
ВІДГУК

офіційного опонента про дисертацію 

Груб’як Оксани Михайлівни на тему: «Психологічне благополуччя

особистості у період ранньої дорослості», представлену на здобуття 

наукового ступеня кандидата психологічних наук 

зі спеціальності 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія.

Актуальність та наукова значущість обраної дисертанткою теми 

дослідження зумовлена як суспільною потребою ефективної соціалізації 

молоді, так і необхідністю всебічного розвитку людського в людині з 

інтегруючою силою творчого Я, що потребує науково обґрунтованих моделей 

здійснення таких трансформацій.

Рецензована дисертація присвячена актуальній проблемі, а саме: 

дослідженню психологічного благополуччя особистості у період ранньої 

дорослості. Розв’язання даної проблеми набуває особливої ваги в цьому віці 

життя людини, для якого характерна висока інтенсивність процесів соціалізації 

й індивідуалізації, зміни в усіх сферах життя, що супроводжуються 

переживанням задоволеності собою та власним життя, а відтак переживанням 

благополуччя.

Актуальність рецензованої дисертації О. М. Груб’як визначається понад 

усе ще й тим, що вона відносно недавно знаходиться в полі зору вітчизняних 

психологів. У роботі представлений аналіз науково-теоретичних підходів до 

вивчення психологічного благополуччя у зарубіжній та вітчизняній психології, 

розкриті вікові особливості його прояву.

Такий підхід до розуміння проблеми дав змогу авторці дисертації чітко 

визначити методологічний апарат дослідження: об’єкт, предмет, його мету і 

завдання. Авторка рецензованої роботи поставила собі мету дослідити 

особливості психологічного благополуччя особистості у період ранньої
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дорослості та виробити стратегію підвищення його рівня шляхом створення 

комплексу програм оптимізації основних життєвих сфер.

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження було обрано провідні 

принципи й положення вітчизняної й зарубіжної психології про врахування 

специфіки позитивного функціонування особистості, її самопізнання, 

саморозуміння, самореалізацію, осмисленість та суб’єктивну оцінку 

переживань щодо власного життєвого шляху.

Ми поділяємо оцінку дисертанткою наукової новизни й практичного 

значення її роботи. Реалізація авторського спроектованого наукового пошуку 

розв’язання обраної проблеми відображена в науковій новизні дослідження. 

Обґрунтованість вибірки респондентів узгоджується з метою і комплексом 

емпіричних методів дослідження. Надійність і достовірність результатів 

забезпечено теоретичним та емпіричним аналізом проблеми, застосуванням 

комплексу методів, релевантних меті та завданням дослідження, використанням 

методів математичної статистики. Констатуємо, що дисертанткою витримана 

структура вступу дослідження.

Щодо структурування дисертації: вона складається з трьох розділів, які 

послідовно та логічно репрезентують стратегію наукового пошуку, а також 

висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Відтепер дозвольте зупинитися на аналізі змістовного аспекту дисертації.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

психологічного благополуччя особистості у  період ранньої дорослості» -  

презентуються результати теоретичного аналізу особливостей життєвого шляху 

особистості у період ранньої дорослості, вивчення змісту феномену 

«психологічне благополуччя», обґрунтування вихідних засад емпіричного 

дослідження.

До позитивних теоретичних здобутків проведеного дисертаційного 

дослідження відноситься аналіз базових понять теми: психологічне 

благополуччя особистості; задачі, даності та ресурси життєвого шляху 

особистості; рання дорослість; кризи раннього дорослого віку.



Ми поділяємо обґрунтованість висновків дисертантки про створення нею 

моделі самореалізації особистості та конструктивного подолання нормативних 

життєвих криз в ранній дорослості. О. М. Груб’як доводить, що «продуктивна 

реалізація особистості потребує адекватного прийняття даності, усвідомлення 

завдань та актуалізації ресурсів життєвого шляху. Силою внутрішнього Я 

особистості ранньої дорослості обумовлюється здатність протистояти 

нав’язаним ідеалам навколишньої дійсності та здійснювати життєвий вибір 

відповідно до власних цінностей, автентичних переконань» (с. 54 тексту 

дисертації).

