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Актуальність дисертаційного дослідження Шелег Тетяни 

Володимирівни визначається особливим статусом проблеми 

життєтворчості у системі сучасних пріоритетів розвитку суспільства. 

Цьому аспекту навчання та виховання особистості приділяється увага як у 

Державній національній програмі «Освіта (Україна -  XXI століття)», так і 

в Законі України «Про освіту», де акцентовано, що метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, 

виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до 

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, 

творчого, культурного потенціалу народу.

Сучасний соціокультурний простір відзначається динамічністю та 

швидкоплинністю, оскільки стрімкий темп науково-технічного розвитку, 

спричиняє значні зміни у всіх сферах людської діяльності, зокрема й в 

освітній сфері. Вимоги до освіти підвищуються у відповідності до 

пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства, адже саме 

освіта є одним з найважливіших чинників у відтворенні економічного, 

інтелектуального та духовного змісту суспільного буття. Неухильно 

зростає потреба у навчанні та вихованні особистостей, які здатні творчо 

розв’язувати різноманітні нагальні проблем, конструктивно працювати в 

динамічних умовах життя, ефективно застосовуючи увесь свій 

життєтворчий потенціал. Необхідність своєрідної антропоцентричної 

переорієнтації актуалізує низку проблем освітнього характеру, пов’язаних
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з пошуком можливостей «пробудження» унікального потенціалу 

особистості, його розкриття та оптимального втілення на основі 

загальнолюдських цінностей та інтересів. Особливо актуальним у процесі 

становлення нової української школи є спрямування на розвиток творчої 

особистості, самостійного критичного мислення, ціннісних орієнтацій, 

формування спектра життєвих компетентностей, адекватних 

соціокультурним реаліям.

Нагальні завдання реформування суспільства та неминучість 

удосконалення форм та умов життєдіяльності людини, залучення усіх 

громадян у процес соціальної творчості підкреслюють актуальність теми, 

обраної дисертанткою для дослідження.

Доцільно відзначити, що дисертантці вдалося досить ґрунтовно, 

виважено, у чіткій логічній послідовності визначити та розкрити 

теоретичні позиції, які стали підґрунтям для наукового дослідження. 

Авторці вдалося не тільки окреслити, а й переконливо довести значущість 

концепту життєтворчість та дослідити психологічні чинники її розвитку 

як важливого орієнтиру у формуванні здатності дітей молодшого 

шкільного віку самостійно вибудовувати власне життя в різноманітних 

соціокультурних умовах, зберігаючи баланс між внутрішнім світом та 

довкіллям.

Слід відзначити, що у роботі на належному теоретичному та 

методологічному рівнях обґрунтовано концептуальні основи розвитку 

життєтворчості як духовно-практичної діяльності особистості, спрямованої 

на творче проектування, планування та здійснення її життєвого проекту, 

що обумовлює специфіку перебігу її життя та саморозвитку. Наукове 

дослідження та отримані результати щодо особливостей процесу 

життєтворчості в онтогенезі, зокрема в молодшому шкільному віці, 

відповідають запитам реформування нової української школи та є внеском 

у розвиток педагогічної та вікової психології.
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Заслуговує на увагу розроблена модель життєтворчості у молодшому 

шкільному віці. Дисертантка переконливо доводить, що у цей період 

відбувається фундаментальний процес розвитку та становлення 

особистісних якостей і механізмів, які визначають вектори суб’єктного 

самотворення особистості, але життєтворчість ще не має типових проявів 

авторства власного життя. Зважаючи на психологічні особливості 

молодшого шкільного віку, зазначено, що розвиток чинників 

життєтворчості визначається мірою розвитку емоційної та когнітивної 

сфери дитини.

