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ВСТУП 

 

Формування адекватної самооцінки – найважливіший чинник розвитку 

особистості дитини. Відносно стійка самооцінка формується у дітей під 

впливом оцінок з боку оточуючих, насамперед найближчих дорослих й 

однолітків, а також у процесі власної діяльності дитини і самостійної оцінки її 

результатів.  

Молодший шкільний вік є періодом інтенсивного формування 

самооцінки. Це обумовлено включенням дитини у нову суспільно значущу й 

оцінювану діяльність, істотним розширенням кола спілкування. Самооцінка як 

найважливіший механізм регуляції поведінки відіграє значну роль в оволодінні 

дитиною навчальною діяльністю, у реалізації її можливостей і здібностей, у 

встановленні дружніх відносин з однокласниками.  

Адекватна самооцінка лежить в основі формування у дитини впевненості 

у собі і своїх можливостях, виступає підставою для розвитку особистої 

повноцінності і компетентності. Неадекватна самооцінка (як завищена, так і 

занижена), навпаки, перешкоджає розкриттю і реалізації можливостей і 

здатностей дитини, веде до виникнення внутрішніх конфліктів, порушень 

спілкування й у цілому свідчить про неблагополучний розвиток особистості 

дитини.  
Проблема виникнення і розвитку самооцінки є однією з центральних 

проблем становлення особистості дитини. Як і всі інші особливості особистості, 

самооцінка дитини складається у процесі виховання, у якому основна роль 

належить родині і школі. Те, що людина здобуває у родині, вона зберігає 

протягом усього наступного життя. У родині формуються основи особистості. 

Велике значення у становленні самооцінки молодшого школяра має стиль 

сімейного виховання, прийняті у родині цінності. У цьому випадку рівень 

самооцінки виступає як показник нервово-психічного здоров’я підростаючого 

покоління. Заохочення (подарунки, слова схвалення), підтримуючи і 

закріплюючи конкретну поведінку, працюють на формування позитивної 

оцінки себе. Родина, у першу чергу, може допомогти дитині перебороти 

об’єктивно виникаючі труднощі. 

З надходженням до школи у житті дитини починається новий період; 

провідною формою її діяльності стає навчальна діяльність із її особливим 

режимом, особливими вимогами до її нервово-психічної організації та 

особистісних якостей.  

Молодшому школяру у навчальній діяльності необхідне вміння ставити 

мету і контролювати свою поведінку, керувати собою. Щоб керувати собою, 

необхідні знання про себе, оцінка себе. Процес формування самоконтролю 

залежить від рівня розвитку самооцінки. Молодші школярі можуть здійснювати 
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самоконтроль тільки під керівництвом дорослого й за участю однолітків. У 

цьому зв’язку, вважається, що потужним чинником впливу на самооцінку 

молодшого школяра виступає оцінка вчителя. Оцінюючи знання, вчитель 

одночасно оцінює особистість, її можливості та місце серед інших. 
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1 ІГРИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ САМООЦІНКИ ДИТИНИ 

 

1.1 СКАРБНИЧКА ДОСЯГНЕНЬ 

 

 

Дану гру можна використовувати спочатку для підняття самооцінки 

дитини в цілому, а потім для підвищення віри в свої сили в будь-якій 

конкретній справі. 

Це дуже гарна гра, яка повинна перерости в звичку бачити і цінувати 

свої маленькі перемоги кожен день. Ви дійсно зможете досягти такої, 

здавалося б, глобальної мети, якщо будете систематично використовувати цей 

ігровий прийом. Надалі можна буде замінити його усним обговоренням своїх 

щоденних досягнень. 

Отже, візьміть будь-яку картонну коробку або банку і разом з 

дитиною оформіть її так, як їй хотілося б, щоб виглядала скарбничка її 

головних цінностей – маленьких і великих власних успіхів у житті. Можливо, 

на поверхні цієї скарбнички з’являться малюнки, що відображають предмети, 

які якось пов’язані з поняттям «успіх», або це будуть просто симпатичні 

візерунки. Залиште вибір за дитиною. 

Окремо приготуйте невеликі листочки паперу. 

А тепер введіть правило: коли дитина повертається додому, вона 

обов’язково повинна згадати і написати на листочку про успіх, якого вона 

досягла за день. Наприклад, «Добре прочитала вірш біля дошки», 

«Намалювала відмінний малюнок на тему «Осінь», «Зробила подарунок бабусі, 

який їй дуже сподобався», «Змогла написати контрольну з математики на 

“п’ять» та багато інших. Ці записи кладуться в скарбничку досягнень. 

Важливо, щоб навіть у найбільш несприятливий день дитина змогла 

знайти щось, що їй вдалося. Така скарбничка з часом сама по собі наповнює 

дітей гордістю і більшою впевненістю в свої сили, особливо якщо батьки та 

інші члени сім’ї ставляться до її маленьких перемог з повагою. 

