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1. Про нагородження співробітників Інституту до 25-річчя НАПН України: 

 - В.О. Моляко, дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, 

професора, завідувача лабораторії психології творчості – орденом за 

заслуги ІІІ ступеню (Державна нагорода); 

- М.Л. Смульсон, дійсного члена НАПН України, доктора психологічних 

наук, професора, завідувача лабораторії сучасних інформаційних 

технологій навчання – Почесною грамотою; 

- Т.О. Піроженко,  доктора психологічних наук, професора, завідувача 

лабораторії психології дошкільника – Почесною грамотою НАН України; 

- Л.В. Дзюбко, кандидата психологічних наук, старшого наукового 

співробітника лабораторії психології навчання ім. І.О. Синиці – медаллю 

К.Д. Ушинського; 

- О.В. Лавренко, кандидата філософських наук, провідного наукового 

співробітника лабораторії організаційної та соціальної психології – 

медаллю К.Д. Ушинського; 

- Л.І. Литвиненко, наукового співробітника лабораторії консультативної 

психології та психотерапії – Почесною грамотою НАПН України:  

- Л.О. Шатирко, старшого наукового співробітника лабораторії психології 

навчання ім. І.О. Синиці – Грамотою НАПН України;  

- Л.О. Кондратенко,  кандидата психологічних наук,  старшого наукового 

співробітника, провідного наукового співробітника лабораторії 

психодіагностики  та науково-психологічної інформації – Подякою НАПН 

України.  

Доповідає: С.Д. Максименко, директор Інституту, дійсний 

член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 

 

 



2. Про хід виконання науково-дослідної роботи Інституту у І півріччі 2017 

року: 

- НДР «Становлення базових парадигм української психології» (2015-2017) 

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

лабораторії загальної психології та історії психології ім. 

В.А. Роменця доктор психологічних наук, професор  

 

- НДР «Системність психологічного знання на сучасному етапі його 

розвитку» (2015-2017) 

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

старший науковий співробітник лабораторії методології та 

теорії психології, доктор психологічних наук,  старший 

науковий співробітник. 

 

- НДР «Методологічні закономірності формування автентичності фахівців 

соціономічних професій» (2015-2017) 

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

психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник 

лабораторії методології та теорії психології  

 

- НДР «Дискурсивні технології самопроектування особистості» (2017-2019)  

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

директора з науково-дослідної роботи, в.о. завідувача 

лабораторії когнітивної психології, дійсний член НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор 

 

- НДР «Особливості формування психологічної культури працівників освіти 

в інформаційному суспільстві» (2015-2017) 

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

лабораторії психодіагностики та науково-психологічної 

інформації, доктор психологічних наук, старший науковий 

співробітник 

 

- НДР «Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості» 

(2016-2018) 

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

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

психологічних наук, професор 

 



- НДР «Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого 

дошкільного віку соціально значущих цінностей» (2015-2017) 

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

,завідувач лабораторії психології дошкільника, доктор 

психологічних наук, професор 

 

- НДР «Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації 

молоді» (2016-2018) 

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

провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та 

соціальної психології, кандидат психологічних наук, старший 

науковий співробітник 

 

- НДР «Особистісні детермінанти еколого-орієнтованої життєдіяльності» 

(2016-2018) 

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

науковий співробітник лабораторії екологічної психології, 

доктор психологічних наук, профессор 

 

- НДР «Діяльнісна самореалізація особистості в освітньому просторі» (2014-

2017) 

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 «Розвиток суб'єктної активності дорослих у віртуальному просторі 

(2016-2018) 

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) 

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

лабораторії психології творчості, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор 

 



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

2017) 

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) 

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

лабораторії консультативної психології та психотерапії, 

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник  

 

- НДР «Психологічні механізми ресоціалізації осіб з девіантною поведінкою 

в умовах суспільних змін» (2016-2018) 

Доповідає: А.М. Грись, завідувач лабораторії соціально 

дезадаптованих неповнолітніх, доктор психологічних наук, 

професор 

 

- НДР «Психологічні технології підготовки освітнього персоналу до 

розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості» 

(2013-2015) 

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

заступник директора Інституту з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв’язків, в.о. завідувача 

лабораторії організаційної та соціальної психології, член-

кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор 

 

- НДР «Психофізіологічне забезпечення  професійного самоздійснення 

фахівця в умовах соціально-економічних перетворень» (2013-2015) 

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

директора Інституту з науково-інноваційної роботи, в.о. 

завідувача лабораторії вікової психофізіології, член-

кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук,0 

професор. 