Переконливо доведено, що статеві відмінності узгоджуються у ранній 

дорослості за умови гармонійного характеру поведінки чоловіків і жінок, що 

«сприяє конструктивному подоланню різноманітних життєвих криз та 

особистісному зростанню, що, в свою чергу впливає на переживання 

психологічного благополуччя» (с. 54 тексту дисертації).

Для аналізу психологічних явищ дисертантка обирає найбільш науково 

прийнятний комплексний підхід, успішна реалізація якого дала їй змогу 

обґрунтувати концептуальну модель переживання психологічного 

благополуччя особистості в ранній дорослості як зв'язок самореалізації із 

осмисленням часових перспектив, що є підґрунтям емпіричного дослідження.

У другому розділі «Емпіричне дослідження психологічного благополуччя 

особистості у  період ранньої дорослості» -  обґрунтовано психодіагностичний 

інструментарій, здійснено опис вибірки, стратегії та програми емпіричного 

дослідження, представлено основні результати та їх інтерпретацію.

На семи етапах здійснено реалізацію емпіричного дослідження і виявлені 

вікові та статеві особливості психологічного благополуччя особистості у період 

ранньої дорослості.

Авторкою встановлено, що оптимальним рівнем психологічного 

благополуччя особи у період ранньої дорослості є високий рівень, який 

виявляється в усвідомленні особистістю цілісності життєвої перспективи, 

активності в напрямку конструктивного подолання криз, продуктивності у



використанні власних ресурсів та самореалізації. Проте лише у 6% чоловіків та 

9% жінок констатовано високий рівень переживання психологічного 

благополуччя у цьому віці. Заслуговують позитивного схвалення одержані нові 

наукові факти про те, що віковими детермінантами переживання благополуччя 

виявлено рівень освіти, сімейний стан та місце проживання; констатовано 

зв'язок рівня досліджуваного феномена з прийняттям власного життєвого 

шляху та задоволенням особою своєю реалізацією; встановлено у чоловіків 

віковий кризовий період зниження розвитку психологічного благополуччя в 

20-21 рік і у жінок -  в 22 -23 роки.

Проте переважання у більшості досліджуваних середнього рівня (74% у 

чоловіків і 69% у жінок) з неузгодженими проявами психологічного 

благополуччя зумовило необхідність цілеспрямованого впливу на дане 

особистісне утворення. До позитивних здобутків проведеного емпіричного 

дослідження відноситься і створена дисертанткою модель індивідуального 

профілю психологічного благополуччя особистості як система узагальнених 

психодіагностичних відомостей про досліджуваного.

У третьому розділі «Підвищення рівня психологічного благополуччя 

особистості періоду ранньої дорослості» -  обґрунтовано теоретичні засади 

комплексу програм групового та індивідуального консультування осіб раннього 

дорослого віку, здійснено формувальний вплив, проаналізовано динаміку 

розвитку психологічного благополуччя досліджуваних експериментальної 

групи; розроблено методичні рекомендації для викладачів та практичних 

психологів з посилення рівня переживання психологічного благополуччя 

особистості періоду ранньої дорослості.

Заслуговують позитивного схвалення результати дослідження і їх 

достовірність. У цій позиції немає заперечень. Вочевидь, ті кількісні і якісні 

зміни, що відбулися в експериментальній групі, засвідчують адекватність 

розробленого формувального впливу поставленим завданням і меті. Не 

викликає сумніву і достовірність результатів експериментальної частини, що



підтверджена математико-статистичною обробкою отриманих даних, 

виконаною на належному рівні.

