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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 17847-6693ПР від 10.06.2011

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології
(Постанова Президії ВАК України № 1-05-5 від 1.07.2010)

 У  збірнику  наукових  праць  представлені  статті  співробітників,  аспірантів  та  наукових 
кореспондентів  лабораторії  когнітивної  психології  Інституту  психології  ім.  Г.С.  Костюка 
НАПН  України  та  лабораторії  соціальної  психології  особистості  Інституту  соціальної  та 
політичної  психології  НАПН  України,  в  яких  висвітлюються  теоретико-методологічні  та 
прикладні  проблеми  психологічної  герменевтики  як  напряму  досліджень,  що  вивчає 
проблеми розуміння та інтерпретації реальності, у тому числі психічної реальності людини її 
особистого досвіду. 

Збірник адресований викладачам психології вищих навчальних закладів, аспірантам, 
студентам,  працівникам  у  галузі  практичної  психології,  науковцям-психологам,  іншим 
фахівцям, що розробляють проблеми розуміння та інтерпретації.
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