


Протокол № 2 

фахового семінару ДЗВО «Університет менеджменту освіти», проведеного 

на базі кафедри психології управління 14 квітня 2021 року 

з розгляду дисертаційного дослідження  

здобувача PhD у галузі психології, спеціальність 053 Психологія  

Балахтар Катерини Сергіївни 

на тему «Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти» 

 

ПРИСУТНІ: О. І. Бондарчук – доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології управління; Л. М. Карамушка – дійсний член 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор; О. В. Брюховецька – 

доктор психологічних наук, доцент; О. О. Горова – доктор психологічних наук, 

доцент; Н. І. Пінчук – кандидат психологічних наук, доцент; І. О. Бондаревська 

– кандидат психологічних наук, доцент; А. С. Москальова – кандидат 

психологічних наук, доцент; Т. В. Чаусова – кандидат психологічних наук, 

доцент; М. В. Москальов – кандидат психологічних наук; І. В. Пустовалов – 

кандидат психологічних наук; C. В. Казакова – кандидат психологічних наук; 

В. О. Киричук – кандидат педагогічних наук, доцент; О. В. Флярковська – 

кандидат педагогічних наук; О. А. Прокопенко – старший викладач; 

Н. В. Гордієнко – старший викладач. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про обговорення дисертаційної роботи К. С. Балахтар на тему: 

«Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти» на предмет рекомендації на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія.  

 

СЛУХАЛИ: про завершення дисертаційної роботи К. С. Балахтар на 

тему: «Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти» та рекомендацію її до захисту 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

053 Психологія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Карамушка Л. М, головуюча на засіданні кафедри психології 

управління, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри 

психології управління, яка повідомила про подання на фаховий семінар 

дисертації К. С. Балахтар «Особливості впливу креативності на суб’єктивне 



благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти» на предмет 

обговорення та рекомендації її до захисту. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на вченій раді 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України 

(протокол № 9 від 20.12.2017 р.) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології 

Національної академії педагогічних наук України (протокол № 3 від 

29.05.2018 р.). 

Дисертаційне дослідження виконувалося протягом 2017 – 

початок 2021 рр. у межах комплексної науково-дослідної теми кафедри 

психології управління Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти»: «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя 

персоналу освітніх організацій» (державний реєстраційний номер 

0117U006772, 2017-2021 рр.). 

Дисертаційне дослідження виконане під керівництвом А. С. Москальової, 

кандидата психологічних наук, доцента, професора кафедри психології 

управління. Є всі підстави провести фаховий семінар: є текст дисертації, який 

пройшов перевірку на плагіат і абсолютно допустимі норми, є позитивний відгук 

наукового керівника. Аналіз матеріалів свідчить, що є необхідна кількість 

публікацій. У Катерини є публікації не лише у закордонних фахових джерелах, а й 

і в джерелах, які є в Scopus, причому не одна така публікація (їх є 2). Катерина 

успішно завершила наукову складову програми: складові індивідуального плану 

наукової роботи, а також наукове дисертаційне дослідження виконане своєчасно в 

установлені терміни. Усі формальні вимоги витримані. 

СЛУХАЛИ: З доповіддю виступила здобувач К. С. Балахтар про 

результати дослідження з проблеми «Особливості впливу креативності на 

суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти». 

Балахтар К. С. Дозвольте ознайомити вас із результатами 

дисертаційного дослідження за темою: «Особливості впливу креативності на 

суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти». 

Актуальність проблеми розвитку креативності зумовлена зростанням 

вимог до креативних якостей викладачів, що потребують відкритості новому 

досвіду, вмінь і навичок пошуку оригінальних рішень в нестандартних 

ситуаціях, творчого і відповідального ставлення до навчання іноземним мовам. 

В мінливих умовах сьогодення викладач змушений не лише творчо і 

продуктивно ставитися до будь-яких змін, але й ефективно взаємодіяти у 

соціумі, адекватно реагувати на виклики, активізувати власний креативний 

потенціал, щоб сучасний випускник закладу освіти був готовий виконати нові, 

часто несподівані професійні завдання, які перевищують набуті знання та 



досвід і потребують від них нестандартних креативних рішень. Виконання цих 

складних завдань потребує створення інституційного середовища, творчого 

співтовариства в закладах освіти, здатних розвивати креативність, креативне 

мислення, творчі здібності як викладачів, так і залучаючи здобувачів вищої 

освіти до продукування креативних знань, ідей на всіх рівнях освітнього 

процесу з урахуванням моделі цифровізації, обраної закладом вищої освіти. 

При цьому на особливу увагу заслуговує задоволеність викладачів іноземних 

мов професійною діяльністю і життям в цілому. Це потребує розвитку 

креативності викладачів іноземних мов як чинника їх суб’єктивного 

благополуччя й успіху у професійній творчій діяльності. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить, що проблема розвитку 

креативності особистості вже була предметом уваги науковців. Так, досліджено 

феномен «креативність» (Ф. Баррон, Дж. Гілфорд, В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-

Томіна, Г. Грубер, Р. Кеттел, О. Кисельова, В. Козленко, М. Лещенко, 

А. Маслоу, О. Матюшкін, В. Моляко, А. Морозов та ін.), параметри 

креативного середовища як важливого чинника розвитку творчої особистості 

(В. Дружинін, А. Коваленко, В. Юркевич та ін.), характеристики креативної 

особистості, особливості формування творчої особистості та її окремих якостей 

(Н. Алексєєв, Н. Вишнякова, Т. Галич, Н. Мойсеюк, Т. Сидорчук, С. Сисоєва, 

Є. Юдін та ін.); загальна здатність до творчості (Л. Байтімерова, Л. Виготський, 

В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, О. Кононко, J. Kaufman, K. Korniіowicz, 

W. Limont, M. Modrzejewska- Hwigulska, S. Popek, В. Фрицюк, О. Ярошинська 

та ін.). Креативність вивяалась як властивість особистості (Дж.Гілфорд, 

Є. Гергель, E. Nкcka, Е. Торренс та ін.); здатність особистості виходити за межі 

певної ситуації, продукувати оригінальні цінності (Ф. Баррон, 

Д. Богоявленська, С.Медник та ін.); проявляти власну індивідуальність 

(О. Яковлєва, О. Войтенко, K. Szmidt) тощо. 

З іншого боку, вивчались різноманітні аспекти професійної діяльності 

викладачів іноземних мов. Зокрема, дослідженню інноваційних підходів до 

вивчення іноземної мови майбутніми фахівцями присвячено праці 

О. Авксентьєвої, Т. Ваколюк, О. Плотнікової, Л. Рабійчук та ін. Виявлено 

специфіку організації роботи студентів на практичних заняттях із іноземної 

мови (О. Тарнопільський, Ж.-П. Мартан, Н. Гез, М. Ляховицький та ін.); 

навчання профільних дисциплін іноземними мовами (Г. Козлакова, Т. Шаргун); 

подання матеріалу за допомогою презентації під час вичення іноземних мов 

(Ю. Авсюкевич, І. Зимня) та ін.  

Крім того, протягом останніх років посилилась увага науковців до 

пробеми суб’єктивного благополуччя особистості та його чинників. Вагомий 

доробок у вивчення суб’єктивних оцінок якості життя людини, термінів 



«щастя», «психологічне благополуччя», «суб’єктивне благополуччя» зробили 

Н. Бредберн, О. Бондарчук, Е. Десі, Е. Дінер, Ю. Олександров, Р. Райан. К. Ріф, 

Л. Сердюк, Т. Шевеленкова; розроблено методики щодо оцінки психологічного 

благополуччя та його компонентів (К. Ріф, М. Розенберг, A. Perrudet-Badoux, 

G. Mendelsohn та ін.) тощо. 

Разом з тим, безпосередньо проблема вивчення впливу креативності на 

суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти, 

попри всю її актуальність, не була предметом спеціальної уваги дослідників. 

Отже, соціальна значущість проблеми та недостатнє вивчення впливу 

креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів 

вищої освіти в психологічній науці й обумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження: «Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти». 

Об’єкт дослідження – креативність викладачів іноземних мов як 

психологічний феномен. 

Предмет дослідження – особливості впливу креативності викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти на їх суб’єктивне благополуччя. 

Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування й 

експериментальне дослідження сутності й компонентів креативності та 

особливостей її впливу на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов 

закладів вищої освіти. 

