Збірник наукових праць
«Наукові студії із соціальної та політичної психології»
Збірник є фаховим у галузі психологічних наук (Рішення Атестаційної
колегії МОН України від 29.09.2016 р., Наказ МОН України №1222 від
07.10.2016 р.). Видання засноване у 1995 р. (свідоцтво про державну реєстрацію
КВ №22197-12097 ПР від 08.07.2016 р., ISSN 2309-8287). Видається два рази
на рік: липень, грудень.
Робочі мови: українська, англійська, польська, італійська.

У збірнику розглядаються питання з актуальних проблем соціальної та
політичної психології, трансформації українського суспільства, освіти і
виховання у соціальному та політичному вимірах, дослідження у сфері
медіапсихології та медіаосвіти.
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Орієнтовні тематичні напрями збірника:
Теоретико-методологічні проблеми і актуальні завдання соціальної та
політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку.
Психологія в умовах зовнішньої воєнної агресії.
Психологічні аспекти суспільно-політичної ситуації в Україні: сценарії
суспільного та особистісного розвитку.
Проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і
реформування освіти: соціально-психологічні та психолого-політичні
аспекти.
Соціальні
та
політичні
комунікації:
соціально-психологічні
закономірності і психотехнологічні механізми.
Психологічні проблеми міжгрупових відносин, геополітики і глобалізації.
Розвиток соціальної та політичної психології як навчальної дисципліни:
завдання підготовки фахівців у цих галузях.

Головний редактор:
Титаренко Тетяна Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, завідувач лабораторії соціальної психології особистості
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Заступник головного редактора:
Дворник Марина Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
Редакційна рада видання:
Слюсаревський Микола Миколайович (голова), кандидат психологічних наук,
член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, віцепрезидент Товариства психологів України;
Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, президент
Національної академії педагогічних наук України, дійсний член НАН і НАПН України;
Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, академіксекретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,
директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, президент Товариства
психологів України, дійсний член НАПН України.
Редакційна колегія видання:
Блинова Олена Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету,
Україна;
Васильченко Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, професор
кафедри психології Університету економіки та права «КРОК», Україна;
Горностай Павло Петрович, доктор психологічних наук, професор, завідувач
лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та
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науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту соціальної та
політичної психології НАПН України, Україна;
Карпенко Зіновія Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри педагогічної і вікової психології Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника, Україна;
Кірхлер Ерік, доктор філософії в галузі психології, професор, заступник декана
факультету психології Університету Відня, Австрія;
Кочубейник Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України, Україна;
Левицька Марія, дійсний доктор психології, професор, завідувач кафедри
соціальної психології факультету психології Варшавського університету, Польща;
Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Україна;
Сільвана Роза де Аннамарія, доктор філософії у галузі психології, професор,
професор експериментальної лабораторії нових медіа факультету медицини та психології
університету Риму «Сапієнса», Італія;
Хакер-Хьюз Джеймі, доктор філософії у галузі психології, професор, професор
університету Англія Рускін, віце-президент Британського психологічного співтовариства,
Велика Британія;
Яценко Тамара Семенівна, доктор психологічних наук, професор, академік
НАПН України, завідувач кафедри практичної психології Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького, Україна.
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Для опублікування статті слід надіслати такі матеріали:
1. Статтю, яка відповідає всім нижчезазначеним вимогам (назва файлу –
прізвище автора латинськими літерами з позначкою «s» в кінці назви,
розширення doc або rtf).
2. Заявку, оформлену відповідно до нижчезазначених вимог (назва файлу –
прізвище автора латинськими літерами з позначкою «z» в кінці назви,
розширення doc або rtf).
3. Рецензію наукового керівника (відсканований оригінал) для авторів без
наукового ступеня із завіреним підписом за основним місцем роботи
(назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «r» в
кінці назви, розширення pdf або jpg/jpeg).
Загальний обсяг статті разом із двома анотаціями – мінімум 12 –
максимум 20 сторінок.
Стаття має відповідати вимогам до публікацій у фахових виданнях
(Постанова ВАК України за № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.).
Структура статті:
1. УДК жирним шрифтом ліворуч.
2. Прізвище, ініціали автора, вчений ступінь, вчене звання, посада, місто,
країна.
3. Назва статті великими літерами по центру.
4. Анотація (200-250 слів) та ключові слова (3-8 слів) українською мовою.
5. Прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (200-250 слів) та ключові
слова (3-8 слів) англійською мовою.
6. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями.
7. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
8. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким
присвячується стаття.
9. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
10. Виклад основного матеріалу дослідження з описом методів і методик та
повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
11. Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у
цьому напрямку.
12. Список використаних джерел (мінімально 6 джерел, максимально – 15,
обов’язкова наявність джерел, виданих за останні 5 років; оформлення
згідно з вимогами стилю Американської психологічної асоціації АРА).
13. References (той же список джерел, оформлений згідно з вимогами
включення до наукометричних баз (транслітерація) з обов’язковим
перекладом назви англійською мовою).
На останній сторінці статті повинно міститися підтвердження
оригінальності дослідження, засвідчене підписом(ами) автора(ів) (у
сканованому форматі), такого змісту:
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«Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті «…», засвідчую, що вона чесно презентує
самостійно проведене дослідження і не містить плагіату. Автор(и) гарантує, що ним(и)
одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються
авторським правом. Автор(и) гарантує, що стаття ніде раніше не публікувалася і не
подана до інших видань. Автор(и) надає право видавцю редагувати, адаптувати і
модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати статтю
необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і
будь-якими способами.»

