
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 6 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

28 квітня 2017 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

 

В.о вченого секретаря: Гуменюк Г.В. 

 

1. Про стан виконання планових науково-дослідних тем 2015-2017 рр. 

«Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості» та 

«Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному 

соціокультурному середовищі». 

Доповідають: завідувач лабораторії психології обдарованості, 

кандидат психологічних наук, професор Л.О. Музика, 

завідувач лабораторії консультативної психології та 

психотерапії, кандидат психологічних наук,, старший науковий 

співробітник З.Г. Кісарчук. 

2. Про розгляд Перспективного тематичного плану наукових досліджень 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України на 2018-2020 рр. 

Доповідає: член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора з науково-дослідної роботи 

Н.В. Чепелєва. 

3. Про підсумки проведення «Тижня психології - 2017» (18-20 квітня 2017 р., 

Київ). 

Доповідає: член-кореспондент НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор,  заступник директора Інституту 

психології ім. Г.С. Костюка НАПН України з науково-

організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків 

Карамушка Л.М. 

4. Про упорядкування функціонування інституту наукових кореспондентів 

щодо порядку добору і затвердження їх складу в Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, директор Інституту психології ім. 

Г.С. Костюка НАПН України С.Д. Максименко.  



5. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Психологічний 

часопис» (№ 2 (6) 2017 р.) / за ред С.Д. Максименка. 

Доповідає: заступник головного редактора, кандидат 

психологічних наук Т.І. Мельничук. 

6. Про рекомендацію до друку збірника статей «Гуманний Розум», 

присвячений пам’яті Г.О. Балла) / за ред. В.Л. Зливкова.  

Доповідає: в.о. завідувача лабораторії методології і теорії 

психології, кандидат психологічних наук, доцент В.Л. Зливков. 

7.  Про висунення кандидата у члени Наукового комітету Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій – Карамушки Людмили Миколаївни, 

члена-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, 

професора, заступника директора Інституту з науково-організаційної роботи 

та міжнародних наукових зв’язків, в.о. завідувача лабораторії організаційної 

та соціальної психології. 

                       Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, директор Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН 

України С.Д. Максименко. 

8. Про затвердження положення про матеріальне стимулювання аспірантів 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

                       Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури Л.А. Білоус. 

 

Різне. 

 