Відповідно до мети були поставлені такі завдання дослідження:  

1) виокремити основні наукові підходи до вивчення креативності 

особистості загалом і викладачів іноземних мов зокрема;  

2) обґрунтувати зміст, компоненти, критерії і показники креативності 

викладачів іноземних мов та її впливу на їх суб’єктивне благополуччя; 

3) емпірично дослідити особливості та чинники креативності викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти та її впливу на їх суб’єктивне 

благополуччя;  

4) розробити та апробувати програму розвитку креативності викладачів 

іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя. 

Організація дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася протягом 2017 – початок 2021 рр. і складалася з наступних етапів. 

На першому етапі (2017 р.) було визначено теоретичні основи 

дослідження проблеми креативності викладачів іноземних мов закладів вищої 

освіти як чинника їх суб’єктивного благополуччя (виокремлено основні наукові 

підходи до вивчення креативності особистості, визначено зміст та компоненти 

креативності викладачів іноземних мов закладів вищої освіти та здійснено 

теоретичне обґрунтування впливу креативності викладачів іноземних мов 



закладів вищої освіти на їх суб’єктивне благополуччя), а також розроблено 

програму дослідження. 

На другому етапі (2018 рр.) проведено констатувальну частину 

емпіричного дослідження, спрямовану на визначення рівнів, особливостей та 

чинників розвитку креативності викладачів іноземних мов закладів вищої 

освіти та її впливу на їх суб’єктивне благополуччя. 

На третьому етапі (2019 – перша половина 2020 рр.) реалізовано 

формувальну частину емпіричного дослідження, теоретично обґрунтовано, 

розроблено та апробовано програму розвитку креативності викладачів 

іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя. 

На четвертому етапі (друга половина 2020 р. – початок 2021 р.) здійснено 

аналіз, інтерпретацію та узагальнення результатів наукового дослідження, 

оформлено текст дисертації. 

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс 

теоретичних та емпіричних методів, які використовувалися на 

констатувальному та формувальному етапах дослідження.  

Статистична обробка даних здійснювалася за допомогою пакета 

статистичних програм SPSS (версія 23.0). 

Експериментальна база. Експериментальною базою констатувального 

етапу емпіричного дослідження, проведеного протягом 2017-2018 рр., стали: 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького. Емпірична перевірка здійснювалася на вибірці 

208 викладачів іноземних мов закладів вищої освіти (англійської, німецької та 

французької). 

Експериментальною базою формувального етапу емпіричного 

дослідження, проведеного протягом 2019 – початок 2021 рр. став Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича. У дослідженні взяли участь 

71 викладач іноземних мов, з яких 36 осіб було включено до експериментальної 

групи і 35 – до контрольної.  

Загальна кількість осіб, що брали участь у констатувальному та 

формувальному етапах дослідження становить 279 осіб. 

Наукова новизна 

вперше: 

 визначено сутність креативності викладача іноземних мов як 

особистісну властивість, внутрішній ресурс, що уможливлює творчу й 

інноваційну діяльність, спрямовану на продукування та генерування 

оригінальних (нетривіальних) ідей та підходів до навчання іноземним мовам, 



прагнення до розвитку як власної креативності, так і креативності здобувачів 

вищої освіти при викладанні іноземних мов; 

 виокремлено компоненти (ціннісний, когнітивний і поведінковий), 

критерії (ціннісне ставлення до конструктивного перетворення дійсності; 

розуміння й усвідомлення сутності креативності та особливостей навчання 

іноземним мовам; дієвість в реалізації креативності у професійній 

діяльності), показники (цінність творчості перетворення дійсності; мотивація 

до створення інноваційних методів і методик; потреба до реалізації цікавих 

(креативних) занять; прагнення бути незалежною особистістю (прагнення 

свободи); позитивне ставлення до формування і розвитку творчих 

здібностей); чіткі уявлення щодо креативності та особливостей навчання 

іноземним мовам; вміння продукувати нетривіальні ідеї (оригінальні); 

здатність до розуміння й рефлексії; уміння розуміти і приймати 

індивідуальність іншого; віра в себе, вміння мислити абстрактно; здатність 

приймати нестандартні рішення; здатність створювати нові креативнi 

продукти; здатність ініціювати та впроваджувати інноваційні методи і 

форми; здатність до самоорганізації творчої роботи; здатність до 

новаторства, винахідливості (оригінальності); здатність доводити до 

логічного завершення творчі ініціативи)) та індивідуально-психологічні 

(перфекціонізм, самооцінку (ставлення до себе), автономність 

(самоуправління)) і організаційно-професійні (професійну завантаженість, 

професійну стресованість, здатність до конструктивного опору, досвід 

викладання іноземних мов) чинники креативності викладачів іноземних мов; 

 виявлено особливості впливу креативності викладачів іноземних мов 

на їх суб’єктивне благополуччя; 

 обґрунтовано та апробовано програму розвитку креативності 

викладачів іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя;  

поглиблено знання про креативність викладача та специфіку її прояву у 

викладачів іноземних мов, психологічні підходи до вивчення креативності та 

суб’єктивного благополуччя тощо; 

подальшого розвитку дістали положення про суб’єктивне 

благополуччя особистості, психологічні умови розвитку креативності та 

психологічні особливості діяльності викладачів іноземних мов. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

можливості використання авторської програми розвитку креативності 

викладачів іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя у 

професійній діяльності. Психодіагностичний інструментарій, апробований у 

роботі, може стати базисом для моніторингу суб’єктивного благополуччя та 



креативності викладачів іноземних мов закладів вищої освіти. Отримані дані 

також можуть бути використані в освітньому процесі закладів вищої освіти, 

упродовж професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, а 

також закладів післядипломної освіти в процесі підвищення кваліфікації 

освітян тощо. 

Щодо першого завдання: за результатами теоретичного аналізу наукових 

джерел виокремлено основні підходи до проблеми креативності особистості: 

психодинамічний (Л. Мороз, L.  Leritz, M.  Mumford, G. Scott, З. Фрейд та ін.), 

когнітивний (дослідження когнітивних процесів людини (мислення): 

особливостей мислення (J. Guilford, Е. Torrance та ін.); R. Finke, S. Mednick, 

S. Smith, T. Ward та ін.; комп’ютерного моделювання творчої думки (P. Langley, 

H. Simon, G. Bradshaw, R. Beghetto, J. Zytkow); креативності як феноменального 

результату (N. Kogan, A. Kozbelt, M. Wallach та ін.), креативного пізнання 

(вирішення проблеми та експертизи (Е. Ericsson, A. Newell, J. Shaw, H. Simon та 

ін.), виявлення / пошуку проблеми (R. Cote, M. Csikszentmihalyi, S. Dudek, 

J. Getzels, A. Kozbelt, M. Moore, D. Perkins, M. Runco), економічних аспектів 

(R. Beghetto, V. Denes-Raj, Y. Durmysheva, S. Epstein, R. Florida, D. Galenson, 

E. Gombrich, H. Heier, S. Isaksen, W. Kaufmann, M. Kirton, A. Kozbelt, K. Lauer, 

K. Martinsen, R. Pacini, D. Rubenson, M. Runco, G. Wilson,), розвивальний 

системний підхід (створення творчого середовища задля творчого розвитку 

особистості в умовах оптимальної свободи (R. Albert, M. Runco), інтегрованості 

та мультидисциплінарності (T. Amabile, Т. Баришева, Д. Богоявленська, 

R. Sternberg, T. Lubart, R. Weisberg та ін.), «інтелектуального діапазону» 

(В. Дружинін, Н. Хазратова), гуманістичний (Г. Балл, І. Бех, О. Бондарчук, 

А. Маслоу та ін.), суб’єктний (В. Аксьонова, А. Бекірова, П. Вацлавик, 

М. Горбунова, Л. Горшкова, О. Зімовін, А. Карпов, А. Осницький, 

С. Рубінштейн, С. Сєрьогін, В. Татенко), акмеологічний (О. Бодальов, 

А. Деркач, Н. Кузьмина та ін.), екофасилітативний (П. Лушин та ін.) та ін.  

В якості базового запропоновано комплексний підхід, що містить 

концептуальні положення акмеологічного, раціогуманістичного, 

екофасилітативного та рефлексивного підходів, у межах яких креативність 

розглядаємо як особистісну властивість, внутрішній ресурс, що уможливлює 

творчу й інноваційну діяльність, спрямовану на продукування та генерування 

оригінальних (нетривіальних) ідей в процесі життєдіяльності. Креативність при 

цьому вивчаємо з огляду на можливість її розвитку в умовах спеціально 

організованого психологічного навчання. 

