
 
Editor’s	Preface	

Передмова	редактора 

	
Popovych	Ihor	Stepanovych 

	
The	 third	 issue	 of	 the	 scientific	 journal	

“Інсаи8 т:	 психологічні	 виміри	 суспільства.	
Insight:	the	psychological	dimensions	of	society”	
(“ІПВС.	 IPDS”)	 presents	 nine	 peer-reviewed	
scientific	 articles.	 Original	 research	 highlights	
the	psychological	dimensions	of	society	and	out-	
lines	the	modern	facets	of	psychological	science	
at	the	beginning	of	the	new	millennium.	 

“ІПВС.	 IPDC”	 is	 included	 in	 the	List	of	 scien-	
tific	 professional	 publications	 of	 Ukraine	 (cate-	
gory	"B")	in	the	specialty	053	Psychology	(Order	
of	Ministry	of	Education	and	Science	of	Ukraine	
from	 17.03.2020	 No409,	 Annex	 1).	 The	 edito-	
rial	board	approved	 the	course	 for	category	“A”	
(Scopus	and/or	WoS).	 In	each	subsequent	 issue	
of	 the	 publication	we	will	 increase	 the	 require-	
ments	and	quality	of	published	research,	expand	
the	 geography	 of	 cooperation.	 From	 the	 third	
issue,	 readers,	 researchers	 and	 fans	 of	 our	
publication	 will	 be	 able	 to	 get	 acquainted	 with	
the	full	Eng-	lish	and	Ukrainian	versions.	Famous	
scientists	 are	 invited	 to	 work	 in	 the	 editorial	
board	 of	 the	 publication:	 Yanchuk	 Volodymyr	
Oleksandrovych,	 Doc-	 tor	 of	 Psychological	
Sciences,	Professor	(Belarusian	State	University,	
Belarus);	Avanesyan	Grant	Mykhailovych,	Doctor	
of	 Psychological	 Sciences,	 Professor	 (Yerevan	
State	 University,	 Armenia);	 Diego	 Felipe	
Arbeláez	Campillo,	Professor,	(Universidad	de	la	
Amazonia,	 Colombia);	 Magda	 Julissa	 Rojas-
Bahamón,	 PhD,	 Professor	 (Universidad	 de	 la	
Amazonia,	Colombia).	 

This	 issue	 presents	 research	 by	 nineteen	
authors	 from	three	countries:	China,	Lith-	uania	
and	 Ukraine.	 Our	 journal	 is	 open	 for	 the	
presentation	 of	 scientific	 papers	 from	 all	 over	
the	world.	There	are	graduate	students,	doctoral	
students,	 candidates	 of	 sciences,	 doctors	 of	
sciences,	associate	professors,	professors,	heads	
of	 departments,	 academician,	 rector	 of	 the	
university	 and	 Olympic	 champion	 among	 the	
researchers.	 The	 editorial	 board	 suggested	 the	
following	 sections	 of	 the	 journal	 in	 this	 issue:	
“General	 psychology;	 personality	 psychology”,	
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Третіи8 	 номер	 наукового	 журналу	

“Інсаи8 т:	 психологічні	 виміри	 суспільства.	
Insight:	 the	 psychological	 dimensions	 of	
society”	 (“ІПВС.	 IPDS”)	 представляє	 дев’ять	
рецензованих	наукових	статеи8 .	Оригінальні	
дослідження	 висвітлюють	 психологічні	
виміри	 суспільства	 та	 окреслюють	 сучасні	
грані	 психологічноı̈	 науки	 на	 початку	
нового	тисячоліття.	 

“ІПВС.	 IPDS”	 внесено	 до	 Переліку	
наукових	 фахових	 видань	 Украı̈ни	
(категорія	 “Б”)	 за	 спеціальністю	 053	
Психологія	 (Наказ	 МОН	 Украı̈ни	 від	
17.03.2020	No	409,	додаток	1).	Редакціи8 ною	
колегією	 схвалено	 курс	 в	 категорію	 “А”	
(Scopus	 і/чи	 WoS).	 З	 кожним	 номером	
видання	 ми	 підвищуватимемо	 вимоги	 і	
якість	 опублікованих	наукових	досліджень,	
розширюватимемо	 географію	 співпраці.	 З	
третього	 номеру	 читачі,	 дослідники	 і	
шанувальники	 нашого	 видання	 зможуть	
знаи8 омитися	 з	 повними	 англомовною	 і	
украı̈номовною	 версіями.	 До	 роботи	 в	
редко-	 легію	 видання	 запрошені	 імениті	
вчені:	 Янчук	 Володимир	 Олександрович,	
доктор	 психологічних	 наук,	 професор	
(Білоруськии8 	 державнии8 	 університет,	
Білорусь);	 Аванесян	 Грант	 Михаи8 лович,	
доктор	 психологічних	 наук,	 професор	
(Єреванськии8 	 державнии8 	 університет,	
Вірменія);	Дієго	Феліпе	Арбелаес	Кампілло,	
професор	 (Університет	 де	 Амазонія,	
Колумбія);	 Магда	 Хулісса	 Рохас-Багамон,	
доктор	 наук,	 професор	 (Університет	 де	
Амазонія,	Колумбія).	 

