
 
Шановні колеги! 

Оголошується набір статей  

до фахового наукового журналу «Габітус». 

Випуск 49, 2023 рік 

 

У науковому журналі можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт із соціологічних та психологічних наук 

на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата наук. На підставі Наказу МОН 

України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) журнал включено до категорії «Б»  

Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 053 – Психологія,  

054 – Соціологія. 

Набір триває включно до 26 травня 2023 року. 

 

Габітус – це періодичний науковий журнал, який заснований Причорноморським 

науково-дослідним інститутом економіки та інновацій і публікує результати 

теоретичних та емпіричних наукових досліджень у сфері соціології та психології.  

У статтях розглядаються проблеми соціальної теорії, емпіричні соціологічні 

дослідження, питання історії психології та соціології, загальної психології, педагогічної 

психології, психології індивідуальних відмінностей, психології особистості, психології 

праці, соціальної й організаційної психології, юридичної психології та корекційної 

психології. Обговорюються актуальні тенденції і перспективи розвитку соціології  

та психології як наукових дисциплін в Україні та в зарубіжних країнах. 

Мета журналу – сприяти більш глибокому розумінню групової та соціальної 

поведінки, її детермінації, особливостей і закономірностей. 

Видання співпрацює з найбільшими ЗВО України та зарубіжжя, органами 

державної влади й місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення 

інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, проведення на базі видання 

круглих столів. 

Пріоритетами журналу є підтримка молодих науковців, дослідження проблем 

розвитку Причорноморського регіону, інформування наукової спільноти про сучасні 

монографічні дослідження та проблеми соціологічної і психологічної освіти.  

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. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku
http://iei.od.ua/
http://iei.od.ua/
https://strikeplagiarism.com/
https://plagiat.pl/


Рубрики видання: 

1. Теорія та історія соціології. 

2. Методологія та методи соціологічних досліджень. 

3. Соціальні структури та соціальні відносини. 

4. Спеціальні та галузеві соціології. 

5. Загальна психологія. Історія психології.  

6. Вікова та педагогічна психологія. 

7. Психологія особистості. 

8. Психологія праці. 

9. Соціальна психологія. Юридична психологія. 

10. Психофізіологія та медична психологія. 

11. Анонси наукових подій. 

12. Рецензування. 

 

Для опублікування статті в науковому журналі Випуск 49/2023 необхідно 

заповнити довідку про автора за посиланням або за QR-кодом та надіслати 

електронною поштою до редакції журналу на адресу 

journal@habitus.od.ua не пізніше 26 травня 2023 року статтю, 

оформлену згідно з вказаними вимогами. 

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття 

статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного 

внеску. 

Обов’язково необхідно надіслати відскановану (сфотографовану) квитанцію про 

сплату вартості публікації наукової статті. Вартість публікації становить 1000 гривень 

(за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо в розмірі 40 гривень. 

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, 

макетуванням, версткою журналу та розміщенням його електронної версії.  

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. 

Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково  

до публікаційного внеску. 

Статті студентів приймаються виключно у співавторстві з науковим керівником. 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Столярчук ІІ_стаття, Столярчук 

ІІ_квитанція.  

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 липня 2023 р. 

Друкований примірник журналу буде відправлений авторам статей, які його 

замовлять, 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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkkvrjbK-MB__uzALZDolAa2aYYuYmLeP9xSg-NqlzJMrWDw/viewform
mailto:journal@habitus.od.ua


Текст наукової статті має містити: 

1. Вступ із розкриттям актуальності проблеми дослідження. 

2. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих 

наукових результатів.  

3. Висновки з проведеного дослідження, у яких представлені розгорнуті конкретні 

висновки за результатами дослідження та перспективи подальших наукових пошуків  

у цьому напрямі. 

4. Бібліографічний список (наявність цього списку є обов’язковою, складають його 

відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення  

та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити в тексті у квадратних 

дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, наприклад: [3, с. 234] 

або [2, с. 35; 8, с. 234]). 

У статтях 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. 

