
Збірник наукових праць  

«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»  

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАНП України 

 

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка 

Національної Академії Педагогічних Наук України «Проблеми сучасної 

психології» засновано у 2008 році з метою розвитку і поширення наукових 

знань. Збірник став результатом спільної наукової діяльності науковців 

одного із найстаріших університетів України Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН Національної Академії Педагогічних Наук України. 

У зв’язку зі змінами у назві Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка збірників неодноразово проходив 

перереєстрацію у Міністерстві юстиції України: 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації серія КВ № 19651 – 9451 ПР від 30.01.2013 року.  

У 2013 році у Міністерстві юстиції України отримано дозвіл на 

опублікування у збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології» 

результатів досліджень науковців шістьма мовами: українською, російською, 

польською, англійською, німецькою та чеською. 

Рішенням Президії Вищої Атестаційної Комісії України збірник 

наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної 

Академії Педагогічних Наук України «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ» внесено до Переліку наукових фахових видань України з 

психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 

року). Збірник поновлено у Переліку наукових фахових видань України з 

психології (Наказ Міністерства освіти і науки України за № 261 від 

06.03.2015 року). 

10 квітня 2012 року збірник наукових праць «Проблеми сучасної 

психології» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної Академії 

Педагогічних Наук України було зареєстровано в ISSN реєстрі – ISSN 2226 – 

6246. До складу міжнародної редакційної колегії та міжнародної редакційної 

ради включено провідних психологів-науковців із різних країн.   

Головний редактор збірника – Максименко Сергій Дмитрович, 

директор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний 

член НАПН України, доктор психологічних наук, професор. 

Відповідальний редактор збірника – Онуфрієва Ліана Анатоліїна, 

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри, завідувач спільної 

лабораторії психології навчання Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С.Костюка 

НАПН України. 



    У збірнику наукових праць «Проблеми сучасної психології», 

створеного вперше спільно Інститутом психології імені Г.С.Костюка 

Національної Академії Педагогічних Наук України і вищим навчальним 

закладом Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана 

Огієнка, знаходять своє віддзеркалення найбільш актуальні проблеми 

сучасної психології. У ньому представлено широкий спектр сучасних 

наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників у галузі загальної, 

педагогічної, вікової, експериментальної, медичної психології і психології 

навчання та ін. 

        Авторами випусків збірника наукових праць «Проблеми сучасної 

психології» є доктори і кандидати наук, професори і доценти, викладачі й 

аспіранти вищих навчальних закладів. 

 Географія авторів збірника охоплює всі частини України та авторів із-

за кордону – далекого та ближнього зарубіжжя. 

      Збірник наукових праць адресується професійним психологам і 

науковцям суміжних наук, докторантам і аспірантам, магістрантам і 

студентам психологічних факультетів, а також усім тим, хто цікавиться 

сучасним станом розвитку психологічної науки.   

З часу заснування і на 10 липня 2019 року вийшли в світ 45 випусків 

збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології» Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту 

психології імені Г.С.Костюка Національної Академії Педагогічних Наук 

України.  

Створено сайт збірника –  http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246  

Електронна адреса збірника – kpnu_lab_ps@ukr.net 

8 квітня 2014 року фахове видання збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 

Інституту психології імені Г.С.Костюка НАНП України «ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» включено до міжнародної науковометричної 

бази даних Index Copernicus (ІС).  

ICV 2013: 5,68 – з 19-го випуску(2013 рік). А за результатами 

рецензування за 2014 рік збірник наукових праць «Проблеми сучасної 

психології» отримав ICV 2014: 39.96; ICV 2015: 65.56; ICV 2016: 62,05; 

ICV 2017: 74,05. 
29 квітня 2015 р. збірник наукових праць «Проблеми сучасної 

психології» внесено до бази CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN 

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) cejsh.icm.edu.pl, 

що представляє Польську Академію Наук. 

Починаючи з 2013 року випуски збірника наукових праць «Проблеми 

сучасної психології» внесено до бази Google Scholar. 

З жовтня 2016 року збірник наукових праць «Проблеми сучасної 

психології» внесено до баз ERIH PLUS та Research Bible. 

Загалом фахове і наукометричне видання Збірник наукових праць 

«Проблеми сучасної психології» індексується у 8-ми міжнародних 

наукометричних базах: ІNDEX COPERNICUS (ІС) (з 2013 р.), GOOGLE 

http://cejsh.icm.edu.pl/


SCHOLAR (з 2013 р.), CEJSH (THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF 

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES) (з 2015 р.), RESEARCH BIBLE (з 

2016 р.), ERIH PLUS (з 2016 р.), OAJI (з 2016 р.), WORLD CATALOGUE OF 

SCIENTIFIC JOURNALS (з 2018 р.); COSMOS IMPACT FACTOR (CIF) (з 

2018 р.). 

Усі статті  збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології»  з 

2018 року отримують ідентифікатор DOI та реєструються в системі 

CrossRef. Із 2018 року з випуску №39 усім опублікованим у збірнику статтям 

присвоєно DOI, сайт збірника:  http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246 

Вийшов друком випуск 45 збірника наукових праць «Проблеми 

сучасної психології» (3-й квартал):  

Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. 

Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 45. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 

2019. – 476 с. / 27,67 ум.друк.арк. DOI10.32626/2227-6246.2019-45 

Найближчий випуск №46 планується на осінь 2019р. (4-й квартал), 

статті прийматимуться з 01.09.2019р. до 01.10.2019р.  

Усі статті проходять подвійне «сліпе» рецензування.  

Кількість статей у кожному випуску – обмежена (10-20 статей).  

Електронна адреса збірника – kpnu_lab_ps@ukr.net 

Збірник наукових праць виходить вчасно періодичністю 4 рази на рік. 

 

 

 

http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246

