
Шановні колеги, доброго дня! 

 

Оголошується набір статей до фахового збірника наукових праць 

«Теорія і практика сучасної психології» № 2/2020 

 

У науковому виданні можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук у галузі психології на підставі Наказу Міністерства 

освіти і науки України № 1413 від 24.10.2017  

 

17 березня 2020 року було опубліковано Наказ Міністерства освіти і 

науки України № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії 

Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань 

України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 11 липня 2019 року № 975», згідно з яким журнал «Теорія і практика сучасної 

психології» отримав відмову у включенні до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань 

України й тому наразі журнал є тимчасово нефаховим починаючи з 13 березня 2020 року. Проте 

згідно офіційної позиції Міністерства освіти і науки України журнал має право на повторне 

подання документів після зміни складу редакційної колегії та публікації його у заявці на 

включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України. Засновником та 

редакційною колегією видання було прийняте рішення забезпечити повторний розгляд журналу на 

найближчій експертній раді Міністерства освіти і науки України з відповідних науковому профілю 

видання наук, однак у зв’язку з введеним на усій території України карантином, спрямованим на 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, точні дати проведення 

експертних рад наразі невідомі. 

У зв’язку із цим редакційною колегією разом із керівництвом засновника видання було узгоджено 

позицію щодо того, щоб № 2 за 2020 рік журналу «Теорія і практика сучасної психології», на який 

був заздалегідь оголошений набір до 10 квітня 2020 року, було рекомендовано та підписано до 

друку до 10 березня 2020 року. Це дає юридичні підстави вважати, що статті авторів цього 

номера будуть опубліковані у фаховому виданні. 

 

Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). 

 

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового 

ідентифікатора DOI.  
 

Набір триває включно до 10 квітня 2020 року 
 

 

Тематичні розділи журналу: 

 
1. Загальна психологія, історія психології 

2. Психофізіологія 

3. Психологія праці; інженерна психологія 

4. Медична психологія 

5. Соціальна психологія; психологія соціальної роботи 

6. Юридична психологія 

7. Педагогічна та вікова психологія 

8. Спеціальна психологія 

9. Психологія діяльності в особливих умовах 

10. Організаційна психологія; економічна психологія 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
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11. Політична психологія. 

 

 

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ: 

 
Для опублікування статті необхідно до 10 квітня заповнити довідку про автора та  

на електронну пошту редакції editor@tpsp-journal.kpu.zp.ua надіслати: 

 

 статтю; 

 відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання 

реквізитів). 

 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевчук_стаття, Шевчук_квитанція. 

 

 

Авторські примірники наукового збірника «Теорія і практика сучасної психології» будуть 

направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом після 

10 червня 2020 року. 

 

 

 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 

 

Вартість публікації становить 550 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова 

сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, 

пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою 

пересилкою журналу авторам.  
 

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на 

наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску. 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: 

 

1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список 

літератури. 

- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см; 

- міжрядковий інтервал – 1,5; 

- шрифт «Times New Roman» – 14; 

- абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою 

клавіші Tab і знаків пропуску); 

- текст вирівнюється по ширині. 

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням 

номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. 

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел 

відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (ДСТУ 

8302:2015). 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1GQPp_gHpA7eWuBy2l_XifoSwv7oLdvZlR0TIi_ecaG4/edit


СТРУКТУРА СТАТТІ: 

Загальні вимоги: 

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи: 

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або 

практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, 

на які спирається автор; 

- формулювання цілей статті (постановка завдання); 

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів; 

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі. 

- рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. 
 

Мова публікацій: українська, російська, англійська. 

 

Стаття повинна мати такі структурні елементи: 

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); 

- тематичний розділ журналу; 

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи 

(навчання); 

- текст статті; 

- список літератури; 

- анотації та ключові слова мовою статті та англійською мовою. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

 

УДК 159.9.019.4:001.8(045)  

Загальна психологія, психологія особистості 

Ю. В. Железнякова  

старший викладач кафедри практичної психології  

Класичний приватний університет 
 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ  
 

Анотація мовою статті. 

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). 

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

 

Постановка проблеми. Наукова проблема полягає в тому, що в дослідженнях немає чітко- 

го розуміння критеріїв адиктивної поведінки, що в свою чергу ускладнює дослідження феномену 

залежності.… 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. … 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є … 

Виклад основного матеріалу. … 

Висновки і пропозиції. … 

Література: 

 
1. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. Москва : МГУ, 1996. 303 с. 
 

 
Zhelezniakova Yu. V. Features of addictive behavior  
Анотація англійською мовою. 



Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). 

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

 

 

 

 

Контакти: 
Редакція збірника наукових праць «Теорія і практика сучасної психології» 

Класичний приватний університет 
Адреса: вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002 

Телефон: +38 068 56 64 685 
Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00 

Електронна пошта: editor@tpsp-journal.kpu.zp.ua 
Офіційний сайт: www.tpsp-journal.kpu.zp.ua 