Щодо другого завдання: обґрунтовано зміст, компоненти, критерії та 

показники креативності викладачів іноземних мов. Визначаємо креативність 

викладачів іноземних мов як особистісну властивість, внутрішній ресурс, що 



уможливлює творчу й інноваційну діяльність, спрямовану на продукування та 

генерування оригінальних (нетривіальних) ідей та підходів до навчання 

іноземним мовам, прагнення до розвитку як власної креативності, так і 

креативності здобувачів вищої освіти при викладанні іноземних мов. Зважаючи 

на складність і багатоаспектність досліджуваної проблеми, доцільним вважаємо 

використання психологічної підтримки викладачів іноземних мов щодо 

розвитку їх креативності (фасилітативного супроводу). 

Виокремлено компоненти креативності викладачів іноземних мов, а саме: 

ціннісний, когнітивний та поведінковий.  

Критерієм ціннісного компоненту обрано: ціннісне ставлення до 

конструктивного перетворення дійсності, а показниками: цінність творчості 

перетворення дійсності; мотивація до створення інноваційних методів і 

методик; потреба до реалізації цікавих (креативних) занять; прагнення бути 

незалежною особистістю (прагнення свободи); позитивне ставлення до 

формування і розвитку творчих здібностей. 

Критерієм когнітивного компоненту є розуміння й усвідомлення сутності 

креативності та особливостей навчання іноземним мовам, а показниками: чіткі 

уявлення щодо креативності та особливостей навчання іноземним мовам; 

вміння продукувати нетривіальні ідеї (оригінальні); здатність до розуміння й 

рефлексії; уміння розуміти і приймати індивідуальність іншого; віра в себе, 

вміння мислити абстрактно.  

Щодо поведінкового компоненту, то критерієм обрано дієвість в 

реалізації креативності у професійній діяльності, а показниками: здатність 

приймати нестандартні рішення; здатність створювати нові креативнi продукти; 

здатність ініціювати та впроваджувати інноваційні методи і форми; здатність до 

самоорганізації творчої роботи; здатність до новаторства, винахідливості 

(оригінальності); здатність доводити до логічного завершення творчі ініціативи. 

Всі компоненти креативності викладачів іноземних мов є взаємопов’язаними та 

зумовлюють розвиток один одного. 

Показано, що креативність викладачів іноземних мов закладів вищої 

освіти впливає на їх особистісне зростання, успішність у професійній 

діяльності, досягнення внутрішніх, соціально орієнтованих цілей тощо і, як 

наслідок, на їх суб’єктивне благополуччя, особливо його психологічну 

складову (психологічне благополуччя). Відповідно підтримка суб’єктивного 

благополуччя фахівців потребує розвитку їх креативності. При цьому варто 

враховувати індивідуально-психологічні (перфекціонізм, самооцінку 

(ставлення до себе), автономність (самоуправління)) та організаційно-

професійні (професійну завантаженість, професійну стресованість, здатність до 

конструктивного опору, досвід викладання іноземних мов) чинники 



креативності, які, разом з тим, сприяють (перешкоджають) досягненню 

благополуччя, саморозвитку і самовдосконаленню у навчанні іноземним мовам.  

Щодо третього завдання: емпірично досліджено, з одного боку, рівні і 

показники креативності, а з іншого – рівні суб’єктивного благополуччя 

викладачів іноземних мов. Установлено недостатній рівень розвитку 

креативності та її компонентів у переважної кількості досліджуваних 

викладачів. Особливо проблемними є ціннісний і поведінковий, низький і 

нижче за середній рівень яких визначено більше ніж у половини 

досліджуваних.  

За результатами дисперсійного аналізу встановлено, що переважна 

кількість досліджуваних: мають невисокий рівень ціннісного ставлення до 

оновлення змісту, технологій, функцій навчання іноземним мовам, відчувають 

утруднення у пізнанні самих себе, своїх можливостей, продукуванні ідей тощо; 

характеризуються низьким рівнем потреби у реалізації цікавих (творчих) 

заняттях, недостатньою мотивацією до створення інноваційних методів і 

методик, спрямованих на підвищення якості навчання іноземним мовам, його 

ефективності; розуміти і приймати індивідуальність інших людей; віри в себе, 

власні можливості; нездатні приймати нестандартні рішення, створювати нові 

креативнi продукти, ініціювати і впроваджувати інноваційні методи і форми у 

викладанні іноземних мов, реалізувати здатність до новаторства, 

винахідливості. 

Виявлено гендерно-вікові та соціально-демографічні особливості впливу 

креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов. Стосовно 

гендерно-вікових особливостей виявлені вищі показники креативності у 

чоловіків ніж у жінок, особливо старших за віком. Водночас у молодших 

викладачів іноземних мов більш креативними виявляються жінки. Чоловікам 

більше властиве ціннісне ставлення до творчості, можливості творчого 

перетворення дійсності і творчої діяльності щодо навчання іноземним мовам, 

вище рівень уміння мислити абстрактно; у викладачів чоловічої статі з віком 

зростають віра в себе, свої сили і можливості, порівняно з жінками-

викладачами, в яких особливо різкого зниження зазнають ці показники у віці 

40-50 років. Натомість жінки більше здатні до розуміння й рефлексії, більше 

прагнуть бути незалежною особистістю порівняно з чоловіками-викладачами. 

Щодо соціально-демографічних особливостей креативності викладачів 

іноземних мов виявлені особливості креативності залежно від місця їх 

проживання: досліджувані, які мешкають сільській місцевості, виявилися більш 

креативними ніж викладачі-містяни. 

Підтверджено вплив індивідуально-психологічних (перфекціонізму, 

самооцінки (ставлення до себе), автономності (самоуправління)) та 



організаційно-професійних (професійної завантаженості, професійної 

спресованості, здатності до конструктивного опору, досвіду викладання 

іноземних мов) чинників, визначених на теоретичному етапі дослідження, на 

розвиток креативності викладачів іноземних мов. 

Щодо суб’єктивного благополуччя, то високий рівень його прояву 

властивий лише п’ятій частині досліджуваних викладачів іноземних мов, для 

яких воно стало системною якістю, набутою ними у процесі життєдіяльності, 

що дозволяє переживати щастя і задоволеність результатами когнітивної оцінки 

власного життя, емоційного переживання смислової наповненості особистого 

життя тощо.  

Констатовано статистично значущий прямий зв’язок між суб’єктивним і 

психологічним благополуччям. При цьому за наявності високого рівня 

психологічного благополуччя особистість досягає також суб’єктивного 

благополуччя, навпаки – не завжди. Результати дослідження підтвердили, що 

психологічне благополуччя є більш надійним, послідовним і передує 

благополуччю в майбутньому порівняно з суб’єктивним благополуччям. 

Емпірично підтверджено вплив рівнів сформованості креативності на 

суб’єктивне благополуччя у сукупності з індивідуально-психологічними й 

організаційно-професійними чинниками. 

Щодо четвертого завдання: розроблено та апробовано програму, яка 

складається з 3 модулів. Перший модуль «Ціннісне ставлення до 

конструктивного перетворення дійсності» спрямований на розвиток 

ціннісного ставлення до конструктивного перетворення дійсності, що сприяє 

зростанню мотивації до створення інноваційних методів і методик, потреби у 

реалізації цікавих (креативних) занять, прагнення бути незалежною 

особистістю (прагнення свободи), позитивного ставлення до формування і 

розвитку творчих здібностей. Другий модуль «Розуміння й усвідомлення 

креативності та особливостей навчання іноземним мовам» передбачає  

поглиблення розуміння й усвідомлення викладачами сутності креативності та 

особливостей навчання іноземним мовам; розвиток умінь продукувати 

нетривіальні ідеї (оригінальні); розуміти і приймати індивідуальність іншого; 

віри в себе; здатності до розуміння й рефлексії та вмінь мислити абстрактно. 

Третій модуль «Креативність викладачів іноземних мов на шляху досягнення 

ними суб’єктивного благополуччя» спрямований на розвиток здатностей: 

приймати нестандартні рішення, створювати нові креативнi продукти, 

ініціювати та впроваджувати інноваційні методи і форми в практику 

викладання, самоорганізації, доводити до логічного завершення творчі 

ініціативи і, як наслідок – сприяння досягненню викладачами іноземних мов 

суб’єктивного благополуччя. 



