
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ № 9 

Інституту психології імені Г.С.Костюка  

Національної академії педагогічних наук України 

 

29 вересня 2016 року                          місто Київ 

 

Голова Вченої ради: Максименко С.Д. 

Вчений секретар: Турбан В.В. 

1. Про затвердження дослідно-експериментальних робіт 

лабораторій Інституту на 2017 р.  

Доповідає: доктор психологічних наук, професор, заступник 

директора Інституту з науково-інноваційної роботи Кокун О.М. 

2. Про підтримку кандидатури доктора психологічних наук, 

професора, члена-кореспондента НАПН України Титаренко Тетяни 

Михайлівни (Інститут соціальної та політичної психології НАПН 

України) на висунення у дійсні члени (академіки) НАПН України 

за напрямком «Психологія, вікова фізіологія та дефектологія» та 

доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 

Найдьонової Любові Антонівни на висунення у члени-

кореспонденти НАПН України за напрямком «Психологія, вікова 

фізіологія та дефектологія». 

Доповідає: дійсний член НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор, заступник директора Інституту з науково-дослідної 

роботи Чепелєва Н.В. 

3. Про затвердження теми докторської дисертації «Психологія 

іпохондричних розладів особистості». 

Спеціальність: 19.00.04 – медична психологія. 

Науковий консультант – доктор психологічних наук, професор 

Кокун О.М. 

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії вікової 

психофізіології Візнюк Інесса Миколаївна. 

4. Про затвердження теми кандидатської дисертації 

«Концептуалізація поняття літературної обдарованості в 

психологічній спадщині Д.М. Овсянико-Куликовського». 



Спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. 

Науковий керівник – кандидат психологічних наук, професор 

Музика О.Л.  

Доповідає: науковий кореспондент лабораторії психології 

обдарованості Загурська Ельвіра Владиславівна. 

5. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Рухова 

активність і психічне благополуччя дошкільника» (автори: доктор 

психол. наук Піроженко Т.О., канд. психол. наук Климець К.В.,) 

Рецензенти: 

 - вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) № 52.  

фізкультурно-оздоровчого напрямку м.Рівне Р.В. Захарчук; 

- старший науковий співробітник лабораторії вікової 

психофізіологіі Інституту психології імені Г.С.Костюка  НАПН 

України, кандидат біологічних наук Завадська Т.В.  

Доповідає:  доктор психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психології дошкільника Т.О. Піроженко                                 

6. Про рекомендацію до друку методичного посібника «Для 

творчості дитини вірші, пісні, картини: книга для дітей, батьків, 

педагогів». 

Автори-укладачі: Т. О. Піроженко, А. С. Шевчук. 

Рецензент: 

- директор спеціалізованої школи – дитячий садок «Кияночка» 

Л. В. Фактор; 

- кандидат психологічних наук, професор, завідувач лабораторії 

психології обдарованості О.Л. Музика. 

Доповідає:  доктор психологічних наук, професор, завідувач 

лабораторії психології дошкільника Т.О. Піроженко. 

7.      Про рекомендацію до друку інформаційно-наукового видання: 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України: 

інформаційно-наукове видання (до 70-річчя наукової діяльності) / 

за ред. С.Д. Максименко, Л.М. Карамушки. – К.: 2016. – 100 с. 

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, профессор. 

8. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Актуальні 

проблеми психології. Т. І : Організаційна психологія. Економічна 

психологія. Соціальна психологія» (за ред. С.Д. Максименка, Л.М. 

Карамушки), випуск 45, 2016. 

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

професор, заступник директора Інституту з науково-організаційної 

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

9. Про надання відпустки за станом здоров’я аспіранту ІІІ року 

навчання на умовах контракту з відривом від виробництва 

ПУГАЧОВУ Дмитру Леонідовичу з 16.09.2016 р. по 15.01.2017 р. 

Висновок ЛКК № 106/12  від 16.09.2016 р., виданий комунальним 

закладом „Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6” 

м. Миколаєва. Закінчення аспірантури – 15.01.2017 р. 

Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури Білоус Л.А. 

10. Про надання аспірантці ІІІ року навчання на умовах контракту з 

відривом від виробництва УЛЬЯНОВІЙ Вікторії Сергіївні 

відпустки по догляду за дитиною до виповнення дитині трьох років 

шести місяців з 31.08.2016 р. до 01.03.2017 р. Закінчення 

аспірантури – 29.04.2017 р. 

Доповідає: завідувач аспірантури та докторантури Білоус Л.А. 

11. Про внесення даних співробітників до ЄДЕБО (Єдина державна 

електронна база з питань освіти). 

Доповідає: вчений секретар Інституту Турбан В.В. 

 

Різне. 

 

 