Англомовні частини статті (анотація, література) мають бути виконані
без застосування автоматичних перекладачів.
Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками,
редагувати, скорочувати та передавати рукописи статей на зовнішнє
рецензування, листуватися в разі необхідності з авторами. Думка редакції
може не збігатися з думкою авторів.
Друкування статей у збірнику здійснюється за рахунок авторів.
Вартість однієї сторінки А4 – 40 грн, за переклад анотації англійською мовою
додатково сплачується 100 грн.
Після процедури сліпого рецензування експертами й отримання
схвалення до друку автор перераховує кошти за такими реквізитами:
ЄДРПОУ 21655188, р/р 26000060254929 у ФРЦ «Приватбанк» м. Київ, МФО
320649 з поміткою «Наукові студії» (отримувач – Асоціація політичних
психологів України).
За довідками звертатися до старшого наукового співробітника
Інституту
Ткаченко
Наталії
Олександрівни
за
адресою:
nauk.org.viddil@ukr.net, тема листа «Стаття у збірник».
Тел. для довідок: (044) 425-24-08; (093) 223-31-79. Тел./факс 425-45-56.
Запрошуємо до співпраці та чекаємо на ваші матеріали!
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Заявка
Назва статті (українською, англійською мовами) __________________________
_____________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові (українською та англійською мовами), науковий
ступінь та вчене звання, посада автора(ів) _____________________________________
_____________________________________________________________________________
ORCID (цифровий ідентифікатор автора. Отримати свій унікальний
ідентифікатор ORCID можна, зареєструвавшись за посиланням: https://orcid.org/register)
_____________________________________________________________________________
Місце роботи (навчання), посада __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Поштова адреса з індексом, на яку редколегія надсилає друкований примірник
журналу _____________________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________
E-mail_______________________________________________________
Для аспірантів додатково – рік навчання, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання,
посаду, контактний телефон наукового керівника.

Технічні вимоги до оформлення тексту статті:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

поля: зверху, знизу – 2, ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см;
шрифт Times New Roman, кегль 14, анотації – 10, літератури – 12;
стиль – «Звичайний»;
міжрядковий інтервал – 1,5;
абзацний відступ – 1,25 см.;
вирівнювання – по ширині, переноси не допускаються;
граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці
розміщувати над таблицею;
мінімальний розмір шрифту таблиць – 10 пт.
всі структурні елементи тексту мають бути виділені жирним шрифтом;
список літератури оформлюється мовами оригіналу (виключення – китайська,
японська, корейська та арабська. В такому разі джерело подається у перекладі на
англійську, із вказівкою мови оригінала в дужках), нумерується по мірі згадування в
статті (не за алфавітом);
обов’язкове посилання на кожне джерело в тексті статті у порядку згадування за
формою [1, с. 3];
посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної
потреби;
усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними;
якщо в огляді літератури або далі по тексту є посилання на прізвище вченого – його
публікація має бути в загальному списку літератури після статті;
вторинне цитування не дозволяється;
у тексті не допускається вирівнювання пропусками (для цього використовуються
параметри абзацу);
при оформленні тексту обов’язково розрізняти дефіс «-», який не відділяється
пропусками, і коротке тире «–», відокремлюване з обох сторін пробілами;
усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;
таблиці, рисунки та графіки мають бути пронумеровані, кожне повинно мати назву.