Кожний модуль програми, реалізованої у форматі тренінгу, містить 

інформаційний, діагностичний, розвивальний та творчий компоненти, які 

дозволяють отримати актуальну інформацію, опанувати нові онлайн 

інструменти та набути досвіду їх використання у навчанні іноземним мовам, 

розвинути креативність і досягнути суб’єктивного благополуччя, особливо його 

психологічної складової (психологічного благополуччя). Програму розроблено 

із урахуванням умов сьогодення (пандемії COVID-19), що потребувало 

врахування технічного і методичного забезпечення для реалізації професійної 

діяльності в умовах онлайн на платформі Zoom з використанням онлайн дошки 

(Google Jamboard, Dashboard, Mentimeter, Kahoot,  AdobeSpark, Genial та ін.).  

Загальний обсяг програми складає 60 годин. Апробацію даної програми 

було проведено протягом 2019-початок 2021 рр. на базі Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича у межах науково-

методологічних семінарів, вебінарів та тренінгів для підвищення і розвитку 

креативності, сприяння досягненню психологічного і суб’єктивного 

благополуччя науково-педагогічних працівників загалом і викладачів іноземних 

мов зокрема (довідка про впровадження № 14/17-708 від 17.03.2021). Апробація 

програми засвідчила її ефективність щодо розвитку креативності викладачів 

іноземних мов і, як наслідок – підвищення рівнів їх суб’єктивного й 

психологічного благополуччя. 

Зокрема, при апробації програми формувального експерименту 

збільшилася кількість учасників експериментальної групи з високим рівнем 

розвитку креативності та зменшилась кількість із низьким. Як результат, 

респонденти експериментальної групи відрізнялися вищим рівнем 

креативності. 

Проведений порівняльний аналіз результатів впровадження розробленої 

програми свідчить також про позитивні зміни у розвитку компонентів 

креативності викладачів іноземних мов з експериментальної групи. 

У цілому викладачі іноземних мов, які брали участь у програмі розвитку 

креативності, відрізнялись творчим підходом і вираженою здатністю до 

інноваційної діяльності в освітньому процесі, значно більшою 

поінформованістю щодо креативних методів навчання іноземним мовам 

порівняно з досліджуваними контрольної групи. 

Про ефективність впровадження програми з розвитку креативності 

викладачів іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя також 

свідчать результати узагальнення анкети зворотного зв’язку, проведеної на 

завершення роботи групи. Зокрема, 84% респондентів експериментальної групи 

оцінили рівень власної результативності участі у програмі за теоретико-

практичними надбаннями як високий, а 16% – як середній.  



Відповідаючи на запитання анкети, досліджувані повідомили про те, що 

участь у програмі допомогла їм розширити теоретичні знання про креативність, 

які необхідні для навчання іноземним мовам, а також, щоб досягнути 

суб’єктивного і психологічного благополуччя. Респонденти зазначили, що 

відбулася активізація їх креативного потенціалу та були набуті навички 

самоуправління творчою діяльністю, розвитку креативності здобувачів вищої 

освіти, сприяння їх суб’єктивному благополуччю. Вони повідомили, що 

відбулося розширення знань про психологічні умови, що зумовлюють розвиток 

креативності, забезпечують суб’єктивне благополуччя всіх учасників 

освітнього процесу.  

При цьому для всіх компонентів в експериментальній групі між 

результатами першого та другого зрізів за G-критерієм знаків та критерієм 
2 

виявлена позитивна динаміка рівнів розвитку як креативності (р < 0,01). 

Водночас, у контрольній групі за результатами першого та другого зрізів 

встановлено розбіжності, які не є статистично значущими. 

У цілому можна констатувати, що проведений порівняльний аналіз 

результатів дослідження впровадження розробленої програми свідчить про 

позитивні, статистично значущі зміни у креативності викладачів іноземних мов 

з експериментальної групи, в той час, як у контрольній групі статистично 

значущих змін зафіксовано не було. 

Перспективи подальшої наукової роботи за проблемою полягають у 

дослідженні креативності та суб’єктивного благополуччя всіх учасників 

освітнього процесу. Важливо також дослідити психологічну готовність 

викладачів закладів вищої освіти до розвитку креативності здобувачів вищої 

освіти, а також підтримки їх суб’єктивного та психологічного благополуччя. 

Дякую за увагу! 

Здобувачеві були поставлені запитання. 

Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Л. М.  

У чому, на вашу думку, полягають відмінності між творчістю, 

креативністю та інноваційністю.  

Балахтар К. С. 

Творчість є діяльністю, спрямованою на створення якісно нового 

продукту, пошук нового, нестандартного рішення у розв’язанні завдань різного 

рівня складності. Щодо творчості, то її розуміють як продуктивну діяльність за 

мірками свободи та оновлення, коли зовнішня детермінація людської 

активності змінюється внутрішньою самовизначеністю. Креативність 

розуміють як здатність продукувати, створювати, творчо результативно діяти з 



метою вирішення певної проблеми чи ситуації. Інноваційність є творчим 

процесом, що передбачає створення нових, креативних продуктів. 

Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Л. М.  

Яким чином перфекціонізм пов’язаний з креативністю? Чому ви почали 

розглядати перфекціонізм як чинник? 

Балахтар К. С. 

Ми розглядали перфекціонізм як прагнення викладача іноземних мов 

досягти досконалості у навчанні іноземним мовам як професійній діяльності, 

що базується на високих особистих стандартах, прагненні доводити результати 

власної професійної діяльності до найвищих еталонів (моральних, естетичних, 

інтелектуальних), задовольняючи потреби вдосконалити продукти власної 

діяльності. Але через притаманну їм надмірну тривожність викладачі зазнають 

невдач, при цьому завдання та цілі для цього можуть цілком відповідати їхнім 

можливостям. 

Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Л. М.  

У структурі креативності ви виокремлюєте ціннісний компонент. Яким 

чином ви обирали показники для цього компоненту? 

Балахтар К. С. 

Дякую за запитання. Критерієм ціннісного компоненту ми обрали 

ціннісне ставлення до конструктивного перетворення дійсності. На нашу 

думку, для викладачів важлива цінність творчості перетворення дійсності, що 

неможливо без мотивації особистості до створення інноваційних методів і 

методик, особистої потреби у реалізації цікавих (креативних) занять. Лише 

прагнення бути незалежною особистістю (прагнення свободи) дозволить 

позитивне ставлення до формування і розвитку творчих здібностей, що 

сприятиме розвитку креативності в цілому. 

Кандидат психологічних наук, доцент І. О. Бондаревська:  

Скажіть, будь ласка, у вас цікаві результати емпіричного дослідження 

щодо гендерних відмінностей, зокрема, чоловіки показали вищі показники ніж 

жінки, причому креативність чоловіків більш бажана ніж креативність жінок. У 

суспільстві до поведінки чоловіків стереотипи є більш перспективними ніж до 

поведінки жінок. У різних сферах це, звісно, може бути по-різному. Ця 

закономірність, на вашу думку, є загальною чи стосується саме освітньої 

сфери? 

Балахтар К. С. 

На наш погляд, у гендерно незбалансованому суспільстві жінки живуть у 

більш жорстко структурованому й нормативному світі порівняно з чоловіками, 



і це, на жаль, стосується й освітньої сфери. Тому прояви креативності жінок, 

вищі за нормативні, далеко не завжди схвалюються оточуючими. Креативність 

чоловіків в освітньому середовищі, а оскільки їх ще й менша кількість, отримує 

підтримку завжди. 

Кандидат педагогічних наук, доцент В. О. Киричук:  

Як, на вашу думку, перфекціонізм пов’язаний з невротизацією 

особистості і як вона пов’язана з перфекціонізмом? 

Балахтар К. С. 

Це цікава проблема, але невротизація особистості не була предметом 

нашого дослідження. Ми розглядали перфекціонізм через прагнення до 

вдосконалення. Проте вважаємо, що невротизація має місце і може негативно 

впливати на особистість, спричинюючи тривожність, емоційне і професійне 

вигорання, різні невротичні стани тощо. 

Доктор психологічних наук, професор О. І. Бондарчук: 

Ви пропонуєте комплексний підхід, що включає декілька базових 

підходів: акмеологічний, раціогуманістичний, рефлексивний та ін. до 

дослідження проблеми креативності. А чому ви не обмежилися одним із них? 

Опишіть, що саме з кожного підходу привернуло вашу увагу і чому саме їх ви 

обрали.  

Балахтар К. С. 

