Становлення базових парадигм української психології» (2015-

2017 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – В.В. Турбан, завідувач 

лабораторії загальної психології та історії психології ім. 

В.А. Роменця, доктор психологічних наук, професор.  

- НДР «Методологічні закономірності формування автентичності фахівців 

соціономічних професій» (2015-2017 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – В.Л. Зливков, 

завідуючий лабораторії методології та теорії психології, 

кандидат психологічних наук, доцент. 

- НДР «Системність психологічного знання на сучасному етапі його 

розвитку» (2015-2017 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – О.В. Завгородня, 

старший науковий співробітник лабораторії методології та 

теорії психології, доктор психологічних наук, старший 

науковий співробітник. 

- НДР «Особливості формування психологічної культури працівників освіти 

в інформаційному суспільстві» (2015-2017 рр.). 

оповідає: науковий керівник НДР – Н.В. Пророк, завідувач 

лабораторії психодіагностики та науково-психологічної 

інформації, доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник. 

- НДР «Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого 

дошкільного віку соціально значущих цінностей» (2015-2017 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – Т.О. Піроженко, 

завідувач лабораторії психології дошкільника, доктор 

психологічних наук, професор. 
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- НДР «Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі» (2014-

2017 рр.). 

Доповідає: С.Д. Максименко, директор Інституту, в.о. 

завідувача лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці, 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор. 

- НДР «Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості» (2015-

2017 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – О.Л. Музика, завідувач 

лабораторії психології обдарованості, кандидат психологічних 

наук, професор. 

- НДР «Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному 

соціокультурному середовищі»  (2015-2017 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – З.Г. Кісарчук, завідувач 

лабораторії консультативної психології та психотерапії, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.  

 

2. Про хід виконання перехідних НДР Інституту у 2017 році: 

- НДР «Дискурсивні технології самопроектування особистості» (2017-

2019 рр.).  

Доповідає: науковий керівник НДР – Н.В. Чепелєва, заступник 

директора з науково-дослідної роботи, головний науковий 

співробітник лабораторії когнітивної психології, дійсний член 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 

- НДР «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до розвитку 

організаційної культури в умовах соціальної напруженості» (2016-

2018 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – Л.М. Карамушка, 

заступник директора Інституту з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач 

лабораторії організаційної та соціальної психології, член-

кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор. 

- НДР «Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації 

молоді» (2016-2018 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – Н.М. Дембицька, 

провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та 
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соціальної психології, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник. 

- НДР «Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості» 

(2016-2018 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – Л.З. Сердюк, завідувач 

лабораторії психології особистості ім. П.Р. Чамати, доктор 

психологічних наук, професор. 

- НДР «Особистісні детермінанти еколого-орієнтованої життєдіяльності» 

(2016-2018 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – Ю.М. Швалб, завідувач 

лабораторії екологічної психології, доктор психологічних наук, 

професор. 

- НДР «Розвиток суб'єктної активності дорослих у віртуальному просторі» 

(2016-2018 рр.). 

Доповідає: науковий керівник НДР – М.Л. Смульсон, 

завідувач лабораторії сучасних інформаційних технологій 

навчання, дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор. 

- НДР «Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання 

інформаційних систем у навчальній та трудовій діяльності» (2016-2018 рр.) 

Доповідає: науковий керівник НДР – В.О. Моляко, завідувач 

лабораторії психології творчості, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор. 

- НДР «Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою 

в умовах суспільних змін» (2016-2018 рр.) 

Доповідає: А.М. Грись, завідувач лабораторії соціально 

дезадаптованих неповнолітніх, доктор психологічних наук, 

професор 

- НДР «Психофізіологічне забезпечення  професійного самоздійснення 

фахівця в умовах соціально-економічних перетворень» (2016-2018 рр.) 

Доповідає: науковий керівник НДР – О.М. Кокун, заступник 

директора Інституту з науково-інноваційної роботи, завідувач 

лабораторії вікової психофізіології, член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор. 

 

3. Про затвердження звіту Інституту за 2017 р. 
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Доповідає: Н.В. Чепелєва, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту з науково-дослідної роботи. 

 

4. Про затвердження плану роботи вченої ради на 2018 р. 

Доповідає: Г.В. Гуменюк, вчений секретар Інституту, 

кандидат психологічних наук, доцент.  

 

5. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Актуальні 

проблеми психології» № ІХ. Загальна психологія. Історія психології. 

Етнічна психологія. Вип. 10. 2017. 