Доцільно вказати на практичну цінність одержаних результатів 

дослідницької роботи, яка зумовлена виокремленням та змістовним 

визначенням типів молодших школярів за проявами чинників 

життєтворчості (демонстративний, поміркований та обережний), 

розробленням та апробованістю програми розвитку життєтворчості для 

дітей молодшого шкільного віку та їхніх батьків, що передбачає 

оптимізацію чинників життєтворчості дітей та підвищення психологічної 

грамотності батьків. Отримані результати мають евристичну та практичну 

значущість для сучасної освіти і можуть бути використані як в процесі 

підготовки майбутніх психологів та педагогів у вищих закладах освіти при 

викладанні психологічних дисциплін, так і у просвітницькій роботі із 

батьками.

Перший розділ дисертаційної роботи «Теоретико-методологічні 

засади розвитку чинників життєтворчості» містить системний та 

комплексний аналіз наукових джерел з проблем життєтворчості у межах 

суб’єктно-діяльнісного, соціально-психологічного, аналітичного, 

індивідуального, екзистенційного підходів. Слід відзначити вичерпність 

аналізу змісту поняття життєтворчість та її передумов у вищезазначених 

підходах. Сфокусувавши увагу на молодшому шкільному віці, дисертантка 

виокремила характерні для цього періоду внутрішні психологічні чинники
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життєтворчості -  креативність, адаптивні механізми, життєстійкість, 

самопізнання, рефлексію, прослідкувала особливості їх формування та 

розвитку. Обґрунтовано, що молодший шкільний вік є сензитивним 

періодом для їх оптимізації.

Заслуговує на увагу другий розділ дисертації «Емпіричне 

дослідження чинників життєтворчості у молодшому шкільному віці», 

де визначено алгоритм дослідження чинників життєтворчості, 

обґрунтовано вибір методичного інструментарію для вивчення окресленої 

проблеми, визначено показники феномену життєтворчості у молодшому 

шкільному віці, досліджено зв’язки між ними.

На основі обґрунтованих авторкою уявлень про життєтворчість у 

молодшому шкільному віці було визначено та емпірично доведено, що 

креативність є основним чинником у життєтворчості молодшого школяра.

Діагностичний матеріал дозволив отримати низку вагомих результатів 

дослідження, зокрема, виявити, що характер життєтворчості молодшого 

школяра визначається рівнем креативності, самооцінки та тривожності, а 

також застосуванням зрілих психологічних захистів (формування реакції, 

компенсація, інтелектуалізація) поряд з дезактуалізацією незрілих 

психологічних захистів (заміщення, заперечення, регресія).

Відзначено взаємозалежний зв’язок деяких чинників життєтворчості. 

Зокрема, виявлено зв'язок між адаптивними механізмами, що 

проявляються у способах психологічного захисту, та креативністю 

молодших школярів. Розвиток креативності та відповідно всіх її 

показників має позитивні зв’язки із інтелектуалізацією та компенсацією, і 

зворотні -  з регресією.

Ми розділяємо переконання авторки щодо ролі батьківського впливу 

на розвиток чинників життєтворчості дитини, дослідницьке обґрунтування 

якого підсилює вагомість одного із ключових компонентів концепції Нової
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української ніколи -  педагогіки партнерства, основою якої є взаємодія та 

співпраця між учителем, учнем і батьками.

Слід наголосити на актуальності третього розділу дисертації 

«Оптимізація чинників життєтворчості у молодшому шкільному віці»,

у якому представлена авторська програма розвитку чинників 

життєтворчості для дітей молодшого шкільного віку та їхніх батьків, 

розроблена на основі емпіричних результатів.

Дисертанткою ґрунтовно описані і статистично доведені відмінності 

між експериментальною та контрольною групами після експерименту, що 

свідчить про належний рівень психологічної та методологічної культури 

дослідження. Результати апробації авторської програми засвідчили 

наявність статистично значущих позитивних змін за більшістю 

досліджуваних показників, що свідчить про її високу ефективність і 

доцільність застосування з метою покращення показників життєтворчості 

у молодшому шкільному віці.