Дисертація, її автореферат, опубліковані праці за темою дослідження, 

експериментально-діагностичні та психопрактичні розробки здобувана 

утворюють взаємно узгоджений науково-психологічний комплекс, що справляє 

враження професійності, новизни, творчості та є гідним внеском у розвиток 

сучасної психологічної науки. На всіх етапах роботи, описаних у трьох розділах 

дисертації, зроблені логічні узагальнення й висновки.

Найбільш суттєвими і важливими результатами, що одержані О. М. 

Груб’як особисто характеризують новизну її дисертації, є такі: 

вивчені особливості психологічного благополуччя особистості у період ранньої 

дорослості, основні підходи дослідження психологічного благополуччя 

особистості; розкрито сутність феномену психологічного благополуччя: 

розроблено концептуальну модель переживання психологічного благополуччя 

особистістю в ранній дорослості; вироблено комплексну стратегію емпіричного 

дослідження; встановлено рівень та тенденції розвитку психологічного 

благополуччя особистості у цьому віці; констатовано вплив детермінант (рівня 

освіти, сімейного стану, місця проживання) на рівень психологічного 

благополуччя досліджуваних в залежності від статі; встановлені особливості 

оцінки власної реалізації та сприйняття життєвого шляху, а також відмінності у 

виборі пріоритетів досліджуваних з різним рівнем психологічного 

благополуччя; побудовано модель індивідуального профілю психологічного 

благополуччя особистості у віці ранньої дорослості; розроблено і апробовано 

програми з оптимізації основних життєвих сфер та підвищення рівня 

психологічного благополуччя особистості періоду ранньої дорослості.

Незаперечне практичне значення результатів роботи в тому, що їх можна 

використати при викладанні навчальних дисциплін у вищих навчальних 

закладах; у роботі консультантів, психотерапевтів, соціальних працівників, а 

також для особистісного зростання осіб ранньої дорослості.



Загальні висновки до дисертаційної роботи можна вважати правдивими і 

ґрунтовними, що забезпечується вмілим використанням прикладних та 

теоретичних положень наукових досліджень, сучасних засобів проведення 

аналізу та інтерпретації результатів досліджень, адекватністю застосування 

математичних методів обробки даних в психології. Отже, можемо 

констатувати, що представлена до захисту робота спрямована на дослідження 

актуальної теми, виконана на належному рівні, має безперечну наукову і 

практичну значущість.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Позитивне враження, яке супроводжує об’єктивний аналіз дисертаційного 

дослідження О. М. Груб’як, все ж не може стати на заваді висловити, з точки 

зору опонента, деякі зауваження та побажання:

1. Вважаємо, що автору дисертації бажано більш чітко визначити власну 

позицію щодо віднесення феномену «психологічне благополуччя» до певної 

категорії особистості, зокрема переживання, з відповідним обґрунтуванням.

2. Другий розділ дисертації, що містить емпіричне дослідження, є найбільше 

представленим (81 с.). Він побудований за класичним зразком і, фактично, не 

використовується феноменологічний аспект психології благополуччя 

досліджуваних. Але ліберальний підхід, що визнається переважною більшістю 

сучасних психологів, використовує інтегративно зазначені напрямки у 

дослідженнях. Тому кількісні показники варто б доповнити висловлюваннями 

чоловіків і жінок раннього дорослого віку (навести уривки інтерв’ю, бесід 

тощо).

3. Частина третього завдання дисертації -  це встановити рівні прояву 

психологічного благополуччя осіб ранньої дорослості і виявити їх зміст. Тому 

для узагальненого сприймання саме якісної сторони високого, середнього і 

низького рівнів переживання психологічного благополуччя варто представити 

разом ці знання, наприклад, у формі таблиці.

4. Без сумніву, посилив би 3 розділ дисертації опис конкретного прикладу 

використання моделі індивідуального профілю переживання психологічного



благополуччя особистості, оскільки це четверте завдання дисертації, що 

спрямоване в практичну площину.