Ми виходили з того, що рефлексивний підхід є обов’язковим для 

усвідомлення особистістю себе, самоаналізу власних дій, вчинків і визначає 

індивідуальну спрямованість розвитку креативності і саморозвитку в цілому, 

забезпечуючи можливість поводитися оригінально і нестандартно. Щодо 

акмеологічного, то ми притримувались думки, що креативність варто 

розвивати, оскільки вона сприятиме особистісному зростанню, досягненню 

вершин професійної майстерності на основі реалізації творчого потенціалу 

особистості (вершин «Акме»), але це неможливо зробити без 

раціогуманістичного підходу, що дозволяє розвивати креативність, 

використовуючи особистісну свободу й певний рівень активності. І, звісно, усе 

це можливо реалізувати з використанням підтримки викладачів щодо розвитку 

креативності, а саме фасилітативного супроводу. Ми пропонуємо розглядати 

креативність викладачів іноземних мов як особистісну властивість, внутрішній 

ресурс, що уможливлює творчу й інноваційну діяльність, спрямовану на 

продукування та генерування оригінальних (нетривіальних) ідей та підходів до 

навчання іноземним мовам, прагнення до розвитку як власної креативності, так 

і креативності здобувачів вищої освіти при викладанні іноземних мов. 

Кандидат психологічних наук, доцент Т. В. Чаусова: 



Скажіть, будь ласка, чи існує зв’язок між креативним потенціалом і 

суб’єктивним благополуччям викладачів іноземних мов? 

Балахтар К. С. 

Дякую за запитання, на нашу думку, так, й емпірично підтверджено як 

безпосередній зв’язок між ними, так і взаємний вплив рівнів сформованості 

креативності на суб’єктивне благополуччя. Причому психологічне 

благополуччя є більш надійним, послідовним і передує благополуччю в 

майбутньому порівняно з суб’єктивним благополуччям. Емпірично 

підтверджено як безпосередній зв’язок між ними, так і взаємний вплив рівнів 

сформованості креативності на суб’єктивне благополуччя із врахуванням 

індивідуально-психологічних й організаційно-професійних чинників. 

Кандидат психологічних наук, доцент Т. В. Чаусова: 

Поясніть, будь ласка, Катерина Сергіївна, креативний потенціал і 

креативність – ви ототожнюєте ці поняття? 

Балахтар К. С.: 

Дякую за запитання, ураховуючи особливості і сутність креативного 

потенціалу, ми вважаємо, що креативність є зреалізованим креативним 

потенціалом особистості.  

Доктор психологічних наук, професор О. В. Брюховецька: 

Як співвідносяться психологічне благополуччя та суб’єктивне 

благополуччя викладачів іноземних мов? 

Балахтар К. С.: 

На нашу думку, між суб’єктивним і психологічним благополуччям існує 

статистично значущий прямий зв’язок. Зокрема, за наявності високого рівня 

психологічного благополуччя особистість досягає також суб’єктивного 

благополуччя, навпаки – не завжди. При цьому психологічне благополуччя є 

більш надійним, послідовним і передує благополуччю в майбутньому 

порівняно з суб’єктивними благополуччям. Емпірично підтверджено як 

безпосередній зв’язок між ними, так і взаємний вплив рівнів сформованості 

креативності на суб’єктивне благополуччя у сукупності з індивідуально-

психологічними й організаційно-професійними чинниками. 

Доктор психологічних наук, професор О. В. Брюховецька: 

Якщо так, то що ще входить до психологічного благополуччя окрім 

суб’єктивного? Якої моделі ви дотримувались, коли досліджували психологічне 

благополуччя? 

Балахтар К. С. 

Дякую за запитання, нами використовувалась модель психологічного 

благополуччя К. Ріфф, складовими якої є автономія, особистісне зростання, цілі 



у житті, самоприйняття, позитивні взаємини з оточуючими, що, на нашу думку, 

є дуже важливим у професійній діяльності викладачів іноземних мов. 

Кандидат психологічних наук, доцент Н. І. Пінчук:  

У вашому дослідженні ви описуєте суб’єктивне благополуччя викладачів 

іноземних мов. Скажіть будь-ласка, а як ви його розумієте, ваше визначення 

цього поняття? 

Балахтар К. С. 

Дякую за запитання. Суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов 

є інтегративним поняттям, що свідчить про задоволеність викладача 

особистісним і професійним життям. Воно залежить від різних чинників з усіх 

сторін буття педагога, поєднуючи безліч особливостей ставлення й установок 

щодо довкілля й до себе (в т.ч, й базові переконання щодо світу, інших людей, 

себе), цінностей, стереотипів, уявлень, норм і правил професійної діяльності 

тощо. 

Кандидат психологічних наук, доцент Н. І. Пінчук:  

Уточніть, будь ласка, якими є специфічні особливості професійної 

діяльності саме викладачів іноземних мов? Чим вони вирізняються серед інших 

викладачів ЗВО? 

Балахтар К. С. 

Дякую за запитання. Специфічні особливості професійної діяльності 

викладачів іноземних мов, на нашу думку, зумовлені змістом і функціями, 

завданнями освітньої діяльності та вимогами до навчання іноземним мовам. 

Хоча є і спільні характеристики з іншими викладачами ЗВО. Це приналежність 

до професії типу «людина-людина», що базується на суб’єкт-суб’єктній 

взаємодії в системі «викладач-здобувач вищої освіти» з метою досягнення 

цілей професійної освіти; підвищені вимоги до особистості викладача 

іноземних мов, що потребують високого рівня розвитку його індивідуально-

психологічних, загальнолюдських, морально-етичних, психолого-педагогічних 

та інших професійних якостей; діяльність викладачів іноземних мов є 

поліфункціональною, оскільки специфіка їх роботи потребує виконання не 

лише освітньої, виховної та розвивальної, а й цілої низки функцій, що 

сприятимуть навчанню іноземним мовам здобувачів; професійна діяльність 

викладачів іноземних мов носить перетворювальний або творчий характер 

зважаючи на різноманіть інтересів, рівня знань і вмінь здобувачів вищої освіти, 

психологічного клімату в академічних групах. Творчі викладачі завжди готові 

експериментувати, усвідомлюючи необхідність досвіду викладання. викладання 

можна здійснювати двома способами: а) творчо викладати – креативно 

представити навчальний матеріал; б) викладати задля спонукання розвитку 

творчості в особистості кожного студента. 



Кандидат психологічних наук, С.В. Казакова: 

В емпіричному дослідженні ви використовували не лише відомі 

психологічні методики, а й власні авторські модифікації. Поясніть, будь-ласка, 

що це за методики? 

Балахтар К. С. 

У розробленій нами структурі розвитку креативності ми пропонуємо у 

процесі вивчення ціннісного компоненту авторську модифікацію методики 

незавершених речень «Ціннісне ставлення до конструктивного перетворення 

дійсності», що містить 12 тверджень і дозволить визначити рівень ціннісного 

ставлення до конструктивного перетворення дійсності.  

Щодо вивчення когнітивного компоненту розвитку креативності ми 

пропонуємо авторську методику незавершених речень «Розуміння й 

усвідомлення креативності та особливостей навчання іноземним мовам», що 

містить відкриті і закриті питання, що дозволить визначити рівні розуміння й 

усвідомлення викладачами креативності та особливостей навчання іноземним 

мовам. Щодо поведінкового компоненту, ми пропонуємо авторську 

модифікацію методики незавершених речень «Здатність до створення нових 

креативних продуктів у навчанні іноземним мовам», в якій досліджуваним 

пропонувалося завершити 5 тверджень. 1 – на виявлення усвідомлених цілей 

щодо розвитку креативності у професійній діяльності; друге – з’ясування 

цінності здатності до креативного навчання іноземним мовам у професійній 

діяльності; третє питання – визначення прагнення до створення креативних 

продуктів, впровадження інноваційних методів і форм у професійній 

діяльності; четверте – змістове наповнення спроможності до створення 

власного продукту, методики, підходу у професійній сфері (навчанні іноземним 

мовам); п’яте питання – шляхи пошуку нестандартних рішень, нетривіальних 

шляхів вирішення проблем. 

Доктор психологічних наук, доцент О. О. Горова:  

Уточніть, які саме особливості впливу креативності на суб’єктивне 

благополуччя викладачів? 

Балахтар К. С. 