Таким чином, дисертантка продемонструвала вміння здійснювати 

науковий аналіз та узагальнювати отримані результати, формулювати 

теоретичні висновки та практичні пропозиції.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків, 

сформульованих у дисертації, базується на глибокому теоретичному й 

емпіричному аналізі проблеми. Достовірність одержаних результатів 

забезпечена коректним застосуванням сучасного апарату статистичної 

обробки даних, а загальні висновки логічно випливають з послідовно 

виконуваних завдань дослідження. У загальних висновках роботи цілісно 

представлені на достатньому рівні узагальнення сутнісні аспекти 

проблеми, що вирішувалася, вичерпно та змістовно відображена логіка і 

основні результати здійсненого дослідження.

Результати дисертаційного дослідження мають достатньо широку 

апробацію, повністю викладені в 12 наукових працях, з яких 7 статей у
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наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН 

України, 1 -  у зарубіжному виданні, 1 посібник, 3 тез доповідей на 

наукових форумах. Є відповідні відомості про впровадження, що свідчить 

про прикладну спрямованість дисертаційного дослідження.

Дисертаційна робота й автореферат оформлені відповідно до чинних 

нормативних вимог. Зміст автореферату ідентично відображає основні 

наукові положення дисертації. Таким чином, якісно здійснений 

теоретичний аналіз проблеми, застосування адекватних стосовно 

поставлених завдань методів дослідження та обробки даних, 

репрезентативна вибірка, належний аналіз та узагальнення отриманих 

емпіричних результатів, свідчать про їх достовірність, обґрунтованість 

сформульованих в дисертації наукових положень та підсумкових 

висновків.

Загалом дисертаційне дослідження Шелег Тетяни Володимирівни 

заслуговує на позитивну оцінку, оскільки є завершеним, самостійним 

дослідженням, яке справляє враження професійності, є гідним внеском у 

розвиток сучасної психологічної науки. Однак поряд з вище зазначеними 

позитивними сторонами до змісту дисертаційної роботи можна висунути 

деякі зауваження та пропозиції:

1. Безумовно, запропонована дисертанткою модель життєтворчості 

відзначається науковою новизною та теоретичною значущістю. На нашу 

думку, авторська модель набула б глибшої змістовності за умови 

визначення зв‘язків між чинниками життєтворчості.

2. У дисертаційному дослідженні проблеми життєтворчості перевага 

надається поняттю «креативність», а не «творчість». На наш погляд, 

доцільніше було б навести ширшу авторську аргументацію щодо 

використання терміну «креативність».
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3. Зважаючи на відзначену авторкою у роботі роль батьківського 

впливу на розвиток життєтворчості дитини потребує пояснення та 

аргументацій той факт, що на констатувальному етапі батьки не 

залучалися до дослідження, а у формувальному експерименті вони були 

активними учасниками програми.

4. Робота не позбавлена технічних та орфографічних огріхів.

Висловлені зауваження жодним чином не знижують наукової цінності

цього актуального, глибокого, самостійного дослідження та викладених у 

ньому наукових результатів, вони носять дискусійний характер і не можуть 

вплинути на обґрунтовану вище загальну високу оцінку роботи. 

Дисертаційне дослідження має комплексний, завершений характер і 

розкриває нові обрії психологічного дослідження вказаної проблематики.

Дисертаційна робота «Психологічні чинники життєтворчості у 

молодшому шкільному віці» є завершеною науковою працею, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують важливе науково-практичне завдання вікової психології; робота 

відповідає вимогам пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», 

затвердженого постановою КМУ від 24.07.2013 р. № 567, що висуваються 

до кандидатських дисертацій, а її автор Шелег Тетяна Володимирівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія.

Офіційний опонент:
доктор психологічних наук, професор, 
перший проректор, завідувач кафедри 
вікової та педагогічної психології 
Рівненського державного 
гуманітарного університету

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційне дослідження 

Шелег Тетяни Володимирівни

«Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному В ІЦ І» , 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія

Національна система освіти переживає період радикальних змін, 

детермінованих глобальними процесами, що відбуваються у нашій країні і в 

усьому світі. Реформа Нової української школи орієнтована на створення 

необхідних умов для становлення особистості, здатної масштабно та 

оригінально мислити і конструктивно діяти в новій соціокультурній ситуації. 

Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої 

компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть 

знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та уподобань, 

стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою у власних силах 

людиною. Концепція Нової української школи закладає основи системи освіти 

як середовища для життєвого самовизначення, самореалізації, життєтворчості 

учнів. Завдання освіти насамперед полягає у формуванні громадянина 

творчого, активного, здатного розв'язувати як повсякденні завдання, так і 

масштабні; у створенні сприятливих умов для реалізації кожним свого 

життєвого потенціалу та творчого ставлення до життя, у розвитку здатності 

приймати самостійні рішення, бути відповідальним, здійснювати в 

майбутньому свідомий життєвий вибір.

Актуальність проблеми життєтворчості є очевидною, адже успішна 

індивідуальна творча активність особистості щодо власного життя, 

спрямованість на реалізацію творчого потенціалу -  надзвичайно важливий 

фактор суспільного розвитку. Суспільство активних цілеспрямованих людей -  

це суспільство майбутнього. Проте слід зауважити, що питання життєтворчості 

є недостатньо розкритим у науковій психологічній літеюатуоі і тому
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дисертаційна робота Тетяни Володимирівни Шелег «Психологічні чинники 

життєтворчості у молодшому шкільному віці» є важливим внеском у розвиток 

психологічної науки.

Варто зазначити, що проблеми, які розробляються у науковому 

дослідженні в контексті теми психологічних чинників життєтворчості, є 

пріоритетами Нової української школи, що свідчить про відповідність наукової 

роботи потребам практики сучасної школи та своєчасність науково 

обґрунтованих позицій запитам освіти, орієнтованої на розвиток творчої 

особистості.

Теретичною вагомістю у семантичному полі педагогічної та вікової 

психології відзначається авторське уточнення поняття життєтворчості 

особистості як процесу, що в молодшому шкільному віці проявляється у 

креативності, наполегливості, самостійності та обережності.

Наукову новизну і значимість має виокремлення дисертанткою 

психологічних чинників життєтворчості у дітей молодшого шкільного віку 

(креативність, рефлексія, самопізнання, життєстійкість, адаптивні механізми: 

психологічні захисти та копінг-стратегії), дослідження їх вираженості та 

взаємозалежності.

Варто відзначити, що у першому розділі -  «Теоретико-методологічні 

засади розвитку чинників життєтворчості» Т. В. Шелег презентує досить 

повний та змістовний аналіз науково-психологічних поглядів на 

життєтворчість. У зв’язку з цим варто зазначити досить вдале представлення і 

характеристику поглядів різних науковців на досліджуваний феномен. 

Свідченням науково-дослідницької ерудиції дисертантки слід вважати її спробу 

інтегрувати науково-психологічні концепції досліджуваного поняття та 

близьких до нього за семантикою процесів. Це дозволило авторці створити 

цілісну картину життєтворчості як процесу, що розгортається з ранніх ступенів 

онтогенезу. Аргументуючи власне бачення обраної проблеми шляхом 

проведення семантичних паралелей, опираючись на дослідження вітчизняних 

та зарубіжних науковців, Тетяні Володимирівні вдалося осмислити процес
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життєтворчості з позицій його передумов та визначити характерні для 

молодщого шкільного віку чинники життєтворчості. Завдяки цьому було 

суттєво доповнено та розширено поняття життєтворчості.

На основі аналізу фундаментальних досліджень педагогічної та вікової 

психології дисертантка переконливо обґрунтовує, що молодший шкільний вік є 

сензитивним періодом для розвитку психологічних характеристик та 

механізмів, що визначають зміст життєтворчості. Відзначено, що показники 

динаміки креативності молодшого школяра пов’язані з віковими 

особливостями, умовами соціалізації, виховання і навчання. Наголошується на 

виключній ролі креативності дитини у її розвитку та життєтворчості зокрема. 