5. На сторінках рецензованої роботи подекуди зустрічаються описки, 

неточності, зокрема:

-  на с. 32 написано А. Леонтьєв замість О. Леонтьєв; на с. 140 -  А. 

Бодальов замість О. Бодальов;

-  порушена послідовність рисунків у 2 розділі -  на с. 99 знаходиться рис 

2.11, але на с. 101 -  наступний рис. 2.15 і лише на с. 105 з’являється рис. 

2.13 і на с.108 -  рис. 2.14; рис. 2.15 позначається дві різні гістограми на 

с. 101 і на с. 111; рис. 2.12 не представлено.

Вище вказані зауваження та побажання в цілому мають частковий 

характер і не знижують загальної позитивної оцінки дисертаційного 

дослідження. Відчувається справжня захопленість дисертантки науковим 

пошуком, глибокий інтерес до своєї теми. Дисертаційна праця О. М. Груб’як є 

цілісним, логічним і завершеним дослідженням.

Усе зазначене вище дає підстави для висновку, що дисертаційна робота 

«Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості» 

відповідає всім необхідним вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 

липня 2013р., а її автор Груб’як Оксана Михайлівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 

19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія.

професор кафедри соціальної психології 

та психотерапії НПУ імені М.П. Драгоманс

доктор психологічних наук,

Офіційний опонент,



ВІДГУК

офіційного опонента 

на дисертацію Груб’як Оксани Михайлівни

“Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості”,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Питання якості життя людини та її психологічного благополуччя є 

важливою ланкою досліджень у сучасній українській реальності.

Про актуальність дослідження феномену психологічного благополуччя 

свідчить достатня кількість сучасних фундаментальних робіт, з одного боку, 

та потреба у нових специфічних та емпіричних -  з іншого. Динамічний 

розвиток соціуму висувають вимоги до диференційованого аналізу дослідних 

результатів, причому така диференціація повинна відбуватися як за 

соціальними, так і за індивідуально-психологічними і територіальними 

ознаками. Не менш важливим є врахування вікових та тендерних 

особливостей популяції, а дослідження вікового періоду ранньої дорослості 

(20-25р.) є джерелом інформації для аналізу нової генерації українців, що 

народилися і виросли в пострадянському суспільстві; відповідно, з цієї точки 

зору робота є цікавою.

Важливо замислитись і над тим, що за зовнішніми атрибутами благопо

луччя молодості можна втратити розуміння специфіки та внутрішнього 

переживання психологічного благополуччя в цьому віковому періоді, а саме 

ці люди творитимуть майбутнє країни. Отже, представлена до розгляду 

дисертаційна робота Груб’як О. М. “Психологічне благополуччя особистості 

у період ранньої дорослості” відповідає вимогам сучасності і є досить 

актуальною.

за спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені- Тараса Шевченка



Представлена дисертація здобувана робить спробу виоудувати 

дослідження, яке враховує реалії соціально-економічної та етнопсихологічної 

специфіки західного регіону України. Розробивши стратегію уніфікованого 

дослідження, дисертант не зазіхає на глобалізацію його емпіричної частини, а 

конкретизує приналежність вибірки до конкретної території, що при 

відтворенні експерименту у іншому регіоні може слугувати цікавим 

джерелом додаткової інтерпретації результатів.

Положення наукової новизни дисертації, що торкаються практичних 

проблем, а також основні наукові результати, які мають теоретичне і 

практичне значення, є потрібними для подальшого розвитку української 

психологічної науки.

Достовірність та обгрунтованість отриманих результатів та висновків, 

сформульованих у роботі, їх надійність забезпечена коректною 

постановкою проблеми дослідження, методологічним та теоретичним 

обгрунтуванням базових положень, застосуванням низки 

взаємодоповнюючих та взаємоконтролюючих методик, поєднанням якісного 

та кількісного аналізу отриманого емпіричного матеріалу, застосуванням 

методів математичної статистики із залученням сучасних комп’ютерних 

програм для обробки даних. При здійсненні інтерпретації результатів 

використовувались положення фундаментальних досліджень сучасних та 

класичних авторів.