Дякую за запитання. Здатність до новаторства, винахідливості 

(оригінальності), створення нових креативних продуктів, ініціювання і 

впровадження інноваційних методів і форм роботи сприятиме їхній 

задоволеності від професійної діяльності, вміння продукувати нетривіальні ідеї 

(оригінальні) і доводити до логічного завершення творчі ініціативи та ін. За 

результатами дисперсійного аналізу виявлено вплив креативності на 

суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов: вищим показникам 

креативності відповідають вищі показники суб’єктивного благополуччя 



досліджуваних. При цьому привертає увагу більш низький рівень 

суб’єктивного благополуччя у викладачів жіночої статі порівняно з чоловіками, 

особливо за високих показників креативності. 

Висновок наукового керівника. 

Науковий керівник, кандидат психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології управління Москальова А. С. 

Катерина Сергіївна Балахтар вступила до аспірантури ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» як амбітний викладач англійської мови. 

Вибір теми дисертаційного дослідження передбачає пошук вирішення 

проблеми розвитку креативного навчання в закладах вищої освіти. Вона прагне 

розвинути креативність, підвищити не лише свій професійний рівень, а й 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти, що сприятиме їх 

суб’єктивному благополуччю.   

За період навчання здобувачка набула теоретичних знань, умінь, і 

навичок, спрямованих на формування наукового світогляду, професійної етики, 

розв’язання наукових та теоретичних завдань, що сприяло розширенню її 

загального культурного кругозору. Здобувачка проявила особистісні якості, 

властиві справжньому науковцю – високу моральність, творчу ініціативність, 

креативність, відповідальність, старанність, здатність ставити і успішно 

вирішувати наукові проблеми на теоретичному та емпіричному рівнях. 

Балахтар К. С. опанувала освітню складову програми, а також отримала 

високу оцінку за науково-педагогічну практику. Здобувачка відповідально 

проявила себе, вивчаючи наукову складову програми:  розділи індивідуального 

плану наукової роботи, а також наукове дисертаційне дослідження виконане 

своєчасно в установлені терміни; дослідження проведено своєчасно і в повному 

обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів.  

У процесі наукового дослідження було одержано результати, що мають 

наукову новизну та практичне значення, зокрема, визначено тенденції та 

обґрунтовано особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти; виокремлено компоненти та 

чинники креативності викладачів іноземних мов закладів вищої освіти; 

розроблено модель впливу креативності на суб’єктивне благополуччя 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти, яка складається з трьох 

компонентів (ціннісного, когнітивного та поведінкового), що містять у собі 

комплекс відповідних якостей; теоретично обґрунтовано психологічну 

програму розвитку креативності викладачів іноземних мов закладів вищої 

освіти, апробовано та впроваджено в освітній процес тощо.  Текст дисертації 

оформлено відповідно до вимог що висуваються до подібного роду робіт.  



Зміст дисертаційного дослідження адекватно презентований у багатьох 

публікаціях фахових видань категорії Б, представлено у наукових виданнях 

інших держав, які входять не лише до Організації економічного 

співробітництва і розвитку та Європейського Союзу з наукового напряму, а й 

проіндексовано у базі даних Scopus. А також висвітлено на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та підтверджено актами про 

впровадження результатів у закладах вищої освіти. 

Балахтар К. С. неухильно дотримується принципів академічної 

доброчесності. На основі перевірки рукопису дисертаційного дослідження 

здобувачки Балахтар К. С. за допомогою автоматизованої системи 

«UNICHECK» можна зробити висновок про відсутність у тексті її дисертації 

академічного плагіату. 

Вважаю, що роботу здобувачки PhD у галузі психології Балахтар 

Катерини Сергіївни у процесі підготовки дисертації, виконання 

індивідуального плану наукової роботи й індивідуального навчального плану 

можна оцінити позитивно, а дисертацію Балахтар К. С. і саму здобувачку 

визнати готовими до захисту дисертації. 

Виступи рецензентів дисертаційного дослідження. 

Рецензент – доктор психологічних наук, професор О. В. Брюховецька:  

Доцільність дослідження проблеми особливостей впливу креативності на 

суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти є 

досить актуальним. Вибір зазначеної теми зумовлений об’єктивною потребою 

та соціальним запитом щодо розвитку креативності викладачів іноземних мов 

закладів вищої освіти задля досягнення ними суб’єктивного благополуччя, 

особливо в умовах запровадження онлайн навчання. 

Необхідність такого дослідження також зумовлене незначною кількістю 

наукових робіт, що присвячені вище зазначеній проблематиці. 

Дисертаційна робота Катерини Сергіївни Балахтар виконувалась в межах 

науково-дослідницької теми кафедри психології управління Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти»: «Психологічні 

чинники суб’єктивного благополуччя персоналу освітніх організацій». 

Представлена робота відзначається чітко визначеним об’єктом, предметом, 

метою та завданнями дослідження. Ґрунтовно описана емпірична база 

дослідження та комплекс теоретичних, емпіричних та статистичних методів, 

спрямованих на розв’язання поставлених завдань. 

Перший розділ дисертації висвітлює результати вивчення основних 

наукових підходів до дослідження проблеми впливу креативності викладачів 

іноземних мов на їх суб’єктивне благополуччя. Описано та представлено 

систематизовані визначення креативності та суб’єктивного благополуччя 



дослідників у науковій літературі. Визначено поняття «креативність викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти» та виокремлено й узагальнено 

індивідуально-психологічні та організаційно-професійні, які сприяють чи  

перешкоджають досягненню благополуччя, саморозвитку і самовдосконаленню 

у навчанні іноземним мовам. 

У другому розділі представлено методичну базу дослідження, 

компоненти і показники креативності викладачів іноземних мов та її вплив на 

їх суб’єктивне благополуччя. За результатами теоретичного аналізу та 

констатувального етапу емпіричного дослідження доведено необхідність 

розвитку креативності викладачів іноземних мов задля досягнення ними 

суб’єктивного благополуччя та впровадження формувального експерименту. 

У третьому розділі показано результати формувального експерименту 

креативності викладачів іноземних мов як чинника їхнього суб’єктивного 

благополуччя. Результати комплексного аналізу результатів упровадження 

програми розвитку креативності викладачів іноземних мов задля досягнення 

ними суб’єктивного благополуччя, що свідчать про її ефективність та 

необхідність.  

Робота К. С. Балахтар свідчить про затребуваність і актуальність в умовах 

сьогодення. Опрацьовано 494 літературних джерел з визначеної проблеми як 

зарубіжних, так і вітчизняних авторів, з них – 240 англійською мовою, 

розроблено зміст та показники креативності викладачів іноземних мов закладів 

вищої освіти, підібрано відповідні методи дослідження, які дозволяють виявити 

рівень розвитку креативності та її впливу на досягнення суб’єктивного 

благополуччя. К. С. Балахтар використано комплекс емпіричних 

взаємодоповнюючих методів дослідження.  

Варто звернути особливу увагу на якісне застосування авторкою 

інструментарію статистичної обробки даних, зокрема комп’ютерної програми 

SPSS (версія 23.0). Методи статистичної обробки даних дозволили 

К. С. Балахтар структурувати значний масив одержаних емпіричних даних, 

виявити та емпірично обґрунтувати комплекс компонентів структури 

креативності викладачів іноземних мов та дослідити її розвиток і вплив на 

суб’єктивне благополуччя при відповідних умовах.  

Результати перевірки рукопису дисертаційного дослідження 

К. С. Балахтар за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK» свідчать  

про відсутність у тексті її дисертації академічного плагіату.  

У цілому, дисертаційне дослідження Катерини Сергіївни Балахтар на 

тему «Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти» виконано на належному 

науковому рівні, характеризується науковою новизною, теоретичним та 



практичним значенням і відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 

11 IIорядку проведення експеримент) з присудження ступеня доктора 

філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» і може бути рекомендовано до захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

Рецензент – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

та особистісного розвитку ННІМП ДЗВО «УМО» Т. В. Чаусова: 

Дослідження проблеми особливостей впливу креативності на суб’єктивне 

благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти є досить 

актуальним, особливо актуальність посилюється в умовах запровадження 

масового онлайн навчання загалом і через пандемію зокрема. Необхідність 

такого дослідження також зумовлена незначною кількістю наукових робіт, що 

присвячені розвитку креативності викладачів іноземних мов закладів вищої 

освіти та особливостей її впливу на їх суб’єктивне благополуччя. 

Дисертаційна робота Катерини Сергіївни Балахтар є чітко 

структурованою, містить визначені об’єкт, предмет, мету та завдання 

дослідження. Ґрунтовно описано емпіричну базу дослідження та сукупність 

теоретичних, емпіричних та статистичних методів, що сприяли розв’язанню 

поставлених завдань. 

