
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 9 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

24 вересня 2015 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

 

1. Про обрання наукових кореспондентів Інституту психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України. 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

2. Про стан виконання планової науково-дослідної теми «Психофізіологічні 

закономірності професійного самоздійснення особистості» (2012-2015). 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, заступник директора 

Інституту з науково-інноваційної роботи Кокун О.М. 

3. Про стан виконання планової науково-дослідної теми «Психологічні 

детермінанти розвитку організаційної культури»  (2012-2015). 

Доповідає: член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор,  заступник директора Інституту з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв’язків Карамушка Л.М. 

4. Про стан виконання планової науково-дослідної теми «Психолого-

педагогічні основи процесу самотворення особистості»  (2012-2015). 

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології особистості імені П.Р. Чамати Сердюк Л.З. 

5. Про перевидання навчального посібника «Технология творческого 

мышления», автори: Меєрович М.І., Шрагіна Л.І. 

Рецензенти: 

Максименко С.Д. - дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

профессор, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 

України; 



Данилюк І.В. -  доктор психологічних наук, профессор, декан факультету 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Нарбут О.Т. – доктор ф-м наук, професор, мастер «ТРИЗ» (список Г.С. 

Альтшуллера). 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України Шрагіна Л.І. 

6. Про рекомендацію до друку монографії «Психологічні чинники 

професійного вигорання працівників державної фіскальної податкової 

служби України» (автори - Л. М. Карамушка, О. І. Бондарчук, Т. В. Грубі) 

Рецензенти:  

Чепеплєва Наталія Василівна – академік НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, заступник директора з науково-дослідної 

роботи Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України;  

Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор, 

зав. кафедри загальної та практичної психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України; 

Дуткевич Тетяна Вікторівна – кандидат психологічних наук, професор, 

зав. кафедри психології освіти Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка. 

Доповідає: член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

заступник директора  з науково-організаційної роботи та міжнародних 

наукових зв”язків Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Карамушка Л.М. 

7. Про рекомендацію до друку монографії  наукового корреспондента 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, кандидата 

психологічних наук Дідуха М.Л. «Феномен етнічної індивідуації». 

Рецензенти: 

Карамушка Л.М. - член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор заступник директора  з науково-організаційної роботи та 

міжнародних наукових зв”язків Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України; 

Мозгова Г.П. - доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри 

практичної психології та психосоматики НПУ імені М.П. Драгоманова; 

Ліщинська О.А. - доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри 

психології ІПК ДСЗУ. 



Доповідає: науковий корреспондент Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України, кандидат психологічних наук Дідух М.Л.  

8. Про рекомендацію до друку наукового журналу «Організаційна 

психологія. Економічна психологія» (№ 3, 2015 рік)/ за ред. С.Д. 

Максименка, Л.М.Карамушки.  

Рецензенти:  

Балл Г.О. - зав. лабораторією методології і теорії психології Інституту 

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

доктор психологічних наук, професор 

Семиченко В.А. - зав. кафедри психології та педагогіки Університету 

сучасних знань, доктор психологічних наук, проф.  

 

Доповідає: Карамушка Л.М.- заступник директора  з науково-організаційної 

роботи та міжнародних наукових зв'язків Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України,  член-кор. НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор. 

9. Про затвердження теми докторської дисертації кандидата психологічних 

наук, старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника 

лабораторії екологічної психології Верніка Олексія Леонідовича  

«Психологічні засади становлення екологічно орієнтованої життєдіяльності 

особистості». 

Спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 

Науковий консультант: доктор психологічних наук, професор Швалб Ю.М. 

Доповідає: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник лабораторії екологічної психології 

Вернік О.Л. 

10. Про затвердження теми кандидатської дисертації наукового 

кореспондента Кирильчук Інни Василівни «Ціннісна регуляція розвитку 

учіннєвих здібностей у підлітковому віці». 

Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор Музика О.Л. 

Доповідає: науковий кореспондент Кирильчук І.В. 



11. Про затвердження теми кандидатської дисертації аспіранта 1-го року 

навчання Балакірєва Миколи Сергійовича «Психологічні особливості 

обвинувальної промови як внутрішнього переконання прокурора». 

Спеціальність 19.00.06 – юридична психологія. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор Максименко С.Д. 

Доповідає: аспірант 1-го року навчання Балакірєв М.С. 

12. Про затвердження теми кандидатської дисертації наукового 

кореспондента Інституту психології імені Г.С. Костюка Рудковської Руслани 

Андріївни «Формування картини світу підлітка засобами мистецтва». 

Спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

Доповідає: науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С. Костюка 

Рудковська Р.А. 

13. Про створення робочої групи з метою експертного розгляду проекту 

Закону України «Про освіту». 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної роботи 

Чепелєва Н.В. 

14. Про затвердження науково-практичних заходів Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України на 2015-2016 р.р. , присвячених святкуванню 

70-річчя наукової діяльності Інституту. 

Доповідає: директор Інституту психології,  академік , доктор психологічних 

наук, професор Максименко СД.   

15. Про рекомендацію до друку монографії «Вітчизняні психологічні 

системи в історико-теоретичному вимірі» кандидата психологічних наук, 

старшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника 

лабораторії психології особистості ім. П.Р. Чамати Інституту психології 

імені Г.С.Костюка НАПН України Дригус М.Т. 



Рецензенти:  Моляко В.О., завідувач лабораторії психології творчості, дійсний 

член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.  

Бондаренко О.Ф., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології та педагогіки Київського національного лінгвістичного  

університету.  

Швалб Ю.М., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Доповідає: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник лабораторії психології особистості 

ім. П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

Дригус М.Т. 

 

Різне. 

 