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку 

використаних джерел (203 найменування). Обсяг дисертації -  219 сторінок, із 

яких 172 -  основного тексту. У роботі міститься 19 таблиць, 27 рисунків та 

13 додатків.

Аналіз змістовного аспекту дисертаційного дослідження.

У вступі автором обґрунтовані актуальність роботи, мета та завдання, 

наукова і практична цінність. Зокрема, мета роботи передбачає дослідження



особливостей ПСИХ ОЛОГІЧН ОГО благополуччя особистості у період —

дорослості; підвищення рівня її психологічного благополуччя через 

створення програм оптимізації основних життєвих сфер. Положення наукової 

новизни відображають методологічні та практичні здобутки автора.

Перший розділ дисертації -  «Теоретико-методологічні засади 

дослідження психологічного благополуччя особистості у  період ранньої 

дорослості» -  містить феноменологічний аналіз життєвого шляху 

особистості у віці ранньої дорослості, відображає теоретико-методологічні 

засади дослідження психологічного благополуччя в цей період.

Висвітливши у теоретичному розділі роботи загальні засади наукових 

розробок феномену психологічного благополуччя, дисертант створює 

фундамент для подальшого викладу власного дослідження. Досить якісно 

опрацьовані літературні джерела з різних напрямів та підходів дослідження 

феномену. Присутнє власне власне бачення специфіки теми. Графічне 

представлення аналітики спрощує сприйняття ідей автора.

Уваги заслуговує представлена автором модель самореалізації
•»

особистості та конструктивного подолання нормативних життєвих криз, яка 

підтверджує необхідність аналізу задач, даностей та ресурсів життєвого 

шляху особистості та є основою концептуальної моделі переживання 

психологічного благополуччя у віці ранньої дорослості.

В цілому, перший розділ доводить, що автор Груб’як О.М. уміє 

логічно викладати, аналізувати, систематизувати теоретичний матеріал, 

робить виважені умовиводи, здатна вести змістовну і коректну наукову 

полеміку.

Другий розділ роботи -  «Емпіричне дослідження психологічного 

благополуччя особистості у  період ранньої дорослості» -  містить опис 

психодіагностичного інструментарію, стратегії та програми емпіричного



дослідження, а також отримані автором результати та їх ґрунтовну 

інтерпретацію.

З роботи видно, що при організації констатувальної частини дисертантка 

користується загальнонауковою парадигмою і вибудовує логічну схему 

експериментального дослідження. Вибірка є репрезентативною і відображає 

бажану популяцію; за допомогою обраних методів відкривається достатня 

можливість комплексно вирішити висунуті у роботі дослідницькі запитання. 

Методи математичної статистики доводять достовірність отриманих даних. 

Обрані графічні методи представлення (діаграми, графіки і таблиці) відо

бражають та наочно демонструють результати дослідження.

Дослідниця експериментально виявляє ряд тенденцій психологічного 

благополуччя сучасної молоді у період ранньої дорослості. Зокрема, автор 

встановила, що результати жінок є вищими та більш близькими до середніх 

значень, а крайні показники за більшістю шкал та загальним рівнем 

психологічного благополуччя представлені у вибірці чоловіків. Цікавим є те, 

що найнижчих значень набувають показники за шкалами «автономія» та 

«управління середовищем». Найбільша різниця у результатах жінок (вищі) і 

чоловіків (нижчі) наявна за показниками «самоприйняття» та «позитивні 

відносини з тими, що оточують». Це цікавий акцент.