У	 цьому	 випуску	 представлені	
дослідження	дев’ятнадцяти	авторів	з	трьох	
краı̈н:	Китаи8 ,	Литва	та	Украı̈на.	Наш	журнал	
відкритии8 	для	презентаціı̈	наукових	праць	з	
усього	світу.	Серед	дослідників	є	аспіранти,	
докторанти,	кандидати	наук,	доктори	наук,	
доценти,	 професори,	 завідувачі	 кафедр,	
академік,	 ректор	 університету	 і	
олімпіи8 ськии8 	 чемпіон.	 У	 даному	 випуску	



 
“Social	 psychology;	 psychology	 of	 social	 work”,	
“Pedagogical	 and	 developmental	 psychology”	
and	“Special	psychology”.	 

Three	 articles	were	published	 in	 the	 section	
“General	 Psychology;	 personality	 psychology”.	
The	research	of	Svitlana	Kalischuk	highlights	the	
successive	 steps	 of	 conceptualization	 of	 the	
trans-theoretical	 existential-system	approach	 to	
the	reorganization	of	the	semantic	architectonics	
of	 the	 individual’s	 consciousness.	 Based	 on	 the	
provisions	of	 the	differential	 emo-	 tions	 theory,	
psychology	 of	 attitude,	 self-regulation	 concepts,	
the	researchers	Yurii	Cheban,	Oleksiy	Chebykin,	
Viktor	Plokhikh	and	Anatolii	Massanov	study	the	
influence	of	emotiogenic	stimuli	and	stressors	on	
the	competitive	self-mobilization	of	professional	
rowers.	Ma	Feng,	Rosina	Shevchenko	and	Natalia	
Karhina	 in	 their	 research	 identified	 traits	 that	
are	 hypothetically	 related	 to	 the	 psychological	
well-being	of	the	personality.	 

One	article	was	published	in	the	section	“Ped-	
agogical	 and	 developmental	 psychology”,	 in	
which	 Inessa	 Vizniuk	 and	 Anna	 Polishchuk	
empirically	 determined	 and	 theoretically	
substantiated	the	 level	of	psychological	stability	
of	 a	 student	 under	 the	 conditions	 of	 distance	
learning.	 

Four	 articles	 were	 published	 in	 the	 section	
“Social	 psychology;	 psychology	 of	 social	 work”.	
The	 research	 of	 Olena	 Blynova	 and	 Olena	
Ursulenko	 clarifies	 the	 influence	 of	 the	 level	 of	
maturity	of	 the	urban	 identity	on	the	social	and	
psychological	 adaptation	 of	 students	 and	 their	
life	 satisfaction.	 Researchers	 Vitalii	 Bocheliuk	
and	Mykyta	Panov	developed	and	substantiated	
a	 structural	 and	 functional	 model	 of	 the	
professional	 readaptation	 of	 unemployed	
internally	 displaced	 persons.	 Postgraduate	
student	Hanna	Krupnyk	conducted	an	empirical	
research	 of	 the	 level	 of	 development	 of	 parent-
child	 relationships	 and	 comparison	 of	 groups’	
results	according	to	the	birth	order	of	children	in	
the	 family	 hierarchy.	 The	 research	 of	 Diana	
Saveikiene	 and	 Natalia	 Volodarska	 outlines	 the	
conditions	 for	 the	 effectiveness	 of	 methods	 of	
supporting	women’s	psychological	well-being	in	
situations	 of	 temporary	 resettlement	 that	 have	
arisen	 as	 a	 result	 of	 the	 military	 conflict	 in	
Ukraine.	 

One	 article	 by	 Lydiia	 Drozd	 and	 Yuliia	
Bystrova	 was	 published	 in	 the	 section	 “Special	
psychology”.	 It	 theoretically	 substantiates	 and	

редакціи8 на	колегія	запропонувала	наступні	
рубрики	 журналу:	 “Загальна	 психологія;	
психологія	 особистості”,	 “Соціальна	
психологія;	 психологія	 соціальноı̈	 роботи”,	
“Педагогічна	 та	 вікова	 психологія”	 і	
“Спеціальна	психологія”.	 

