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У збірнику висвітлюється широкий спектр 
теоретичних та емпіричних наукових розробок 
в різних галузях сучасної психології. 
Розглядаються аспекти розвитку та 
формування особистості на різних етапах 
онтогенезу. Аналізуються актуальні проблеми 
в галузях соціальної, педагогічної, 
організаційної, клінічної психології та ін. Для 
науковців, викладачів, професійних 
психологів. 
 
У збірнику можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук з психології. 

Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки внесений до 
Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з психологічних 
наук (спеціальність: 053 «Психологія») відповідно до Наказу МОН України від 
15.04.2021 № 420 (Додаток 3). 

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу 
міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. 

 

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ 

Для опублікування статті у Віснику Львівського університету. 
Серія психологічні науки № 15 за 2023 рік необхідно до 2 травня 
2023 року включно заповнити довідку про автора за посиланням 
або QR-кодом та надіслати на електронну пошту journal@psy-
visnyk.lnu.lviv.ua статтю. 

Після отримання реквізитів необхідно надіслати відскановану квитанцію 
про сплату вартості публікації наукової статті.  
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Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 липня 2023 р. 
 
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять 
друкований примірник, до 31 серпня 2023 р. 
 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-
ОКУПАНТА: 

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих 
джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел 
іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. 
 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: 
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та 
перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність 
плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від 
польської компанії Plagiat.pl. 
 

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК: 
 

Публікаційний внесок становить 1000 гривень (за 12 сторінок). За кожну 
додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. 
Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, 
коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням 
його електронної версії. 
 
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на 
сайті видання. 
 
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. 
Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити 
додатково до публікаційного внеску. 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 
 

До публікації приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. 
Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених 
фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших 
відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають 
відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті 
інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка 
також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і 
відхилення статей.  
 
Звертаємо увагу авторів на те, що до публікації приймаються статті лише 
українською та англійською мовами! 
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Статті від студентів приймаються лише у співавторстві із науковим 
керівником.  
 
Технічні вимоги: 
 
- електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у 
текстовому редакторі Microsoft Word. 
- обсяг статті 8-15 сторінок; 
- формат А4 через 1,5 інтервал; 
- шрифт Times New Roman, розмір 14; 
- поля з усіх сторін – 20 мм. 
 
Структура статті: 
 
рядок 1 – УДК (вирівнювання по лівому краю); 
рядок 2 – назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі 
літери); 
рядок 3 – ім’я та прізвище автора статті (вирівнювання по центру); 
рядок 4 – місце роботи (навчання), адреса навчального закладу (вирівнювання 
по центру), електронна пошта. 
Перший абзац – анотація та ключові слова (мінімум 1800 знаків). Публікація 
англійською мовою повинна супроводжуватися анотацією українською мовою; 
кожна публікація українською мовою супроводжується англомовною 
анотацією. 
Далі йде текст статті та список використаної літератури; 
Останній абзац – назва статті, ім’я та прізвище автора, місце роботи 
(навчання), адреса навчального закладу, електронна адреса, анотація та ключові 
слова (мінімум 1800 знаків). Публікація англійською мовою повинна 
супроводжуватися анотацією українською мовою; кожна публікація 
українською мовою супроводжується англомовною анотацією. 

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 
1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється згідно 
розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання». 

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, 
[2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в 
списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело 
(без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15]. 
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Текст статті… 
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