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Нагальна вимога сьогодення в судовій практиці України - це 
1) впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечать 
широкі можливості для диференціації загального і фахового навчання, 
всебічної активізації творчих, пошукових, особистісно-орієнтованих форм 
здобуття нових спеціальних знань, підвищення їх ефективності, 
мобільності і відповідності запитам практики; 2) науково-практичний пошук 
можливих шляхів вирішення (розв'язання) існуючих потреб слідчої та 
судової практики при призначенні судових експертиз, експертних 
досліджень в ході з’ясування обставин, що мають значення для справи. 
 

Електронне видання - реферативно-науковий журнал "Судово-
психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в 
юридичній практиці" спрямоване на втілення в Україні європейських 
практик наукової самоорганізації, згуртування вітчизняної професійної 
спільноти науковців, психологів, поліграфологів, правознавців, судових 
експертів тощо навколо обговорення актуальних теоретико-прикладних 
проблем спеціальних знань, які застосовуються в юридичній діяльності, у 
тому числі й тих, що перебувають у стадії наукової розробки.  
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Електронному виданню присвоєно ISSN (International Standard Serial 

Number) - міжнародний стандартний номер періодичних видань: 2521-
1463 та штриховий код EAN-13 для періодичних видань: 9772521146000. 
 
ГАЛУЗЬ І ПРОБЛЕМАТИКА (юридичні, психологічні науки) 
 

Електронне науково-прикладне фахове видання - реферативно-
науковий журнал "Судово-психологічна експертиза. Застосування 
поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" присвячене 
актуальним питанням і проблемам теорії і практики судово-психологічної 
експертизи, застосування поліграфа та інших спеціальних знань в 
юридичній діяльності, сучасному судочинстві, навчанні, тренінгу, 
формуванні професійно-важливих якостей у представників різних 
юридичних професій (експертів, слідчих, суддів, прокурорів, адвокатів, 
юристів). У науковий вісник приймаються статті проблемного характеру з 
цивільного, адміністративного, кримінального, кримінально-
процесуального та інших галузей права, а також судової психології і інших 
напрямів психологічної науки, пов'язаних з судово-психологічної 
експертизою, використанням поліграфа і спеціальних знань в юридичній 
практиці. Редакція електронного наукового фахового видання запрошує 
до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених, а також всіх, 
хто займається науково-практичною діяльністю з вказаної проблематики.  
 
 
ВИДАННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ДВОХ РОЗДІЛІВ ТА ВІДПОВІДНИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ:  
 
1) Наукові публікації (статті)  
 
1.1) теорія та історія застосування спеціальних знань; 
 
1.2) судово-психологічна експертиза: методичні підходи до вирішення 
завдань; 
 
1.3) проблемні аспекти застосування поліграфа; 
 
1.4) правове та науково-прикладне забезпечення професійної діяльності; 
 
1.5) точка зору фахівця; 
 
1.6) юридична практика. 
 
1.7) сторінка вченого; 
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2) Реферати, повідомлення, анотації та бібліографічні описи по 
застосуванню спеціальних знань  
 
2.1) новини науки та прикладної діяльності. 
 
2.2) міжнародний досвід та співробітництво. 
 
ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ 
 

Це видання практикує політику негайного відкритого доступу до 
опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення 
наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального 
суспільного прогресу. 
 
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИДАННЯ: 
 

1 раз на два місяці. 
 
ІСТОРІЯ ВИДАННЯ 
 

Електронне науково-прикладне фахове видання - реферативно-
науковий журнал "Судово-психологічна експертиза. Застосування 
поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці" засновано 
кандидатом психологічних наук, доцентом, експертом-поліграфологом, 
правознавцем Назаровим Олегом Анатолійовичем у травні 2016 році з 
метою популяризації можливостей судово-психологічної експертизи, 
застосування поліграфа як ефективних інструментів сучасної 
психологічної науки в питаннях вирішення найбільш відповідальних 
правових, юридичних проблем і ситуацій, а також використання інших 
напрямів спеціальних знань в юридичній практиці (економічних, 
товарознавчих, медичних, військових, криміналістичних і т.і.). Редакційна 
колегія була сформована в квітні 2017 року під час проведення ISSN - 
реєстрації електронного видання до міжнародної бази періодичних 
видань. 
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
 
Поштова адреса 
01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22, абоненська скринька В-62 
 
Засновник - видавець: 
Назаров О.А. 
Email: nazarovua@ukr.net  
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Супровід та інформаційна підтримка: 
доктор психологічних наук, професор Євдокимова Наталя Олексіївна 
телефон для зв’язку: +38 (050) 493-72-81  
email: yevdokymova@ukr.net 
 
кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович 
телефон для зв’язку: +38 (093) 476-72-60  
email: nazarovua@ukr.net 
 
 
 

 
 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ: 
 
Редакція наукового журналу розміщує статті, тези авторів в мережі 
Інтернет на офіційному сайті видання. 
 
До видання приймаються статті (об'ємом до 15 аркушів) та наукові тези 
доповідей (об'ємом до 5 аркушів) з обраної проблематики, що не 
публікувалися та не подавалися до друку раніше. 
 
Бажане оформлення статті відповідно до вимог державних стандартів до 
фахових видань та обов'язковим вимогам даного електронного видання 
до матеріалів. 
 