Цілісний аналіз чинників психологічного благополуччя особистості у 

період ранньої дорослості підтвердив зв'язок психологічного благополуччя із 

віком, статтю, рядом соціально-психологічних факторів та суб’єктивною 

оцінкою молодими чоловіками і жінками різних часових перспектив 

життєвого шляху. Авторка аналізує досліджуваних з різними рівнем 

психологічного благополуччя і встановлює зв'язок психологічного 

благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості з рівнем 

прийняття їх минулого та теперішнього, очікуваннями від майбутнього,



узгодженістю різних часових перспектив та цілісністю сприйняття власного 

життєвого шляху.

Інструментарій, вироблений на основі теоретичних та емпіричних 

результатів дослідження є доволі цікавим, індивідуальний профіль 

психологічного благополуччя особистості має право на існування в переліку 

сучасних інструментів та технік.

У третьому розділі — «Підвищення рівня психологічного благополуччя 

особистості періоду ранньої дорослості» -  представлено авторський підхід 

до підвищення рівня психологічного благополуччя через комплекс програм 

оптимізації основних життєвих сфер особистості.

Констатувальна частина роботи довела потребу віднаходження шляхів 

підвищення рівня психологічного благополуччя. Груб’як О.М. вирішує це 

питання через індивідуальний підхід до кожного досліджуваного, причому, 

уміло організувавши вільний вибір психологічної допомоги (збережено 

принцип добровільності), її доступність, мотивацію досліджуваних. Автор 

має рацію, коли виступає за вибіркову, точково спрямовану допомогу, 

орієнтовану на власні рішення та внутрішні прагнення досліджуваного.

Перевагою цієї частини роботи також є поєднання технік 

транзакційного аналізу і позитивної психотерапії, що підтверджує її 

практичний досвід. Саме техніки транзакційного аналізу є доступними, 

зрозумілими, ефективними, мають короткофокусне спрямування, здатні в 

короткий термін здійснити достатній терапевтичний вплив на здорових 

людей. А організаційна канва позитивної психотерапії допомагає уніфікувати 

представлені програми.

Авторські програми підвищення рівня психологічного благополуччя 

можуть бути використані психологами у процесі консультування чи 

психологічного супроводу особистості. Ефективність створених програм



підтверджено показниками стандартизованих методик, результатами 

інтерв'ю та самозвітів досліджуваних.

Із ряду отриманих результатів дисертаційної роботи важливо 

виділити такі:

- здійснено психологічний аналіз особистостей періоду ранньої дорос

лості, визначено актуальні задачі, даності та ресурси життєвого шляху 

кожної зі статей;

- узагальнено та графічно відображено основні підходи до дослідження 

психологічного благополуччя особистості, обґрунтовано оптимальний підхід 

для дослідження психологічного благополуччя осіб періоду ранньої 

дорослості;

- сформульовано авторське визначення поняття психологічного 

благополуччя особистості, відповідно до якого психологічне благополуччя -  

це переживання особистістю задоволеності своїм життям, що виникає 

внаслідок прийняття набутого життєвого досвіду, побудови адекватних 

життєвих цілей і перспектив, а також інтеграції та позитивної інтерпретації 

подій минулого, теперішнього і майбутнього та надання їм своєрідного сенсу 

в цілісній картині життєвого шляху;

- визначено стратегію емпіричного дослідження психологічного 

благополуччя особистості, яка включає аналіз різноманітних аспектів 

позитивного функціонування особистості, суб'єктивну оцінку часових 

перспектив життєвого шляху;

- на основі отриманих емпіричних даних проаналізовано особливості 

психологічного благополуччя особистості у періоді ранньої дорослості на 

теренах Західної України, встановлено вплив таких детермінант як «рівень 

освіти», «сімейний стан» та «місце проживання» на рівень психологічного 

благополуччя сучасних чоловіків і жінок періоду ранньої дорослості;



- проаналізовано особливості життєвого шляху осіб з низьким, 

середнім та високим рівнем переживання психологічного благополуччя; 