 

 

3. Про рекомендацію до друку планової друкованої продукції, підготовленої 

за результатами  НДР, які завершуються у 2017 р.: 



 - рукопис монографії «Методологічні закономірності формування 

автентичності фіхівців соціономічних професій»,  підготовленої за 

результатами НДР «Методологічні закономірності формування 

автентичності фахівців соціономічних професій» (2015-2017) 

Доповідає: В.Л. Зливков, провідний науковий співробітник 

лабораторії методології та теорії психології, кандидат 

психологічних наук, доцент; 

 

-  рукопис монографії «Системність психологічного знання на сучасному 

етапі його розвитку», підготовленої за результатами НДР «Системність 

психологічного знання на сучасному етапі його розвитку» (2015-2017) 

Доповідає: О.В. Завгородня, старший науковий співробітник 

лабораторії методології та теорії психології, доктор 

психологічних наук,  старший науковий співробітник; 

 

- рукопис монографії «Становлення базових парадигм української 

психології», підготовленої за результатами НДР «Становлення базових 

парадигм української психології» (2015-2017), 

Доповідає: В.В. Турбан, завідувач лабораторії загальної 

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

психологічних наук,  професор; 

 

- рукопис монографії «Особливості формування психологічної культури 

працівників освіти в інформаційному суспільстві», підготовленої за 

результатами НДР «Особливості формування психологічної культури 

працівників освіти в інформаційному суспільстві» (2015-2017) 

Доповідає: Н.В. Пророк, завідувач лабораторії 

психодіагностики та науково-психологічної інформації, доктор 

психологічних наук, старший науковий співробітник; 

-  рукописи монографій (3): «Діяльнісна самореалізація особистості в 

освітньому просторі», «Генетична психологія учіння людини»,  

«Експериментальна традиція психології навчання в Україні»,   

підготовлених за результатами НДР «Діяльнісна самореалізація 

особистості в освітньому просторі» (2014-2017) 

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

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

НАПН України, доктор психологічних наук,  професор; 



- рукопис монографії «Ціннісна детермінація становлення обдарованої 

особистості», підготовленої за результатами НДР «Ціннісна детермінація 

становлення обдарованої особистості» (2015-2017) 

Доповідає: О.Л. Музика, завідувач лабораторії психології  

обдарованості, кандидат психологічних наук, професор; 

- рукопис монографії «Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у 

сучасному соціокультурному середовищі», підготовленої за результатами 

НДР «Особливості стосунків «психотерапевт-клієнт» у сучасному 

соціокультурному середовищі» (2015-2017) 

Доповідає: З.Г. Кісарчук, завідувач лабораторії 

консультативної психології та психотерапії, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник; 

- посібника «Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей» 

лабораторії психології  дошкільника» та методичних рекомендацій 

«Соціально значущі цінності життєдіяльності майбутнього школяра» 

лабораторії психології  дошкільника», підготовлених за результатами НДР 

Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною старшого дошкільного 

віку соціально значущих цінностей» (2015-2017) 

Доповідає: Т.О. Піроженко, завідувач лабораторії психології 

дошкільника, доктор психологічних наук, професор; 

4. Про рекомендацію до друку підручника Максименка С.Д., Медведєва В.С. 

Юридична психологія: особистісно-діяльнісний підхід. – К.: - 405 с. 

Рецензенти: 

- В.О. Моляко – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

профессор, завідувач лабораторії психології творчості. 

- В.І. Барко - доктор психологічних наук, профессор, головний науковий 

співробітник лабораторії психологічного забезпечення діяльності ОВС 

Державного науково-дослідного інституту МВС України. 

- І.М. Охріменко - доктор юридичних наук, доцент, профессор кафедри 

управління та роботи з персоналом Національної академії внутрішніх 

справ. 

Доповідає: С.Д. Максименко, директор Інституту, дійсний 

член НАПН України, доктор психологічних наук, профессор. 

 

5. Про рекомендацію до друку монографії Л.О. Кондратенко «Психологія 

первинної шкільної неуспішності». 

Рецензенти: 



- М.Л. Смульсон - дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, завідувач лабораторії сучасних інформаційних 

технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України. 

- Л.І. Фомічова - доктор психологічних наук, завідувачка кафедри 

сурдопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

- Н.П. Дічек - доктор психологічних наук, професор, завідувачка відділом 

історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. 

Доповідає: Л.О. Кондратенко, провідний науковий 

співробітник лабораторії психодіагностики  та науково-

психологічної інформації, кандидат психологічних наук,  

старший науковий співробітник.  

 

6. Про рекомендацію до друку монографії Карамушки Л.М., О.Г. Ходакевич 

О.Г. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей. – 

К., 2017. – 223 с. 

 Рецензенти: 

     - А.М. Грись  – завідувач  лабораторією психології соціально 

дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор,     

      - О.І. Бондарчук – завідувач  кафедри психології управління 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, доктор психологічних наук, професор;  

Доповідає: Л.М. Карамушка, заступник директора Інституту з 

науково-організаційної роботи та міжнародних наукових 

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

соціальної психології, член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор 

 

7. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «Діагностичний 

інструментарій для вивчення організаційної культури позашкільних 

навчальних закладів» (автори - Л. М. Карамушка, В.А.Баранова).  

Рецензенти:   

     - В.В. Турбан – завідувач лабораторії загальної психології та історії 

психології ім. В.А. Роменця Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор, 



     - Т.М. Яблонська – доцент кафедри психології розвитку Київського  

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

психологічних наук, старший науковий співробітник                                                

Доповідає: Л.М. Карамушка, заступник директора Інституту з 

науково-організаційної роботи та міжнародних наукових 

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

соціальної психології, член-кореспондент НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор 

 

8. Про рекомендацію до друку монографії М.М. Павлюк «Теорія і практика 

розвитку самостійності майбутнього фахівця». 

