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The fourth issue of the scientific journal 
“Інсайт: психологічні виміри суспільства. 
Insight: the psychological dimensions of society” 
(№4/2020) presents nine peer-reviewed 
scientific articles. Author’s research combines 
empirical, experimental work with theoretical 
substantiation and generalization of the studied 
phenomena.

The Editorial Board is actively working in 
the direction of category “A” (Scopus and / or WoS). 
We continue to publish the authors’ scientific 
achievements in English and Ukrainian, promoting 
researchers and the scientific journal in Ukraine 
and abroad. We pay attention to the modern works 
in this field, which are analyzed by researchers 
and indexed in Scopus and / or WoS.

All works have been licensed by Creative 
Commons Attribution 4.0 International License 
since №4 / 2020. Please note that under this 
license, all scientific papers may be freely copied 
and distributed on any medium and in any format, 
provided that the references to the initial data 
of the scientific work are indicated. Authors retain 
copyright and grant the journal right of the first 
publication with the work simultaneously licensed. 
Authors are able to enter into separate, additional 
contractual arrangements for the non-exclusive 
distribution of the journal's published version 
of the work (institutional repository, your website, 
monograph), with an acknowledgement of its 
initial publication in this journal.

We are pleased to announce that “ІПВС. IPDS” 
is indexed in the international database BASE, 
which is one of the largest search engines in 
the world among academic web resources. BASE 
provides more than 150 million documents from 
more than 7,000 sources. All issues of the scientific 
journal are indexed in the BASE database. Famous 
scientists are invited to work in the editorial 
board of the publication: Baranauskiene 
Ingrida, Professor of the Department of Social 
Work (Klaipeda University, Lithuania); Veliz 

Четвертий номер наукового журналу 
“Інсайт: психологічні виміри суспільства. 
Insight: the psychological dimensions of society” 
(№4/2020) представляє дев’ять рецензованих 
наукових статей. Авторські дослідження поєд-
нують емпіричну, експериментальну роботу 
з теоретичним обґрунтуванням та узагаль-
ненням досліджуваних феноменів.

Редакційна колегія веде активну роботу 
у напрямку категорії “А” (Scopus і/чи WoS). 
Продовжуємо публікувати наукові здобутки 
авторів англійською і українською мовами, 
популяризуючи дослідників і науковий журнал 
в Україні і за її межами. Звертаємо увагу на про-
аналізовані дослідниками сучасні праці даної 
сфери, що проіндексовані у Scopus і/чи WoS.

Починаючи з №4/2020 всі роботи ліцен-
зуються Creative Commons Attribution 
4.0 International License. Акцентуємо увагу, що 
згідно цієї ліцензії всі наукові праці можуть 
вільно копіюватися і поширюватися на будь 
якому носії і в будь якому форматі, за умови 
зазначення покликань на вихідні дані науко-
вої праці. Автори залишають за собою право 
на авторство своєї роботи та передають жур-
налу право першої публікації цієї роботи на 
умовах ліцензії. Автори мають право укла-
дати самостійні додаткові угоди щодо не- 
ексклюзивного розповсюдження роботи 
у тому вигляді, в якому вона була опублікована 
цим журналом (інституційний репозитатрій, 
особистий веб-сайт, монографія), здійснивши 
первинне покликання на публікацію роботи 
в цьому журналі.

Радо повідомляємо, що “ІПВС. IPDS” про-
індексовано в міжнародній базі BASE, яка 
є однією з найбільш об’ємних пошукових 
систем у світі серед академічних веб-ре-
сурсів. BASE забезпечує понад 150 мільйо-
нів документів з понад 7000 джерел. У базі 
BASE проіндексовано всі номери наукового  
журналу.
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Alex Burgos, Doctor of Psychological Sciences, 
Health Psychology, Social Psychology, Professor 
(University of Los-Lagos, Chile); Abbasova 
Qizilgul Yasin, Doctor of Philosophy, Professor 
of the Department of Social Work (Baku State 
University, Azerbaijan); Shafiyeva Elnara Ibrahim, 
Doctor of Psychological Sciences, Professor (Baku 
State University, Azerbaijan).

The fourth issue presents research by fifteen 
authors from four countries: Poland, Slovakia,  
Belarus and Ukraine. Our journal is interested 
in publishing high-quality scientific papers by 
researchers from around the world. The editorial 
board is working to expand the geography 
of coverage in Ukraine and around the world. Post- 
graduate students, doctoral students, candidates 
of sciences, doctors of sciences, associate 
professors, professors, heads of departments, deans 
of faculties, famous scientists, doctors, teachers 
are among the researchers. The editorial board 
proposed four sections of the journal in this issue: 
“General psychology; personality psychology”, 
“Pedagogical and developmental psychology”, 
“Medical psychology” and “Special psychology”.

Four articles were published in the section 
“General psychology; personality psychology”. The 
research of Olena Chykhantsova highlights person’s 
quality of life and features of its measurement 
using the author’s questionnaire “Person’s Quality 
of Life Questionnaire”. Researcher Hromova Hanna 
conducted a comparative analysis of intolerance 
to uncertainty in in seriously injured veterans. 
Olena Medvedskaya Olena, Liana Onufriieva 
and Natalia Tavrovetska studied the semantic 
space of a personality in adult active web-users in 
their research.

Olena Vavryniv empirically researched 
professional empathy of future rescuers 
and established the psychological semantic 
parameters of this phenomenon.

One article was published in the section 
“Pedagogical and developmental psychology”, 
in which Iryna Radul, Olena Hundarenko 
and Kowalczyk Marlena empirically determined 
and theoretically substantiated levels of egotism 
of the junior schoolchild in communication with 
peers.

