
2019 р., № 6, Т. 2

Збірник наукових праць                                  виходить шість разів на рік

Сайт видання:

www.tpsp-journal.kpu.zp.ua

Засновник:
Класичний приватний університет

Свідоцтво Міністерства юстиції України  
про державну реєстрацію  

друкованого засобу масової інформації 
Серія КВ № 17198-59688 від 27.10.2010 р.

Видавництво та друк – Видавничий дім  
«Гельветика»

73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а
Телефони +38 (0552) 39 95 80, +38 (095) 934 48 28,  

+38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.

Журнал включено до переліку фахових видань  
з психологічних наук згідно наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413.

Журнал індексується в міжнародних 
наукометричних базах даних Index Copernicus 

International (Республіка Польща), Google Scholar.

Видання рекомендовано до друку  
та поширення через мережу Internet 

Вченою радою
Класичного приватного університету 

(протокол № 4 від 26.12.2019 р.)

Усі права захищені.  
Повний або частковий передрук і переклади дозволено  

лише за згодою автора і редакції.  
При передрукуванні посилання на збірник наукових праць  

«Теорія і практика сучасної психології»
обов’язкове.

Редакція не обов’язково поділяє думку автора 
і не відповідає за фактичні помилки,  

яких він припустився.

Адреса редакції:
Класичний приватний університет

69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б.
Телефони/факс: +38 098 24 61 364.

Здано до набору 09.12.2019. 
Підписано до друку 27.12.2019.

Формат 60×84/8. Цифровий друк. Наклад 150 пр. 

ISSN 2663-6026 (Print) 
ISSN 2663-6034 (Online) © Класичний приватний університет, 2019

Головний редактор:
Зарицька В.В. – доктор психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри практичної психології Інституту журналістики і масової 
комунікації Класичного приватного університету
Редакційна колегія:
Євдокимова Н.О. – доктор психологічних наук, професор, 
проректор з наукової та міжнародної діяльності ПЗВО «Міжнародний 
класичний університет імені Пилипа Орлика»
Кононенко О.І. – доктор психологічних наук, професор кафедри 
диференціальної і спеціальної психології Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова
Кузнецов О.І. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди
Фалько Н.М. – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри психології Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького
Шандрук С.К. – доктор психологічних наук, професор, заступник 
начальника навчально-методичного відділу, професор кафедри 
психології та соціальної роботи Тернопільського національного 
економічного університету, голова підкомісії з соціальної роботи 
Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального 
забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради 
МОН України

Іноземні члени редакційної колегії
Ендріулайтіене Ауксе – доктор психологічних наук, професор, 
професор кафедри психології Університету імені Вітовта Великого 
(м. Каунас, Литва)
Конрад Яновський – доктор філософії, заступник декана 
факультету психології Університету економіки та гуманітарних наук 
у Варшаві (м. Варшава, Польща)

Технічний редактор: Н. Ковальчук 
Дизайнер обкладинки: А. Юдашкіна


