
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 7 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

 

 

25 травня  2017 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: С.Д. Максименко  

 

Вчений секретар: в.о. вченого секретаря Г.В. Гуменюк 

 

1. Про підготовку до звітів лабораторій Інституту за I півріччя 2017 року.  

Доповідає: заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту, 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Н.В. Чепелєва. 

2. Про стан виконання планової науково-дослідної теми 2015-2017 рр. 

«Становлення базових парадигм в українській психології»  

Доповідає: завідувач лабораторії загальної психології та  історії психології 

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

3. Про стан виконання планової науково-дослідної теми 2015-2017 рр. 

«Особливості формування психологічної культури працівників освіти в 

інформаційному суспільстві». 

Доповідає: доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач лабораторії психодіагностики та науково-психологічної інформації 

4. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Ка’мянець-

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. 36, 

2017 р. 

Доповідає: заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту, 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, 

Н.В. Чепелєва. 

5. Про рекомендацію до друку збірника наукових тез: «Організаційна та 

економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку: тези XІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції з організаційної та 

економічної психології (1–3 червня 2017 року, м. Харків) / за наук. ред. 

С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Київ-Харків:  2017. 

Рецензенти: 

А.М.  Грись – доктор психологічних наук, професор, завідувачка 

лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України; 



А.Б. Коваленко – доктор психологічних наук, професор, завідувачка 

кафедри соціальної психології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

    Доповідає: член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор,  заступник директора Інституту з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків Л.М. Карамушка. 

6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Організаційна 

психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія» / За ред. 

Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – 2017. - № 46. 

    Доповідає: член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор,  заступник директора Інституту з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків Л.М. Карамушка. 

7. Про рекомендацію до друку збірника наукових статей «Актуальні проблеми 

психології» том IV випуск 13. 

    Доповідає: доктор психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психології дошкільника Т.О. Піроженко.  

8. Про рекомендацію до друку монографії «Психологія особистісної надійності 

людини в раціогуманістичній перспективі» наукового кореспондента 

лабораторії методології та теорії психології Котик І.О. 

Рецензенти: 

Є.В. Тополов – доктор психологічних наук, ст.науковий співробітник 

лабораторії психології навчання ім.. І.О. Синиці Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України; 

О.Ф. Бондаренко – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології і педагогіки Київського 

національного лінгвістичного університету. 

З.О. Кірєєва - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

загальної психології та психології розвитку особистості Одеського 

національного університету ім.. І.І. Мечникова.  

Доповідає: заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту, 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Н.В. Чепелєва. 

9. Про рекомендацію до друку матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: життєдіяльність 

особистості в умовах сучасного міста». – Київ-Маріуполь:, 20017. – 108 с. 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник лабораторії екологічної психології Швалб Ю.М.  

10. Про затвердження звіту про результати наукової, науково-методичної 

роботи за системою розвивального навчання протягом 2001-2016 рр.     

Доповідає: директор ННМЦ «Розвиваюче навчання», член правління 

Української асоціації «Розвивальне навчання» А.В. Захаров. 



11. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Запорізького 

національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України «Проблеми сучасної психології» № 1(11) / 2017 р. 

Доповідає: завідувач кафедри психології Запорізького національного 

університету, кандидат психологічних наук, доцент Н.О. Губа. 

 