Виокремлено внутрішні та зовнішні чинники життєтворчості у молодшому 

шкільному віці. Внутрішні чинники охоплюють психологічні властивості та 

механізми когнітивної та емоційної сфер. Креативність, адаптивні механізми, 

життєстійкість, рефлексія та самопізнання визначають зміст життєтворчості 

молодшого школяра. Здебільшого вони проявляються у провідній діяльності та 

поширюються на інші сфери буття дитини, причому їхній розвиток залежить 

від середовища розвитку дитини, зокрема від батьківського ставлення.

У другому розділі -  «Емпіричне дослідження чинників 

життєтворчості у  молодшому шкільному віці» -  представлено 

характеристику вибірки, результати статистичного аналізу, обґрунтовано добір 

методичного інструментарію, проаналізовано основні результати 

констатувального етапу дослідження. У дисертації змістовно висвітлено логіку 

побудови емпіричного дослідження, яке складається із трьох етапів. Перший 

етап відображає роботу із виявлення особливостей показників життєтворчих 

чинників -  креативності, рефлексії та самопізнання. На другому етапі з ’ясовано 

специфіку адаптивних механізмів та життєстійкості як чинників 

життєтворчості. Належна увага приділена дослідженню емоційної стійкості, 

тривожності та здатності до ризику, які обумовлюють особливості переживання 

ексквізитних ситуацій та розвиток компонентів життєстійкості. На третьому 

етапі з ’ясовано вплив показників чинників життєтворчості один на одного,
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виявлено зв’язки між ними за допомогою методів математичної статистики. 

Зокрема, виявлено зв’язки між механізмами психологічного захисту та 

схильністю до ризику, емоційною стійкістю 'і  тривожністю. На основі 

емпіричних показників обґрунтовано, що підвищення рівня креативності 

дитини відбувається за умови зростання рівня емоційної стійкості та 

самооцінки як прояву рефлексії, трансформації незрілих захисних механізмів, 

зокрема регресії, у зрілі (компенсація, інтелектуалізація) та копінг, зниження 

тривожності. На цій основі дисертантка підсумовує, що життєтворчість у 

молодшому шкільному віці виявляється у креативності, наполегливості та 

самостійності, що спрямовуються на вирішення щоденних завдань та 

саморозвитоку, а також в обережності як здатності уникати ситуацій, 

пов’язаних з ризиком.

Наукову значущість має дослідження кореляції чинників життєтворчості 

молодших школярів між собою, об’єднання їх у сталі профілі, кластеризація за 

подібними характеристиками. Аналіз результатів констатувального етапу 

дослідження дозволив дисертантці виокремити три групи дітей за критерієм 

життєтворчих чинників: демонстративні, помірковані та обережні.

Слід відзначити змістовність третього розділу дисертаційної роботи -  

«Оптимізація чинників життєтворчості у  молодшому шкільному віці» -  у 

якому, згідно вимог чітко та логічно описано загальні положення 

формувального експерименту, встановлено критерії поділу досліджуваних на 

експериментальну та контрольну групи, представлено програму психологічного 

тренінгу, її змістове та методичне забезпечення, здійснено кількісний та 

якісний аналіз отриманих результатів та доведено ефективність впровадження 

розробленої програми.

Варто відзначити, що достовірність одержаних дослідницею даних 

забезпечена застосуванням адекватних методик та методів математичної 

статистики, копітким аналізом емпіричних результатів та їхньою досить 

плідною якісною інтерпретацією. Змістові теоретико-емпіричні лінії дисертації 

викладено аргументовано та відзначаються доказовістю і переконливістю.
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На особливе схвалення заслуговує розроблена розвивальна програма 

«Життєтворчість» для дітей молодшого шкільного віку та їхніх батьків. 

Переконливо представлена позитивна динаміка розвитку чинників 

життєтворчості дітей: креативності, схильності до ризику, зниженню

використання незрілих механізмів психологічного захисту, їх трансформації у 

зрілі, свідомому виборі активних шляхів поведінки у стресовій ситуації, які б 

сприяли її найшвидшому вирішенню на основі програмного психологічного 

супроводу.