Редакція видання правомочна здійснювати наукове і літературне 
редагування матеріалів, а за потреби рецензування матеріалів. 
 
Редакція залишає за собою право відхилити статтю (тези доповіді), яка не 
відповідає встановленим вимогам, тематиці видання, містить плагіат, 
подану з порушенням встановленого строку. 
 
За достовірність наукового матеріалу, професійного формулювання, 
фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв тощо 
відповідають автори та їх наукові керівники. Протягом тижня після 
отримання статті (тез) представник редакції направляє автору 
електронною поштою повідомлення про прийняття статті (тез) до 
публікації у виданні.  
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БАЖАНІ ЕЛЕМЕНТИ ВИДАВНИЧОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ: 
 
Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК). 
Довідник з УДК - Режим доступу: https://teacode.com/online/udc   
 
Відомості про авторів містять такі елементи: 
 
  - прізвище, ім'я та по батькові автора (співавторів); 
 
  - вчене звання, вчений ступінь, почесне звання; 
 
  - місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження); 
 
  - назву країни (для іноземних авторів). 
 
Назву публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за 
формою бути зручною для складання бібліографічних описів, 
бібліографічних покажчиків і здійснювання бібліографічного пошуку). 
 
Анотацію (анотацію публікації розміщують після її назви перед текстом на 
мові публікації та українською, російською мовами). 
 
Файл статті (тез доповіді) складається у форматі Microsoft Word для 
Windows. Шрифт - Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал - 
1,5, абзацний відступ - 1,25 см. Береги: верхній, нижній, правий, лівий - 2 
см. Перший рядок статті (тез) УДК; другий рядок (праворуч) - ім'я, по 
батькові, прізвище автора (шрифт напівжирний); третій рядок (праворуч) - 
навчальний заклад (шрифт звичайний), науковий ступінь, вчене звання, 
почесне звання, місце роботи автора (співавторів), їхнє 
місцезнаходження, назву країни (для іноземних авторів); четвертий рядок 
(посередині) - назва статті (доповіді) великими літерами; нижче через 
інтервал - анотації (мовою публікації та українська, російська); через 
інтервал - текст статті (тез); посилання на використанні джерела 
здійснюються у квадратних дужках з зазначенням номера джерела та 
конкретних сторінок, напр. [1, с. 25]; список використаних джерел 
розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до 
чинних стандартів бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1). 
 
Інтернет-посилання у тексті матеріалів супроводжуються повними 
коректними адресами URL. 
 
Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщуються безпосередньо у тексті, 
там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу). 
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Методична рекомендація: оригінальна стаття має складатися з таких 
розділів: постановка проблеми; актуальність дослідження; зв'язок 
авторського доробку із важливими науковими та практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття; новизна; методологічне або загальнонаукове значення; 
викладення основного матеріалу; головні висновки; перспективи 
використання результатів дослідження. Тези доповіді можуть мати таку 
структуру: актуальність теми, мета дослідження, використані матеріали та 
методи, результати дослідження, висновки, список літератури. 
 
УВАГА! Автори несуть відповідальність за достовірність викладеного 
матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, а 
також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій 
публікації. Статті (тези), подані з порушенням зазначених вимог, не 
приймаються до публікації. Виявлений редакцією факт плагіату є 
безумовною підставою для відхилення статті (тез доповіді).  
 
УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТЕЙ (ТЕЗ): 
 
Статті (тези) у виданні публікуються безкоштовно. 
 
Для розгляду питання про публікацію статті (тез доповіді) авторам 
необхідно дотримуватися термінів виходу видання. Стаття (тези) для 
публікації надсилаються на електронну пошту заступнику головного 
редактора видання доктору психологічних наук, професору Євдокимової 
Наталі Олексіївні - yevdokymova@ukr.net або головному редактору 
кандидату психологічних наук, доценту Назарову Олегу Анатолійовичу - 
nazarovua@ukr.net під назвою "прізвище автора_стаття (тези)", наприклад 
– Шевченко_стаття або Петров_тези. 
 
Стаття або тези доповіді можуть бути піддані внутрішньому або 
зовнішньому рецензуванню. Студенти (курсанти, слухачі), стажери разом 
з файлом статті направляють відсканований файл рецензії наукового 
керівника (відгук наставника). 
 
Терміни виходу номерів електронного видання у 2017 році: 
 
        Остання дата                                            Запланована дата розміщення 
    подання матеріалів                                            номеру на сайті видання 

     
    до 30 вересня 2017                                         30 жовтня 2017 
     
    до 30 листопада 2017                                 30 грудня 2017 
 

mailto:yevdokymova@ukr.net
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Отримання матеріалів буде підтверджуватися. За відсутності такого 
підтвердження необхідно звернутися до головного редактора видання або 
заступника головного редактора в залежності на яку електронну адресу 
були направлені матеріали за вказаними телефонами. 
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 
Прізвища та електронні адреси, які вказуються авторами статей (тез) 
цього видання, використовуються виключно для виконання внутрішніх 
технічних завдань видання; не поширюються та не передаються 
стороннім особам. Направлення авторами матеріалів на вказану 
електронну пошту Видання вважається наданням добровільної згоди на 
збір та обробку персональних даних авторів відповідно до вимог Закону 
України «Про захист персональних даних».  
 
 

 