До цієї скарбничці можна звертатися, коли дитині здається, що вона 

зустрілась з непереборними для неї труднощами, або в періоди, коли вона 

критикує сама себе. У такі періоди корисно згадати, що у вашої дитини є 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/04/d0bad0bed180d0bed0b1d0bad0b0.jpg
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досвід подолання труднощів і досягнення успіху. Це допоможе їй 

налаштуватися на позитивний лад. 
Взято з www. psyhologos.ru 

 

1.2 ЗІРКА КВАРТИРИ № 10 

 

 

Ця гра на підвищення самооцінки хоча і спрямована на допомогу дитині, 

але призначена, скоріше, для дорослих. Саме вони повинні підкріпити 

самооцінку дитини, показати їй самій все краще, що в ній є. 

Інструкція для батьків. Створіть у вашій квартирі невеликий стенд, 

присвячений дитині. Обговоріть час його використання, припустимо тиждень 

або два. На цей період ваша дитина стане «зіркою вашої квартири», так як 

всі інші члени сім’ї будуть стежити за її успіхами, відзначати її позитивні 

сторони. У центрі стенду помістіть фотографію дитини. Поруч приклейте 

пелюстки, на яких будете робити записи (можна виготовити і варіант простіше, 

він більше сподобається учням середнього шкільного віку – у вигляді паркану, 

на якому всі пишуть що хочуть і в будь-якому його місці). 

Протягом зазначеного часу на цьому стенді повинні з’являтися написи, 

зроблені членами сім’ї , які стосуються як постійних характеристик 

дитини, які вони цінують, так і тих її досягнень і добрих справ, які вони 

помітили за поточний день. При бажанні дитина і сама може додати замітку 

про себе. 

Примітка 1. Якщо дітей у вашій родині кілька, то, звичайно, потрібно 

створити такий же «зірковий» стенд і для інших, але використовувати їх 

потрібно по черзі – «зірка вашої квартири» повинна відчувати свою 

винятковість і унікальність протягом відведеного їй часу, отримати сповна 

обсяг уваги близьких, хоча б у грі не розділяючи його з братами і 

сестрами. Після закінчення терміну дії стенду його віддають на пам’ять самій 

дитині, а та, якщо хоче, може розмістити його у себе в кімнаті. 

Примітка 2. Номер має співпадати з номер реальної квартири. 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/05/d0b7d196d180d0bad0b0-2.jpg
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1.3 АВТОПОРТРЕТ В ТЕХНІЦІ 

“КОЛАЖ” 

 

 

Матеріалом для заняття можуть бути будь-які журнали: дитячі, дорослі, 

рекламні буклети, календарі. 

Для основи найкраще підійдуть аркуші формату А3 або шпалери. 

Для свого портрету діти самі підбирають очі, ніс, рот, волосся. Будь-

які деталі можна домалювати фарбами, фломастерами або олівцями. При 

цьому деталі можуть не підходити один одному за пропорціями і колірною 

гаммою. 

Техніка колажу корисна для дітей, які сумніваються у своїх силах, так 

як колаж не вимагає вміння малювати. Варто лише підібрати картинки, які 

сподобались і згрупувати їх. 

Звичайно, такі портрети мало схожі на своїх господарів саме в 

портретному відношенні, але в них можна побачити ставлення дітей до себе, 

навколишнього світу, їх характер, мрії, цінності. У такому портреті дитина 

втілює свій образ, прикрашає себе, робить цікавішим, сильнішим, 

успішнішим. При цьому часто результати такого автопортрету можуть 

шокувати батьків. 

«Автопортрет» – заняття, спрямоване на зняття напруги, розкриття 

потенціалу дитини, сприяє створенню ситуації успіху та візуалізації 

підсвідомих потреб дитини. 

 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/06/festa-papa-ritratto.jpg
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1.4 ПОЛОВИНКА МОГО ОБЛИЧЧЯ 

 

 

 
 

Проект «Половинка мого обличчя» від арт-вчителя Ханни з 

Великобританії покликаний навчити дітей дошкільного віку правильно 

малювати пропорції людського обличчя. Зазвичай діти малюють очі занадто 

високо на лобі, а ніс посередині. Цей проект показує їм як насправді 

розташовані очі, рот і ніс. 

Просто роздрукуйте фотографію дитини на аркуші А4, половинку 

заклейте білим чистим папером і дайте їй домалювати свою другу 

половинку обличчя. 

Вправа прекрасно підходить для самопізнання та формування 

самооцінки. Особливо вона корисна для тривожних діток, які не завжди 

одразу можуть почати малювати і переймаються з приводу правильності 

намальованого. 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

1.5 АВТОПОРТРЕТ В 

НАТУРАЛЬНУ ВЕЛИЧИНУ 

 

 
 

Для цієї вправи знадобиться великий аркуш паперу (або частина 

шпалер), олівці, фломастери, фарби і велика кількість різноманітного 

оздоблювального матеріалу. 