Результати роботи з батьками засвідчують покращення стосунків у 

системі «батьки-дитина», зростання показників прийняття та симбіозу (у межах 

норми), конструктивну динаміку особливостей батьківського ставлення та не 

менш важливо з погляду актуальності та значущості психологічної культури у 

нашому суспільстві, Т. В. Шелег виявлено зростання рівня батьківської 

рефлексивності.

Запропонована та апробована у дисертаційному дослідженні програма із 

розвитку життєтворчості дітей молодшого шкільного віку та їхніх батьків 

відповідає запитам реформування сучасної школи на засадах педагогіки 

партнерства, оскільки її впровадження засвідчує зростання інтересу та взаємної 

уваги батьків та дітей, прагненні піклуватися про них, у зацікавленості їхніми 

інтересами та планами, в активній участі у їхньому житті.

Висновки логічно узагальнюють отримані результати 

експериментального дослідження проблеми психологічних чинників 

життєтворчості у молодшому шкільному віці та відзначаються змістовністю, 

новизною й самостійністю. Позитивно в цілому оцінюючи дисертацію Шелег 

Тетяни Володимирівни, вважаємо за необхідне висловити деякі зауваження і 

побажання:

1. Оскільки дисертація присвячена такому аспекту творчої діяльності, як 

життєтворчість особистості, то варто було б приділити більше уваги 

психологічним дослідженням творчої діяльності, її процесуальних 

характеристик.
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2. Зважаючи на пріоритетні орієнтири реформи нової української школи, 

зокрема, позицію та роль творчого учителя у системі освіти, доцільно було б 

детальніше зосередитися на виявленні умов оптймізації системи педагогічної 

взаємодії, зокрема, через психологічні форми супроводу професійної діяльності 

та особистісного і фахового розвитку учителя.

3. Особливістю дисертаційного дослідження Т. В. Шелег є розгляд 

психологічних чинників життєтворчості у зв’язку із психологічними захистами, 

що безумовно поглиблює розуміння процесів життєтворчості. Однак, логічною 

була б пропозиція практичних кроків із пізнання та дезактуалізації 

деструктуруючих функцій психічних захистів та свідомого використання 

копінг-стратегій.

4. Для сучасної педагогічної і вікової психології та практики освіти 

актуальним є висвітлення всього діапазону значень і ролі ситуації розвитку 

особистості. У цьому зв’язку розгляд дисертанткою феномену ексквізитної 

ситуації має наукову цінність, однак недостатньо вичерпно представлений у 

контексті розвитку особистості, а пов’язаний лише із появою та функціями 

психічних захистів.

Однак висловлені зауваження не можуть знизити загалом достатньо 

високий науково-дослідницький рівень представленої дисертації. Вони носять 

переважно характер побажань щодо розширення семантичного поля та 

поглиблення подальших перспективних розробок з проблеми дослідження. 

Дисертаційна робота Шелег Тетяни Володимирівни «Психологічні чинники 

життєтворчості у молодшому шкільному віці», є завершеним науковим 

дослідженням. Текст дисертації добре структурований та ілюстрований 

рисунками і таблицями. Він містить змістовний якісний та кількісний аналіз 

одержаних дослідницьких даних, які, безсумнівно, мають наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення. Результати дослідження пройшли широку 

апробацію на конференціях міжнародного рівня, вони висвітлені у відповідних 

авторських публікаціях. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації, а її 

оформлення -  офіційним вимогам.
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У цілому можна зробити висновок, що дисертаційна робота «Психологічні 

чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці» є самостійним, 

цілісним та завершеним науковим дослідженням, у якому поставлена і на 

належному рівні розв’язана актуальна для вітчизняної педагогічної й вікової 

психології проблема. Робота відповідає всім вимогам ДАК України до 

кандидатських дисертацій, а її авторка, Шелег Тетяна Володимирівна, 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова психологія.

Офіційний опонент: 

кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник 

лабораторії психології творчості 

Інституту психології

імені Г.С. Костюка НАПН України Н. М. Латиш

С Т В Е Р Д Ж У Ю  
Вчений секретар 

Інституту психології 
імені Г.С. Костюка 

НАПНЖкращи
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