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СМУЛЬСОН МАРИНА ЛАЗАРІВНА 

– доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН 
України, завідувачка лабораторії нових інформаційних технологій 
навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 19 
квітня 2017 року святкує славетний ювілей. 

М.Л. Смульсон народилася 1947 року у Києві, де і здобула 
середню освіту. Після закінчення факультету кібернетики Київського 
університету імені Т.Г. Шевченка (1970) постійно працює в Інституті 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України, з 1972 р. – на наукових 
посадах: 1972-1985 pp. – молодший науковий співробітник, 1985-1995 
pp. – старший науковий співробітник. З 1995 р. з перервою на 
навчання в докторантурі (1997-2000 pp.) очолює лабораторію нових 
інформаційних технологій навчання Інституту психології ім. 
Г.С. Костюка НАПН України. Загальний науково-педагогічний стаж – 
45 років. 

У 2002 році захистила докторську дисертацію на тему 
«Психологія розвитку інтелекту в ранній юності». Доктор 
психологічних наук (2002), професор (2007), дійсний член НАПН 
України (2016), завідувачка лабораторії нових інформаційних 
технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України. 

М.Л. Смульсон є відомим в Україні та за її межами психологом, 
яка визнана як фахівець у галузі загальної, педагогічної та вікової 
психології, психології інтелекту та психологічних проблем 
комп’ютеризації освіти. 
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М.Л. Смульсон є авторкою оригінальної проектувально-
технологічної концепції розвитку інтелекту і творчості в ранній 
юності, теоретико-методологічних засад проектування інформаційно-
комунікаційних технологій навчання, ефективного дистанційного 
навчання і психологічної підготовки вчителів до їх застосування. 
Розроблені колективом очолюваної нею лабораторії новітні підходи до 
проектування інформаційно-комунікаційних технологій навчання 
одержали визнання в Україні і за кордоном. Марина Лазарівна 
започаткувала новий напрям досліджень у вітчизняній віковій 
психології, створивши систему наративних технологій психологічної 
підтримки людей похилого віку. 

М.Л. Смульсон бере активну участь у підготовці науково-
педагогічних кадрів, керує роботою аспірантів очної та заочної форм 
навчання, консультує докторантів. Марина Лазарівна є заступником 
голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських 
дисертацій при Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН 
України та членом спеціалізованої вченої ради по захисту докторських 
дисертацій при цьому Інституті. У 2002-2007 pp. – член експертної 
ради з психології ВАК України. Наукові здобутки професора 
M.JI. Смульсон знайшли своє впровадження у навчально-виховному 
процесі вищих навчальних закладів. Вона багато виступає у ЗМІ, на 
конференціях, семінарах, круглих столах тощо, здійснює велику 
роботу з організації та проведення наукових та науково-практичних 
конференцій і семінарів (у тому числі міжнародного рівня). 

Марина Лазарівна є співредактором наукового збірника 
«Психологічна теорія і технологія навчання» (Актуальні проблеми 
психології, т. 8), редактором електронного фахового журналу 
«Технології розвитку інтелекту», членом редакційної ради журналу 
«Психологія і особистість» та редакційної колегії інших фахових 
наукових збірників серії «Актуальні проблеми психології». 

M.JI. Смульсон нагороджена Почесними грамотами НАПН 
України, Міністерства освіти і науки України, Інституту психології 
НАПН України, Подякою Прем’єр-міністра України, медалями імені 
М.П.Драгоманова, імені Г.С.Костюка та ін., дипломом першого 
ступеня і першою премією НАПН України за кращу наукову роботу в 
номінації «Електронні засоби навчального призначення» (2010 p.). 

Вона плідно працює на теренах теоретичної, прикладної та 
практичної психології, про що свідчать наукові праці (понад 270, серед 
яких 4 монографії, підручник, 31 навчальний і навчально-методичний 
посібник, 4 інформаційно-довідкових видання, 98 статей у наукових 
журналах і збірниках). Особливо вагомими є такі її роботи: монографії 
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«Психологія розвитку інтелекту» (К., 2001, 2003); «Проблеми 
психологічної герменевтики» (К, 2004), «Соціально-психологічні 
чинники розуміння та інтерпретації. особистого досвіду» (К., 2008); 
«Проблемы психологической герменевтики» (К., 2009); підручник 
«Психологія» для вищих навчальних закладів (5 видань, К., 1999-
2003), «Наративні психотехнології» (К., 2007), «Застосування 
телекомунікаційних засобів у навчальному процесі: психолого- 
педагогічні аспекти. Навчально-методичний посібник» (К, 2008), 
«Телекомунікаційні технології у навчальному процесі: Методичні 
рекомендації» (К, 2009, ред.) тощо. 

Поздоровляючи Марину Лазарівну з ювілеєм, сердечно бажаємо 
їй здоров’я, щастя, благополуччя та довгих років плідної творчої 
праці! 