Завдання: дитина лягає на папір, а психолог обводить її по контру тіла. 

Після цього надається інструкція створити «Образ самого себе», тобто 

контур тіла можна домалювати, розфарбувати як завгодно! 

Таким чином дитина переносить власне бачення себе, свої почутті та 

переживання, можливо вносить в реальність власні мрії та бажання. 

Психологу варто звернути увагу на те, з яким емоційним 

настроєм дитина оздоблює власне тіло – це ознака того, як вона ставиться сама 

до себе. Крім того,варто відмітити кольори, якими прикрашаються різні 

частини тіла, на чому робиться акцент. Не варто забувати і про фрази, які 

може вживати досліджуваний протягом вправи. 

 

 

1.6 ПОСИЛЕНЕ БОМБАРДУВАННЯ 

 

Мета: сфокусувати увагу на позитивних якостях і сильних сторонах 

особистості. 

Дану вправу можна виконувати як в групі, так і разом з психологом на 

індивідуальній консультації. 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/07/d0b0d0b2d182d0bed0bfd0bed180d182d180d0b5d182-d0b2-d0bdd0b0d182d183d180-d0b2d0b5d0bbd0b8d187.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/10/d0b1d0bed0bcd0b1d0b0d180d0b4d183d0b2d0b0d0bdd0bdd18f.png
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Матеріали: на листку А4 намальовані 2 кола (один в одному), олівець. 

Завдання: у внутрішньому колі написати 10 своїх позитивних якостей чи 

сильних сторін. А потім у зовнішньому написати ті якості, які б могли додати 

оточуючі вас люди (рідні близькі, друзі). Або, у випадку групової роботи, 

якості зовнішнього кола дописують члени групи чи підгрупи. 

Дана вправа дозволяє працювати з самооцінкою. Вона може 

допомогти переглянути відносини із значимими людьми та усвідомити 

багато чого нового. 
Луньова Анна 

Дитячий практичний психолог 

 

 

1.7 МАСКИ, ЯКІ МИ  НОСИМО  

 

21.12.2015 

 

Люди часто використовують маски при взаємодії з іншими 

особами. Часто вони це роблять для того, щоб пройти через стресові ситуації. 

Ми можемо надягати маски і робитись «іншими» коли ми з нашими дітьми, на 

роботі чи з незнайомими людьми для того, щоб не показувати їм свій 

внутрійшній світ. 

Є тисячі масок, які ми носимо, іноді ми їх змінюємо протягом одного дня. 

Ця вправа призначена для того, щоб допомогти клієнтам почати 

усвідомлювати ці маски. Вони стануть більш обізнаними про те, що насправді 

відбувається за масками, чи треба з ними боротись, якщо так, то як це робити в 

здорових відносинах. 

Матеріали. Є безліч способів, які допоможуть клієнтові зробити маски. 

Простий спосіб полягає у використанні звичайного паперу і маркерів або 

кольорових олівців. Ви також можете допомогти клієнту зробити маску з пап’є 

маше, або купити готову маску і дати прикрасити її. 

Інструкції: 

Розкажіть клієнтам про природу «масок». Нехай він визначить які з «масок» він 

носить і чому. 

https://dytpsyholog.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/
https://dytpsyholog.com/2015/12/21/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%8f%d0%ba%d1%96-%d0%bc%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be/
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/12/d0bcd0b0d181d0bad0b81.jpg
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Намалюйте овальну форму на аркуші паперу (на весь 

аркуш). Приклейте або намалюйте очі, ніс і рот на папері, всередині овалу. 

Напишіть слово «зовнішня» в нижній частині аркушу, щоб ідентифікувати, що 

цей малюнок буде означати маску, яку клієнт показує іншим. 

Попросіть клієнта малювати те, що приходить на думку, коли він 

показує іншим цю «маску». 

Після того як клієнт закінчує малювати «зовнішню» маску, візьміть 

другий аркуш паперу і намалюйте чи приклейте овал, очі, ніс і рот таким же 

чином, як ви намалювали для першої маски. У нижній частині аркушу 

напишіть «внутрішня», щоб визначити, що цей малюнок буде, тим що 

насправді відбувається всередині людини, як вона себе відчуває. Попросіть 

клієнта прикрасити, як він хоче. 

Коли клієнт зробить обидва малюнки, попросіть його розповісти про 

малюнки. Обговоріть, що клієнт бачить в них. Запишіть, що він говорить про 

кожне зображення. Якщо ви хочете щось відмітити безпосередньо на малюнку, 

запитайте дозволу. Краще робити це олівцем. 