У першому розділі дисертації представлено результати вивчення 

основних наукових підходів до дослідження проблеми впливу креативності 

викладачів іноземних мов на їх суб’єктивне благополуччя. Описано та 

представлено зміст та компоненти креативності викладачів іноземних мов 

закладів вищої освіти (ціннісний, когнітивний і поведінковий компоненти), а 

також індивідуально-психологічні (перфекціонізм, самооцінка (ставлення до 

себе), автономність (самоуправління)) та організаційно-професійні (професійна 

завантаженість, професійна спресованість, здатність до конструктивного опору, 

досвід викладання іноземних мов) чинники, які сприяють чи перешкоджають 

досягненню благополуччя, саморозвитку і самовдосконаленню у навчанні 

іноземним мовам. Теоретично обґрунтовано вплив креативності викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти на суб’єктивне благополуччя. 

У другому розділі представлено процедуру і результати емпіричного 

дослідження проблеми креативності викладачів іноземних мов та її впливу на їх 

суб’єктивне благополуччя. Привертає увагу ретельна організація дослідження, 

завдяки чому вдалося глибоко проаналізувати складові креативності, 



особливості її розвитку та підтвердити прямий зв'язок креативності з 

суб’єктивним благополуччям. За результатами теоретичного аналізу та 

констатувального етапу емпіричного дослідження констатовано необхідність 

розвитку креативності викладачів іноземних мов задля досягнення ними 

суб’єктивного благополуччя та впровадження формувального експерименту. 

Третій розділ присвячено розвитку у формувальному експерименті 

креативності викладачів іноземних мов як чинника їхнього суб’єктивного 

благополуччя, висвітлено мету, завдання, принципи та умови реалізації 

авторської програми. Проведений комплексний аналіз даних  упровадження 

програми розвитку креативності викладачів іноземних мов як чинника їхнього 

суб’єктивного благополуччя, результати якого переконливо свідчать про її 

ефективність. 

Робота К. С. Балахтар справила позитивне враження. Опрацьовано 

достатню кількість літературних джерел з визначеної проблеми як зарубіжних, 

так і вітчизняних авторів, розроблено зміст та показники креативності 

викладачів іноземних мов як чинника їхнього суб’єктивного благополуччя, 

підібрано відповідні методи дослідження, які дозволяють виявити рівень 

розвитку креативності викладачів іноземних мов задля досягнення ними 

суб’єктивного благополуччя. Балахтар К. С. використала у процесі дослідження 

комплекс емпіричних взаємодоповнюючих методів.  

Окрім того, на особливу увагу заслуговує якісне застосування авторкою 

інструментарію статистичної обробки даних. Саме методи статистичної 

обробки даних дозволили К. С. Балахтар структурувати значний масив 

одержаних емпіричних даних, виявити та емпірично обґрунтувати комплекс 

компонентів креативності викладачів іноземних мов як чинника їхнього 

суб’єктивного благополуччя та дослідити їх розвиток при відповідних умовах. 

Слід також відзначити широке висвітлення результатів дослідження у 29 

працях авторки, у тому числі в тих, які включено до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus (2 публікації).  

Результати перевірки рукопису дисертаційного дослідження 

К. С. Балахтар за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK» свідчать 

про відсутність у тексті її дисертації академічного плагіату.  

У цілому, дисертаційне дослідження Катерини Сергіївни Балахтар на 

тему «Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти» виконано на належному 

науковому рівні, характеризується науковою новизною, теоретичним та 

практичним значенням, відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 



України від 23 березня 2016 р. №261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, 11 

IIорядку проведення експеримент) з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» і може бути рекомендовано до захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

Обговорення дисертаційного дослідження.  

Бондарчук О. І., доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри психології управління: 

Хочу позитивно оцінити роботу. Вважаю, що робота виконана відповідно 

до вимог, які висуваються до робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у сфері психології. Автором використано значна кількість зарубіжних 

джерел проблеми (240 публікацій). У сьогоднішніх умовах це відбувається не 

так часто. Це свідчить, з одного боку про активність самої дисертантки, з 

іншого боку – про глибокий аналіз проблеми. Що стосується діагностичного 

моменту, то використано великий комплекс методик, які уможливили 

детальний аналіз проблеми, її осмислення і т.д. Хочу звернути ще увагу на 

публікації дисертантки, які перевищують вимоги до написання дисертації 

такого рівня як мінімум у три рази. Фактично робота і сам текст роботи готові 

до захисту. І цитую наукового керівника, що Катерина прийшла в аспірантуру 

як амбітний викладач, є високий рівень підготовки. Суттєвих зауважень нема, 

але, як на мене, суб’єктивне благополуччя не рядоположно представлено, хоча 

має бути однаково висвітлено на ряду з креативністю. Ця тенденція 

проглядається через усю роботу. Представлено модель розвитку креативності, в 

якій варто приділити більше увагу саме суб’єктивному благополуччю і 

показати зв’язки між ними, щоб це відповідало тематиці роботи. Варто більше 

уваги приділити суб’єктивному благополуччю і відтінити проведені вебінари у 

третьому розділі. У цілому робота може бути рекомендована до захисту у 

спеціалізованій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 053 Психологія. 

Кандидат психологічних наук, доцент Н. І. Пінчук : 

Хочу висловити підтримку Катерині Сергіївні, підтримати її особисто і 

роботу. Робота ґрунтовна, дуже цікава, успішна, чітко окреслені і досягнуті 

завдання, вона відповідає всім вимогам до подібного роду робіт і може бути 

рекомендована до захисту. 

 

 

Кандидат психологічних наук, доцент Бондаревська І. О:  



Хочу підтримати в цілому роботу К. С. Балахтар, авторкою зібраний 

досить великий емпіричний матеріал, запропонована програма може мати 

практичне втілення для розвитку креативності викладачів іноземних мов і 

досягнення ними суб’єктивного благополуччя. Дослідження виконано згідно з 

вимогами МОН України та рекомендується до захисту у спеціалізованій раді на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 

«Психологія».  

Доктор психологічних наук, доцент Горова О. О.: Робота виважена, 

поставлені у вступі мета і завдання реалізовані, сама робота позитивна у 

науковому плані. Загалом дослідження виконано відповідно до вимог МОН 

України та може бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

Кандидат психологічних наук І. В. Пустовалов: У професійній 

діяльності викладачів іноземних мов необхідні саме практичні аспекти та 

програми для розвитку креативності, що позитивно впливатиме на досягнення 

ними суб’єктивного благополуччя, саме це й презентовано в науковому 

дослідженні К. С. Балахтар.  

Дисертаційна робота виконана на високому науково-теоретичному рівні, 

є самостійною, завершеною працею, що дає підстави рекомендувати її для 

подальшого захисту у спеціалізованій вченій раді. 

Кандидат психологічних наук, М. В. Москальов: Робота безперечно 

актуальна як для психологічної науки, так і освітньої практики, 

характеризується науковою новизною, теоретичним і практичним значенням, її 

текст оформлений відповідно до вимог до такого роду робіт, результати його 

перевірки за автоматизованою системою засвідчили відсутність плагіату. У 

цілому дисертація відповідає офіційним вимогам до такого роду робіт і може 

бути рекомендована до захисту. 

Кандидат психологічних наук, С. В. Казакова: 

Підтримую роботу. Робота ґрунтовна, тема актуальна, цікаво 

представлено додатки. Вважаю, що робота може бути рекомендована до 

захисту. 

Кандидат педагогічних наук, доцент В. О. Киричук:  

У цілому підтримую роботу, може бути рекомендована до захисту. 

Кандидат педагогічних наук, Флярковська О. В.  

Дисертаційна робота К. С. Балахтар виконана на високому науково-

теоретичному рівні, є самостійною, завершеною працею, відповідає вимогам, 

що дає підстави рекомендувати її для подальшого захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді. 



Дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор 

Карамушка Л. М.:  

Отже, представлена К. С. Балахтар робота за змістом і рівнем відповідає 

основним вимогам МОН України до наукових робіт даного типу, є висновок 

про відсутність академічного плагіату за результатами перевірки рукопису за 

допомогою автоматизованої системи «UNICHECK», робота є цілісним, 

самостійним, завершеним дослідженням, що має наукову новизну та практичне 

значення і може бути рекомендована до захисту у спеціалізованій раді на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія. 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну і практичне значення результатів дисертаційної роботи 

Катерини Сергіївни Балахтар на тему «Особливості впливу креативності на 

суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». 