Рецензенти:   

     - С.Д. Максименко  – директор Інституту, дійсний член дійсний член 

НАПН України, доктор психологічних наук, профессор. 

- І.М. Біла – вчений секретар Відділення психології, вікової фізіології та 

дефектології НАПН України, доктор психологічних наук, профессор. 

- В.М. Шмаргун – зав. кафедри соціальної роботи та психології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор психологічних наук, профессор. 

Доповідає: С.Д. Максименко, директор Інституту, дійсний 

член НАПН України, доктор психологічних наук, профессор. 

 

9. 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: С.Д. Максименко, директор Інституту, дійсний 

член НАПН України, доктор психологічних наук, профессор. 

 

10. Про рекомендацію до друку матеріалів Круглого столу «Провідні 

тенденції та закономірності становлення базових парадигм української 

психології», проведеного лабораторією загальної психології та історії 

психології ім. В.А. Роменця 01.06.2017 р. 

Доповідає: В.В. Турбан, завідувач лабораторії загальної 

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

психологічних наук,  професор. 

 

11. Про зарахування до докторантури на 2017-2018 навчальний рік. 



Доповідає: Н.В. Чепелєва, заступник директора Інституту з 

науково-дослідної роботи, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор.   

12. Звіти докторантів Інституту ІІ-ІІІ року навчання. 

Доповідають: докторанти ІІ-ІІІ року навчання.  

13. Затвердження додаткових програм для складання кандидатських іспитів 

зі спеціальностей 19.00.01, 19.00.04, 19.00.05, 19.00.07, 19.00.10. 

Доповідає: Н.В. Чепелєва, заступник директора Інституту з 

науково-дослідної роботи, дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор. 

 

14. Про затвердження «Навчального плану підготовки доктора філософії на 

2017-2018 навчальний рік». 

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

дослідної роботи, в.о. завідувача лабораторії когнітивної 

психології, дійсний член НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор 

 

15. Про затвердження  тем докторських дисертацій:  

15.1.  «Психологічне здоров’я  менеджерів освітніх організацій: 

структурно-функціональний аналіз і технології забезпечення» 

(спеціальність – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна 

психологія) наукового кореспондента лабораторії організації та соціальної 

психології, кандидата психологічних наук Шевченко Антоніни 

Михайлівни.  

      Рецензенти:  

       - О.М. Кокун – в.о. завідувач лабораторією психофізіології  Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, член-кореспондент 

НАПН України,  доктор психологічних наук, професор; 

     - М.С. Корольчук – завідувач кафедрою психології  Київського 

національного торговельно-економічного університету доктор 

психологічних наук, професор. 

      Доповідає: Антоніна Михайлівна Шевченко 

15.2.  «Психологія розвитку інноваційних стилів управління менеджерів в 

освітніх організаціях» (спеціальність – 19.00.10 – організаційна психологія; 

економічна психологія) наукового кореспондента лабораторії організації та 



соціальної психології, кандидата психологічних наук  Клочко Алли 

Олексіївни  

         Рецензенти:  

         - Л.З. Сердюк – завідувач лабораторії  психології особистості імені 

П.Р. Чамати   Інституту психології імені Г.С.Костюка доктор 

психологічних наук, професор;                                                                      

        - М.С. Корольчук – завідувач кафедрою психології  Київського 

національного торговельно-економічного університету доктор 

психологічних наук, професор. 

        Доповідає:  Алла Олексіївна Клочко 

 

   15.3. «Психологія ризиків професійного здоров’я персоналу в освітніх 

організаціях» (спеціальність - 19.00.10 – організаційна психологія; 

економічна психологія) наукового кореспондента лабораторії організації та 

соціальної психології, кандидата психологічних наук  Дзюби Тетяни 

Миколаївни  

         Рецензенти:  

         - Л.З. Сердюк – завідувач лабораторії  психології особистості імені 

П.Р. Чамати   Інституту психології імені Г.С.Костюка доктор 

психологічних наук, професор;                                                                                                                             

        - О.І. Бондарчук – завідувач кафедри психології управління 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

        Доповідає:  Тетяна Миколаївна Дзюба 

 

16. Про затвердження  теми кандидатської дисертації   «Чинники соціально-

психологічної адаптації школярів із сімей вимушених переселенців» 

(спеціальність – 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної 

роботи) наукового кореспондента лабораторії організації та соціальної 

психології Людмили Миколаївни Демської. 

        Доповідає:  Л.М. Демська. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідає: завідувач кафедри психології Запорізького національного 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Про рекомендацію до друку монографії М.М. Павлюк «Теорія і практика 

розвитку самостійності майбутнього фахівця». 

Рецензенти:   

     - С.Д. Максименко  – директор Інституту, дійсний член дійсний член 

НАПН України, доктор психологічних наук, профессор. 

Доповідає: С.Д. Максименко, директор Інституту, 

дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

профессор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