One article was published in the section 
“Medical Psychology”. The research of Nataliia 

До роботи в редколегію видання запрошені 
імениті вчені: Баранаускіне Інгріда, професор 
кафедри соціальної роботи (Клайпедський 
університет, Литва); Веліз Алекс Бургос, док-
тор психології, психології здоров’я, соціальної 
психології, професор (Університет Лос-Лагос, 
Чилі); Аббасова Кизилгюль Ясін, доктор філо-
софських наук, професор кафедри соціальної 
роботи (Бакинський державний університет, 
Азербайжан); Шафієва Ельнара Ібрагім, док-
тор психологічних наук, професор (Бакин-
ський державний університет, Азербайжан).

У четвертому випуску представлені дослі-
дження п’ятнадцяти авторів з чотирьох країн: 
Польща, Словаччина, Білорусь та Україна. Наш 
журнал зацікавлений у публікації якісних 
наукових праць дослідників з усього світу. 
Редакційна колегія працює над розширен-
ням географії покриття в Україні і світі. Серед 
дослідників є аспіранти, докторанти, кан-
дидати наук, доктори наук, доценти, профе-
сори, завідувачі кафедр, декани факультетів, 
відомі вчені, лікарі, педагоги. У цьому випуску 
журналу редакційна колегія запропонувала 
чотири рубрики: “Загальна психологія; психо-
логія особистості”, “Педагогічна та вікова пси-
хологія”, “Медична психологія” і “Спеціальна 
психологія”.

У рубриці “Загальна психологія; психологія 
особистості” опубліковано чотири статті. Дослі-
дження Олени Чиханцової висвітлює якість 
життя особистості та особливості його вимі-
рювання з використанням авторського опиту-
вальника “Вивчення якості життя особистості”. 
Дослідниця Ганна Громова здійснила порів-
няльне аналізування інтолерантності до неви-
значеності у ветеранів з важкими пораненнями. 
Олена Медведська, Ліана Онуфрієва і Наталія 
Тавровецька у своєму науковому дослідженні 
вивчали семантичний простір особистості 
у дорослих активних web-користувачів.

Олена Вавринів емпірично дослідила профе-
сійну емпатію майбутніх рятувальників та вста-
новила психологічні змістові параметри цього 
феномену.

У рубриці “Педагогічна та вікова психологія 
” опубліковано одну статтю, у якій Ірина Радул, 
Олена Гундаренко і Марлена Ковальчик емпі-
рично дослідили та теоретично обґрунтували 
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Shevchenko and Anatolii Shevchenko confirmed 
the assumption that mercy, as an integral 
personally and professionally significant 
quality of a medical worker is determined by 
the harmonious development of cognitive, 
emotional-and-motivational and behavioral 
components, and it is not manifested enough in 
usual conditions of professional activity.

Three articles have been published in 
the Special Psychology section. A psychological 
and pedagogical typology of mental 
retardation of schoolchildren was proposed 
in the research of Prokhorenko Lesіa 
and Tetyana Kostenko. Researcher Oksana 
Romanenko made a theoretical substantiation 
and empirical measurement of the peculiarities 
of the development of sensory-perceptual 
processes of the psyche in the conditions of norm 
and organic pathology (CP). Oleksandr Shamych 
compared the emotional states of Paralympians’ 
male and female using the author's questionnaire 
in the research of gender peculiarities 
of Paralympians’ self-realization. 

In the fourth issue, as in the previous editions 
the Editorial Board of the scientific journal sought 
to convey to the reading community a culture 
of scientific dimension. We invite new readers 
from Ukraine and other countries to participate 
in an open international discussion on the pages 
of a scientific journal. 

Representatives of various psychological 
scientific schools and fields can publish their 
research in Ukrainian and English free of charge 
in the journal “Insight: psychological dimensions 
of society. Insight: the psychological dimensions 
of society” in accordance with the requirements 
posted on our website: https://insight.journal.
kspu.edu.

рівні еготизму молодшого школяра у спілку-
ванні з ровесниками.

У рубриці “Медична психологія” опубліко-
вано одну статтю. У науковому дослідженні 
Наталії Шевченко і Анатолія Шевченко під-
тверджено припущення про те, що милосердя, 
як інтегральна особистісно і професійно зна-
чуща якість лікаря, визначається гармонійним 
розвитком когнітивного, емоційно-мотива-
ційного та поведінкового компонентів, і в зви-
чайних умовах професійної діяльності просте-
жується недостатньо.

У рубриці “Спеціальна психологія” опублі-
ковано три статті. У дослідженні Лесі Прохо-
ренко і Тетяни Костенко запропоновано пси-
холого-педагогічну типологізацію затримки 
психічного розвитку школярів. Дослідниця 
Оксана Романенко здійснила теоретичне 
обґрунтування та емпіричне вимірювання 
особливостей розвитку сенсорно-перцептив-
них процесів психіки в умовах норми та орга-
нічної патології (ДЦП). Олександр Шамич 
у дослідженні гендерних особливостей само-
реалізації паралімпійців, застосовуючи автор-
ський опитувальник, порівняв емоційні стани 
спортсменів-паралімпійців чоловічої та жіно-
чої статі.

Редакційна колегія наукового журналу 
прагнула у четвертому випуску, як і в попе-
редніх, донести до читацької спільноти куль-
туру наукового виміру. Ми запрошуємо нових 
читачів з України, з інших країн до участі 
у відкритій міжнародній дискусії на сторінках 
наукового журналу. Представники різних пси-
хологічних наукових шкіл і напрямків можуть 
безкоштовно представити українською і анг-
лійською мовами свої наукові дослідження 
в “Інсайт: психологічні виміри суспільства. 
Insight: the psychological dimensions of society” 
дотримуючись вимог, що розміщені на нашому 
веб-сайті: https://insight.journal.kspu.edu.