У	 рубриці	 “Загальна	 психологія;	
психологія	 особистості”	 опубліковано	 три	
статті.	 Дослідження	 Світлани	 Каліщук	
висвітлює	 послі-	 довні	 кроки	
концептуалізаціı̈	 транстеоретичного	
екзистенціально-системного	 підходу	 до	
реорганізаціı̈	 смисловоı̈	 архітектоніки	
свідомості	 особистості.	 Дослідники	 Юріи8 	
Чебан,	 Олексіи8 	 Чебикін,	 Віктор	 Плохіх	 і	
Анатоліи8 	 Массанов	 на	 основі	 положень	
теоріı̈	 диференціи8 них	 емоціи8 ,	 психологіı̈	
установки,	 концепціи8 	 саморегуляціı̈	
розглянули	 вплив	 емоціогенних	 стимулів	
та	 стресорів	 на	 змагальну	 самомобілізацію	
спортсменів-веслувальників.	 Ма	 Фенг,	
Росіна	Шевченко	і	Наталія	Каргіна	у	своєму	
науковому	 дослідженні	 встановили	 риси,	
які	 гіпотетично	 пов’язані	 з	 психологічним	
благо-	получчям	особистості.	 

У	 рубриці	 “Педагогічна	 та	 вікова	
психологія”	 опубліковано	 одну	 статтю,	 у	
якіи8 	 Інесса	 Візнюк	 та	 Анна	 Поліщук	
емпірично	 визначили	 та	 теоретично	
обґрунтували	 рівень	 психологічноı̈	
стіи8 кості	 студента	 в	 умовах	 дистанціи8 ного	
навчання.	 

У	 рубриці	 “Соціальна	 психологія;	
психологія	соціальноı̈	роботи”	опубліковано	
чотири	 статті.	 У	 науковому	 дослідженні	
Олени	 Блиновоı̈	 і	 Олени	 Урсуленко	
з’ясовано	 вплив	 рівня	 сформованості	
міськоı̈	 ідентичності	 на	 соціально-
психологічну	 адаптацію	 студентськоı̈	
молоді	 та	 ı̈хню	 задоволеність	 життям.	
Дослідники	 Віталіи8 	 Бочелюк	 і	 Микита	
Панов	 розробили	 и8 	 обґрунтували	
структурно-функіональну	 модель	
професіи8 ноı̈	 реадаптаціı̈	 безробітних,	 що	
належать	 до	 категоріı̈	 внутрішньо	
переміщених	 осіб.	 Аспіранткою	 Ганною	
Крупник	 здіи8 снено	 емпіричне	 дослідження	
рівня	 розвитку	 батьківсько-дитячих	
взаємин	та	порівняння	результатів	у	групах	
за	 порядком	 народження	 дітеи8 	 у	 сімеи8 ніи8 	
ієрархіı̈.	 Дослідження	 Діани	 Савеи8 кіене	 і	
Наталіı̈	 Володарськоı̈	 окреслює	 умови	



 
develops	 a	 step-by-step	 diagnostic	 program	 for	
the	 research	 of	 communication	 of	 adolescents	
with	intellectual	disabilities.	 

We	hope	that	the	third	issue	of	our	scientific	
journal,	 like	 the	 previous	 ones,	 will	 encourage	
new	readers	not	only	from	Ukraine	but	also	from	
other	 countries	 to	 participate	 in	 an	 open	
international	 discussion.	 On	 behalf	 of	 the	
editorial	 board,	 I	 invite	 representatives	 of	
various	psychological	specializations	and	related	
sciences	 to	 publish	 their	 research	 in	 “Інсаи8 т:	
психологічні	 виміри	 суспільства.	 Insight:	 the	
psychological	 dimensions	 of	 society”	 according	
to	 the	 requirements	 posted	 on	 our	 website:	
https://insight.journal.	 kspu.edu	 –	
“Requirements	for	articles”.	

ефективності	 методів	 підтримки	
психологічного	 благопо-	 луччя	 жінок	 в	
ситуаціях	 тимчасового	 переселення,	 що	
виникли	внаслідок	віи8 ськового	конфлікту	в	
Украı̈ні.	 

У	 рубриці	 “Спеціальна	 психологія”	 опу-	
бліковано	 одну	 статтю	 Лідіı̈	 Дрозд	 і	 Юліı̈	
Бистровоı̈,	 у	 якіи8 	 теоретично	 обґрунтовано	
та	 розроблено	 поетапну	 діагностичну	
програму	дослідження	комунікаціı̈	підлітків	
з	інтелектуальними	порушеннями.	 

Ми	 сподіваємось,	 що	 третіи8 	 випуск	
нашого	 наукового	 журналу,	 як	 і	 попередні,	
спонукатиме	 нових	 читачів	 не	 лише	 з	
Украı̈ни,	 а	 и8 	 з	 інших	 краı̈н	 до	 участі	 у	
відкритіи8 	 міжнародніи8 	 дискусіı̈.	 Від	 імені	
редакціи8 ноı̈	 колегіı̈	 запрошую	
представників	 різних	 психологічних	
спеціалізаціи8 	 та	 суміжних	 наук	
опублікувати	 своı̈	 наукові	 доробки	 в	
“Інсаи8 т:	 психологічні	 виміри	 суспільства.	
Insight:	 the	 psychological	 dimensions	 of	
society”	відповідно	до	вимог,	розміщених	на	
нашому	 веб-саи8 ті:	 https://insight.	
journal.kspu.edu	–	“Вимоги	до	статеи8 ”.		
	



 

 


