
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 2 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

29 січня 2018 року                          місто Київ 

 

Голова вченої ради: С.Д. Максименко  

 

Вчений секретар: Г.В. Гуменюк  

 

1. Про включення до складу авторського колективу на здобуття 

Державної 

премії України в галузі освіти 2018 року (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, наукового кореспондента 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 2018 року 

(номінація дошкільна і позашкільна освіта) науково-прикладної роботи 

«Освітня система «Радість розвитку» - партнерська взаємодія дорослих і 

дітей». 

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

доктор психологічних наук, професор.  

 

2. Аналіз ефективності виконання науково-дослідної роботи Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України у 2017 році. 



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

дослідної роботи Інституту, академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор.  

3. Про роботу вченої ради Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України у 2017 році. 

Доповідає:   Г.В. Гуменюк вчений секретар Інституту. 

 

4. 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. 39, 

2017 р. 

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

доктор психологічних наук, професор. 

 

5. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Психологічний 

часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. — № 1. — Вип. 

11. — Київ : Ін- ститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії 

педагогічних наук України, 2018. — 177 с. 

Рецензенти: 

Бондарчук Олена Іванівна — доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології управління Державного вищого навчального 

закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України (Україна). 

Завгородня Олена Василівна — доктор психологічних наук, провідний 

науковий співробітник лабораторії методології та теорії психології Інституту 

психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук 

України (Україна). 

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

 



6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми 

психології. Том Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична 

психологія. Вип. 31. – 2018р.». 

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

доктор психологічних наук, професор. 

 

7. Про внесення змін до Перспективного тематичного плану наукових 

досліджень Інституту на 2018-2020 роки. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, заступник директора Інституту з науково-

дослідної роботи Н.В. Чепелєва. 

 

Різне. 