 

Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідницької теми 

кафедри психології управління Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти»: «Психологічні чинники суб’єктивного благополуччя 

персоналу освітніх організацій» (державний реєстраційний номер 

0117U006772, 2017-2021 рр.). 

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримане 

в дисертації. У дисертаційній роботі визначено основні наукові підходи до 

дослідження проблеми впливу креативності викладачів іноземних мов на їх 

суб’єктивне благополуччя; обґрунтовано зміст, компоненти (ціннісний, 

когнітивний і поведінковий), критерії (ціннісне ставлення до конструктивного 

перетворення дійсності; розуміння й усвідомлення сутності креативності та 

особливостей навчання іноземним мовам; дієвість в реалізації креативності у 

професійній діяльності), показники, індивідуально-психологічні й 

організаційно-професійні чинники креативності викладачів іноземних мов та її 

вплив на їх суб’єктивне благополуччя; емпірично досліджено рівні та 

особливості розвитку креативності викладачів іноземних мов та вплив на їх 

суб’єктивне благополуччя із врахуванням індивідуально-психологічних й 

організаційно-професійних чинників; виявлено особливості впливу 

креативності викладачів іноземних мов на їх суб’єктивне благополуччя; 

 розроблено та апробовано програму розвитку креативності викладачів 

іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя. 



Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, 

рекомендацій, які захищаються. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, які сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам до такого роду досліджень. Високий рівень 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих в дисертації, їх достовірність забезпечені: професійним 

вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло реалізації 

поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно-логічної схеми 

дослідження визначеній меті: кожний наступний розділ чи підрозділ органічно 

пов’язаний з попереднім і доповнює його; використанням широкої джерельної 

бази за темою дисертації й достатнім масивом аналітичних даних. Робота 

перевірена за допомогою автоматизованої системи «UNICHECK», яка 

підтвердила відсутність академічного плагіату. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній авторкою:  

вперше:  

 визначено сутність креативності викладачів іноземних мов як 

особистісну властивість, внутрішній ресурс, що уможливлює творчу й 

інноваційну діяльність, спрямовану на продукування та генерування 

оригінальних (нетривіальних) ідей та підходів до навчання іноземним мовам, 

прагнення до розвитку як власної креативності, так і креативності здобувачів 

вищої освіти при викладанні іноземних мов; 

 виокремлено компоненти (ціннісний, когнітивний і поведінковий), 

критерії (ціннісне ставлення до конструктивного перетворення дійсності; 

розуміння й усвідомлення сутності креативності та особливостей навчання 

іноземним мовам; дієвість в реалізації креативності у професійній 

діяльності), показники (цінність творчості перетворення дійсності; мотивація 

до створення інноваційних методів і методик; потреба до реалізації цікавих 

(креативних) занять; прагнення бути незалежною особистістю (прагнення 

свободи); позитивне ставлення до формування і розвитку творчих 

здібностей); чіткі уявлення щодо креативності та особливостей навчання 

іноземним мовам; вміння продукувати нетривіальні ідеї (оригінальні); 

здатність до розуміння й рефлексії; уміння розуміти і приймати 

індивідуальність іншого; віра в себе, вміння мислити абстрактно; здатність 

приймати нестандартні рішення; здатність створювати нові креативнi 

продукти; здатність ініціювати та впроваджувати інноваційні методи і 

форми; здатність до самоорганізації творчої роботи; здатність до 

новаторства, винахідливості (оригінальності); здатність доводити до 

логічного завершення творчі ініціативи)) та індивідуально-психологічні 



(перфекціонізм, самооцінку (ставлення до себе), автономність 

(самоуправління)) і організаційно-професійні (професійну завантаженість, 

професійну стресованість, здатність до конструктивного опору, досвід 

викладання іноземних мов) чинники креативності викладачів іноземних мов; 

 виявлено особливості впливу креативності викладачів іноземних мов 

на їх суб’єктивне благополуччя; 

 обґрунтовано та апробовано програму розвитку креативності 

викладачів іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя;  

поглиблено знання про креативність викладачів та специфіку її прояву у 

викладачів іноземних мов, психологічні підходи до вивчення креативності та 

суб’єктивного благополуччя тощо; 

подальшого розвитку дістали положення про суб’єктивне 

благополуччя особистості, психологічні умови розвитку креативності та 

психологічні особливості діяльності викладачів іноземних мов. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

можливості використання авторської програми розвитку креативності 

викладачів іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя у 

професійній діяльності. Психодіагностичний інструментарій, апробований у 

роботі, може стати базисом для моніторингу суб’єктивного благополуччя та 

креативності викладачів іноземних мов закладів вищої освіти. Отримані дані 

також можуть бути використані в освітньому процесі закладів вищої освіти, 

упродовж професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, а 

також закладів післядипломної освіти в процесі підвищення кваліфікації 

освітян тощо. 
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Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 

особистий внесок у них автора. Основні положення та наукові результати 

дисертаційної роботи викладено в 26 одноосібних наукових публікаціях і 3 

статтях, написаних у співавторстві, де доробок здобувача становить 35%. 

Розробки та ідеї, що належать співавторам, у дисертаційному дослідженні не 

використовуються. Результати дослідження відображено в 1 спецкурсі для 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти, 7 одноосібних і 4 колективних 

публікаціях у фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН 

України, з яких 2 – публікації у періодичних виданнях, зареєстрованих у 

міжнародній наукометричній базі Scopus, 8 – у наукових виданнях, 

зареєстрованих у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus; 3 – 

публікації в інших наукових виданнях, 15 – тези і матеріали наукових 

конференцій, симпозіумів, семінарів, з них 4 – за кордоном. 

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана грамотно. 

Матеріали дослідження викладені з дотриманням вимог наукового стилю. 

Дисертація оформлена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 

України.  

Характеристика особистості здобувача. За час роботи над 

дисертаційним дослідженням Балахтар К. С. виявила високий рівень здатності 

до теоретичної та дослідницької роботи, спроможність самостійно ставити й 

вирішувати складні теоретико-методологічні проблеми та науково-теоретичні 

завдання, опрацювала велику кількість першоджерел, показала вміння творчо 

працювати з науковою літературою та володіння сучасними методами наукових 

досліджень.  

Дисертаційне дослідження Балахтар Катерини Сергіївни за темою 

«Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти» є завершеною, цілісною науковою 

кваліфікаційною роботою, яка має наукову новизну та практичне значення, 

https://bit.ly/2T4CsiU


відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 р. № 261 (зі змінами) та вимогам пп. 9, 10, II Порядку проведення 

експеримент) з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» і може 

бути рекомендована до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 

053 «Психологія». 

УХВАЛЕНО: 

1. Затвердити висновок про наукову новизну та практичне значення

результатів дисертації Балахтар Катерини Сергіївни на тему «Особливості 

впливу креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов 

закладів вищої освіти». 

2. Вважати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю,

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Балахтар 

Катерини Сергіївни на тему «Особливості впливу креативності на суб’єктивне 

благополуччя викладачів іноземних мов закладів вищої освіти» відповідає 

спеціальності 053 «Психологія» та вимогам Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 

квітня 2019 року № 283) та вимогам пп. 9, 10, 11 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167. 

3. Рекомендувати дисертацію Балахтар Катерини Сергіївни на тему

«Особливості впливу креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти», галузь знань 05 «Соціальні і поведінкові 

науки» за спеціальністю 053 «Психологія» до захисту на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді. 

4. Пропонувати Вченій раді ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

клопотати про призначення: 

Головою разової спеціалізованої вченої ради: 

Лушина Павла Володимировича, доктора психологічних наук,

професора, завідувача кафедри психології та особистісного розвитку 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 



Офіційними опонентами:

Сердюк Людмилу Захарівну, доктора психологічних наук, професора, 

завідувача лабораторією психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України.  

Сингаївську Ірину Валентинівну, кандидата психологічних наук, 

доцента, директора Навчально-наукового інституту психології Університету 
економіки та права «КРОК». 

          Л. М. Карамушка 

О. В. Брюховецька 

Т. В. Чаусова

Голова фахового семінару  

дійсний член НАПН України,  

доктор психологічних наук, професор 

Рецензенти: 

доктор психологічних наук, доцент, 
професор кафедри  психології та 

особистісного розвитку ННІМП 

ДЗВО «УМО»  

кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології  

та особистісного розвитку 

ННІМП ДЗВО «УМО»  

Секретар засідання: 

кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології  

управління ЦІПО ДЗВО «УМО»   Н. І. Пінчук 