визначено відмінності в їх суб'єктивній оцінці часових перспектив;

- результати теоретичної та емпіричної частин роботи інтегровано для 

практичної роботи; зокрема, створено модель алгоритму аналізу індиві

дуального профілю психологічного благополуччя респондента, побудовано 

комплекс програм оптимізації основних життєвих сфер та підвищення рівня 

психологічного благополуччя особистості періоду ранньої дорослості.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні мо

делі індивідуального профілю психологічного благополуччя, це може бути 

корисним у консультативній практиці. Практичну значущість мають авторсь

кі програми оптимізації основних життєвих сфер та підвищення рівня психо

логічного благополуччя особистості. Напрацювання автора можуть бути 

використані у діяльності практикуючих психологів, консультантів, псих оте- 

рапевтів, соціальних працівників, можливо, вони можуть бути цікавими і у 

доповненні змісту курсів психологічної орієнтації у вищих навчальних 

закладах.

Зміст автореферату Груб’як О.М відповідає змісту дисертації, передає 

головні положення, структуру і об’єм виконаної роботи.

М атеріали дисертації викладені у 13 публікаціях, в тому числі у 8 

статтях у фахових наукових журналах (1 із них опубліковано у журналі, який 

внесено до реєстру міжнародних наукометричних баз), матеріалах 5 наукових 

конференцій.

Характеризуючи дисертаційну роботу Груб’як О.М. в цілому, можна 

стверджувати, що вона є цілісною і завершеною науково-дослідною працею. 

Наведені результати емпіричного дослідження представлені у логічній 

послідовності та ґрунтовно інтерпретовані. Висновки і рекомендації дисерта

ційної роботи в сукупності демонструють її достатню наукову цінність.



Разом з тим, аналіз роботи показав, що дисертація не позбавлена 

деяких недоліків, зокрема:

1. У роботі не зовсім вдало обґрунтовано, чому популяцією 

дослідження стали молоді люди Західної України, і хоча ідея є зрозумілою, 

варто було б розкрити це у вступі та продемонструвати у авторефераті.

2. Зважаючи на те, що феномен «психологічне благополуччя» має 

тісний зв'язок і є співзвучним із таким поняттям як «якість життя», у 

дисертації недостатньо розкриті взаємозв’язки між цими феноменами, що, на 

наш погляд, потребує більш глибокого наукового аналізу і представлення у 

теоретичній частині роботи.

3. Автор дещо поверхово інтерпретує результати формуючого впливу 

створених програм, коли їх прогностичний та коректуючий потенціал може 

бути значно глибшим. Так, окрім наведених показників стандартизованих 

методик бажано було більш широко описати усвідомлення та відкриття 

учасників.

4. Деякі рисунки у дисертації перевантажені інформацією, а їх назви 

надміру об'ємні (див. рис. 2.13 -  2.17), також у роботі зустрічаються технічні 

та граматичні огріхи, неточності перекладу.

Варто зазначити, що вказані вище зауваження не впливають на основні 

висновки роботи, їх наукове та практичне значення. В цілому, дисертаційна 

робота справляє позитивне враження, демонструючи такі якості Оксани 

Михайлівни, як працездатність, творчість і зацікавленість темою. 

Перспективність подальших наукових досліджень, з урахуванням 

української специфіки сумніву не викликає. Результати дисертаційної 

роботи можуть бути використані навчальними закладами, практичними 

психологами.

В цілому, за обсягом та ґрунтовністю проведеного дослідження, 

новизною, науковою і практичною значущістю отриманих результатів,, 

дисертаційна робота «Психологічне благополуччя особистості у період 

ранньої дорослості» відповідає всім необхідним вимогам «Порядку



присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013р., а її автор Груб’як Оксана 

Михайлівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

психологічних наук за спеціальносте 19.00.07 -  педагогічна та вікова 

психологія.
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