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською 

мовами, а також переклад назви статті англійською мовою. Обсяг анотацій українською 

та англійською мовами – 1800 знаків кожна. Кількість ключових слів – щонайменше 

5 слів. 

 

Технічні вимоги: 

1. Обсяг статті – від 12 до 20 сторінок (формату А4 (297×210), береги: ліворуч –  

25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм), набраних у редакторі Microsoft Word. 

2. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом 

Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5. 

3. Якщо стаття містить таблиці, формули та (або) ілюстрації, вони повинні бути 

компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір 

таблиць та ілюстрацій не повинен бути більший за ширину сторінки. 

4. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. 

Формули подають за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation. Кількість 

таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною й доречною. Рисунки та таблиці 

на альбомних сторінках не приймаються. 

5. Мова публікацій: українська, англійська, польська. 

6. Стаття повинна мати такі структурні елементи: індекс УДК (у верхньому лівому 

кутку сторінки); рубрику журналу; прізвище та ініціали автора/авторів (не більше  

3 авторів), науковий ступінь, вчене звання; назву статті двома мовами – українською  

та англійською; текст статті; список літератури. 

 
Шановні колеги!  

У разі необхідності Ви маєте можливість замовити послугу перевірки на плагіат,  
звернувшись до контактної особи: 

Контактна особа: 
Партенюха Дар’я – молодший науковий співробітник  

Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, econom@iei.od.ua 

mailto:econom@iei.od.ua


Приклад оформлення статті 

 

Тематична рубрика: ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

УДК 159.937:94:246.3:159.91 

Столярчук І.І. 

к.психол.н., доцент кафедри практичної та клінічної психології 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ  

З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

FEATURES OF THE MOTIVATION SPHERE OF ADOLESCENTS  

WITH DISORDERS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT 

 

Стаття присвячена дослідженню мотиваційної сфери підлітків з порушеннями 

інтелектуального розвитку. В теоретико-емпіричних дослідженнях сучасних 

українських та зарубіжних спеціальних психологів та педагогів розкриті актуальні 

напрямки корекційної та виховної роботи з підлітками з порушеннями інтелекту, 

показано, що за останні десятиріччя під впливом екологічних, соціально-економічних 

та інших чинників чисельність дітей з порушеннями інтелектуального розвитку 

збільшилася.  

(1800 знаків) 

Ключові слова: мотив, мотивація, прагнення успіху, особистість, підліток, підліток  

з порушеннями інтелектуального розвитку. 

 

The article is devoted to the study of the motivational sphere of adolescents with intellectual 

disabilities. The theoretical-empirical studies of modern Ukrainian and foreign special 

psychologists and pedagogues reveal the current directions of correctional and educational 

work with adolescents with intellectual disabilities, it is shown that over the past decades, 

under the influence of environmental, socio-economic and other factors, the number  

of children with intellectual disabilities has increased. 

(1800 знаків) 

Key words: motive, motivation, desire for success, personality, teenager, teenager with 

intellectual disabilities. 

 

 

В сучасній психологічній науці особливого значення набувають питання посилення 

адаптаційних ресурсів особистості, підтримки її психічного розвитку, соціалізації  

та міжособистісних відносин. В теоретико-емпіричних дослідженнях сучасних 



українських та зарубіжних спеціальних психологів та педагогів розкриті актуальні 

напрямки … 

В. Тарасова [12], О. Романчук [8], Ю. Шевченко [13] та інші українські вчені 

емпіричним шляхом переконливо довели, що у дітей, які розвиваються нормотипово, 

процес ієрархізації мотивів відбувається ... 

… 

Результати дослідження показали, що у підлітків з порушеннями інтелектуального 

розвитку в структурі особистості переважає 
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З повагою – редакційна колегія видання 

 

Контакти:  

Редакція наукового журналу «Габітус»,  

вул. Інглезі, 6/1, м. Одеса, 65101 

Телефон: +38 (098) 985 01 58 

Електронна адреса: journal@habitus.od.ua 

Офіційний сайт: www.habitus.od.ua 
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