Доповідає: В.В. Турбан, завідувач лабораторії загальної 

психології та історії психології ім. В.А. Роменця, доктор 

психологічних наук, професор. 

 

6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць (фахове електронне 

видання) «Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. 

С.Д. Максименка. – № 6 (10). – Вип. 10. — Київ : Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАНН України, 2017. – 176 с. 

Рецензенти: 

- Харченко Євген Миколайович, доктор медичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу, соціальної та клінічної 

наркології Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової 

психіатрії та наркології МОЗ України 

-  Мозгова Галина Петрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психосоматики та психологічної реабілітації Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.   

Доповідає: Н.В. Чепелєва, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту з науково-дослідної роботи. 

 

7. Про рекомендацію до друку монографії Губенка О.В. «Психологічні 

проблеми творчої діяльності: монографія. – К.: Вид-во «Педагогічна думка», 

2018. – 341 с.». 

Рецензенти: 

- Клименко Віктор Васильович, головний науковий співробітник лабораторії 

вікової фізіології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,  
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доктор психологічних наук, професор. 

- Рибалко Валентин Васильович, провідний науковий співробітник відділу 

психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор. 

- Грись Антоніна Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторію психології соціально дезадаптованих неповнолітніх 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

Доповідає: Олександр Володимирович Губенко, старший 

науковий співробітник лабораторії методології, кандидат 

психологічних наук. 

 

8. Про рекомендацію до друку колективної монографії «Особистість та її 

історія» / за ред. М.В. Папучі та Н.В. Чепелєвої. 

Рецензенти: 

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

психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. 

- Савчин М.В., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології Дрогобицького педагогічного університету. 

- Луняк Є.М., доктор історичних наук, професор, професор Ніжинського 

національного університету імені М.В. Гоголя.  

Доповідає: Наталія Василівна Чепелєва, дійсний член НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора Інституту з науково-дослідної роботи. 

 

9. Про затвердження теми докторської дисертації старшого наукового 

співробітника лабораторії організаційної та соціальної психології, 

кандидата психологічних наук І.К. Зубіашвілі «Психологічні основи 

розвитку монетарної культури старшокласників», галузь знань 05 – 

соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 – психологія, 

спеціалізація – організаційна психологія; економічна психологія). 

Рецензенти:  

- Бондарчук Олені Іванівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології управління Державного вищого навчального 

закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України  
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- Грись Антоніна Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач лабораторію психології соціально дезадаптованих неповнолітніх 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Науковий консультант: Л.М. Карамушка, заступник директора Інституту з 

науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувач 

лабораторії організаційної та соціальної психології, член-кореспондент 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 

Доповідає: Ірина Костянтинівна Зубіашвілі, старший 

науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної 

психології, кандидата психологічних наук. 

 

10. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспіранта І року навчання 

О.М. Сторожука «Захисні механізми батьківського ставлення до дітей з 

розладами аутистичного спектра», 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: Олександр Михайлович Сторожук, аспірант І 

року навчання. 

 

11. Про роботу спеціалізованих вчених рад. 

Доповідає: Наталія Василівна Чепелєва, дійсний член НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора Інституту з науково-дослідної роботи. 

 

12. 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 щодо розміщення на 2018 рік 

власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються 

установою згідно з основною діяльністю, благодійні внески, ґранти та 

дарунки за КПКВ 6551030 “Фундаментальні дослідження, прикладні 

наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними 

цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних 

наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової 

інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання” в 

Державній казначейській службі України Голосіївського району м.Києва. 
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Доповідає: Галина Ананіївна Давидюк, головний бухгалтер 

Інституту.  

 

13. Про внесення змін до перспективного тематичного плану наукових 

досліджень на 2017-2019 роки та тематичного плану наукових досліджень на 

2017 р.  

Доповідає: Наталія Василівна Чепелєва, дійсний член НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора Інституту з науково-дослідної роботи. 

 

14. Про затвердження додатків до технічних завдань НДР всіх лабораторій 

Інституту.  

Доповідає: Наталія Василівна Чепелєва, дійсний член НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора Інституту з науково-дослідної роботи. 

 

15. Про відрахування Качинської Алли Валеріївни, аспірантки ІІ року 

навчання за державним замовленням з відривом від виробництва з 

аспірантури Інституту за власним бажанням з 22.12.2017 р. 

Доповідає: Любов Антонівна Білоус, завідувач аспірантури та 

докторантури. 

 

 

 

 

 