5

Зразок оформлення та змістового наповнення статті
УДК …….
(Універсальний десятковий класифікатор. Можна скористатися посиланням на Інтернет джерело:
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y )

Прізвище Ініціали (автора),
вчений ступінь, вчене звання, посада, Місто, Країна,
Прізвище Ініціали (для кожного співавтора),
вчений ступінь, вчене звання, посада, Місто, Країна
НАЗВА СТАТТІ
Текст анотації мовою тексту статті (у даному випадку, українською). Зміст анотації має стисло і
достатньо інформативно підсумовувати основні ідеї й отримані результати дослідження. Розмір анотації
повинен становити від 200 до 250 слів. Зауважте, що дані про авторів, назва, ключові слова та анотація,
будуть використані як метадані для опису Вашої статті, тому вони повинні максимально чітко описувати її
зміст.
Ключові слова: поняття1, поняття 2, поняття 3 ... (від 3-х до 8-ми).

Name N. Surname (author),
Academic degree, Academic title, position, City, Country,
Name N. Surname (for each co-author),
Academic degree, Academic title, position, City, Country
ARTICLE’S TITLE IN ENGLISH
Abstract’s text in English. Abstract should briefly and quite informative to summarize main ideas and
received research results. Abstract’s size should consist of 200–250 words. As search engines crawl the magazine’s
content by title, keyword, and annotations, as well they should describe the content of your article.
Key words: term 1, term 2, term 3, ... .
Увага! Прізвища та імена авторів вказуються і транслітеруються латиницею з мови, на якій вони вказані
в документах, що засвідчують особу!

Постановка проблеми. У цій частині статті описується проблема,
розгляду якої присвячене дослідження, у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цьому підрозділі
здійснюється аналіз робіт, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і
на які спирається автор.
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Не вирішені раніше частини загальної проблеми. Як результат
аналізу джерел обов’язково виокремлюються раніше не вирішені частини
загальної проблеми, яким присвячена стаття. Посилання на джерела
оформлюються за стилем Американської психологічної асоціації АРА.
Формування цілей статті. Чітко та стисло викладається мета
написання даної статті. Наприклад, «Метою статті є висвітлення підходів, що
дають змогу ефективно...».
Виклад основного матеріалу дослідження. Цей розділ містить аналіз
та обґрунтування отриманих наукових результатів.
Списки оформлюються так:
– нумеровані – «1.», «1)», «a)», «VI.»;
– марковані – « – », «●».
Формули і окремі математичні символи і літери для позначення
величин у тексті мають бути набраними в редакторі MS Equation, без
обрамлення та заливки. Шрифт – Times New Roman 12pt, вирівнювання по
центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч.
hw =

r0

∑ cit
j −1

j

,

(1)

де cit – кількість цитувань,
r0 – найбільший індекс ряду j , такий що rw ( j ) ≤ cit j .

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, скриншот
сайту), таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де
вони згадані вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки мають бути
посилання в тексті. Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують
послідовно арабськими цифрами, вирівнюють по центру. Назви ілюстрацій
розміщують після їх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють
пояснювальними даними. Назву рисунка пишуть з великої літери й
обов’язково розташовують посередині аркуша під ілюстрацією, курсив. Після
назви крапку не ставлять. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їхнє
чітке відтворювання. Ілюстрації у статті можуть бути чорно-білими або
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кольоровими та мати єдиний стиль. Перед рисунком і після його підпису
необхідно залишити один порожній рядок.

0.6
0.4

Delta

0.2
0
-0.2
-0.4
1000
1
0.8

500

0.6
0.4
0

Views

0.2
0

ExpertBal

Рис. 1. Поверхня похибок нечіткої системи типу Сугено
Таблиці нумеруються, вирівнювання по центру, без відступів. Підпис
«Таблиця 1»: курсив, вирівнювання справа. Формат назви таблиці:
вирівнювання по центру, напівжирний, положення – над таблицею. Після
таблиці необхідно залишити один порожній рядок.
Таблиця 1
Дидактичні можливості використання вебінар орієнтованих платформ
Дидактичні завдання

Засоби вебінар орієнтованої платформи

Повідомлення
навчальної інформації,
ілюстрація пояснень
вчителя

–
–
–
–
–

Забезпечення групової
взаємодії

–
–
–
–

Оцінювання навчальних
досягнень

аудіо-, відеоконференція;
електронна дошка;
спільне відвідування веб-сайтів;
демонстрація роботи програмного забезпечення;
демонстрація презентацій і файлів різноманітних
форматів
текстовий чат, аудіо- відеоконференція;
спільна робота з електронною дошкою та документами;
додаткові віртуальні кімнати для групового навчання
тести, опитування із негайною візуалізацією отриманих
результатів

Висновки. У цьому розділі коротко підсумовуються результати
дослідження викладеного в основній частині, та обов’язково зазначаються
напрямки подальших розвідок.
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Список використаних джерел та References оформлюються відповідно
до стандартів Американської психологічної асоціації АРА.
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