Можна вирізати дірочки для очей, рота і приміряти маску на собі. 

Рекомендований список запитань: 

1) Розкажіть про створені малюнки. Як все пройшло? 

2) Чим малюнки відрізняються? Що в них спільного? 

3) Що означають для вас вибрані кольори? 

4) Що ви побачили про себе в процесі створення масок? 

Дана вправа дозволяє клієнту мати безпечний простір, щоб почати 

входити в контакт зі своїми почуттями. 

Ця вправа сприяє самоприйняттю в цілому і може збільшити 

готовність клієнта «доторкнутись» до негативних емоцій і показати ці 

емоції, які можуть бути досить «незручним». 

Вона може допомогти визначити відмінності між тим, як клієнт 

спілкується з оточуючими і тим, що він насправді відчуває. 

Ця вправа стимулює до обговорення психологічних меж . 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ 

 

Діти, які мають низьку самооцінку, не впевнені у собі, бачать у собі 

тільки негативне, починаючи будь-яку діяльність, чекають тільки неуспіху, 

проявляють підвищену самокритичність. У таких дітей виникають проблеми у 

навчанні, а саме в успішності, у спілкуванні з однолітками, тому що такі діти 

непевно почувають себе, вступаючи в контакт із оточуючими, приступаючи до 

виконання якоїсь діяльності.  

Діти, які мають завищений рівень самооцінки, переоцінюють свої 

можливості, характеризуються відсутністю самоконтролю. Самооцінка 

молодшого школяра динамічна й у той же час має тенденцію до стійкості, 

переходить надалі у внутрішню позицію особистості, стає мотивом поведінки. 

Саме у цьому віці необхідно створювати умови для формування адекватної 

самооцінки у дітей. Організовуючи навчально-виховну роботу, учитель 

повинен свідомо та цілеспрямовано формувати самооцінку молодших 

школярів.  

Для поліпшення умов формування адекватної самооцінки у дітей 

розроблено рекомендації вчителям і батькам по роботі з дітьми з недостатньо 

сформованим рівнем самооцінки. 

 

2.1 РЕКОМЕНДАЦІ\ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ПО ФОРМУВАННЮ 

АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА:  

– оцінка повинна слугувати головній меті  

– стимулювати й направляти учбово-пізнавальну діяльність молодшого 

школяра; 

 – учитель повинен давати змістовну оцінку роботі молодшого школяра;  

– оцінка повинна не завершувати учбовопізнавальну діяльність, а 

супроводжувати її на всіх щаблях; 

 – у навчальній діяльності необхідно порівнювати дітей, які мають 

приблизно однакові здатності, але досягають різних результатів через різне 

відношення до навчання; 

 – необхідно використовувати взаємне рецензування, при цьому 

відзначати достоїнства і недоліки, висловлюючи думки про оцінку; 

– після рецензування робота повертається авторові, й учні самостійно 

аналізують свою роботу;  

– пропонувати учневі з заниженою самооцінкою надавати допомогу 

слабко встигаючому молодшому школяру;  



13 
 

– необхідно включати ситуації, актуалізуючі самооцінку дитини, що 

ставлять перед нею завдання усвідомлення особливості своєї роботи, її сильних 

і слабких сторін і сприятливої спрямованості дитини на власні способи дії;  

– необхідно вводити зошити, у яких учні за спеціальною схемою роблять 

записи, аналізуючи й оцінюючи свою роботу на уроці, визначаючи міру 

засвоєння матеріалу, ступінь його складності, виділяючи найбільш важкі 

моменти роботи;  

– необхідно пропонувати дітям самостійно оцінювати класні і домашні 

завдання до того, як віддати на перевірку вчителеві, після того як роботи 

перевірив й оцінив учитель, необхідно обговорювати випадки розбіжності 

оцінок;  

– необхідно використовувати похвалу у роботі з дітьми, що мають 

занижену самооцінку. 

 

2.2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ ПО ФОРМУВАННЮ 

АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА:  

 

– знаходити час, хоча б кілька хвилин щодня, щоб приділити дитині всю 

свою увагу, не ділячи її ні з чим; 

 – показати дитині, що батьки визнають і розуміють її почуття, навіть 

якщо не згодні з нею. Пояснити, що різні люди можуть мати різні почуття. 

Ніякі людські почуття не бувають правильними або неправильними;  

– як би не подобалася ситуація або якийсь план, запитати про це думку 

дитини, якщо необхідно, запропонувати їй кілька альтернатив; 

 – показувати дітям свою безкорисливу любов;  

– установити послідовні, тверді обмеження. Це дозволить дитині 

зрозуміти, що навколишній світ передбачуваний. Перетворення їх у життя 

вимагає вироблення відповідних наслідків за неважливе поводження;  

– хвалити дитину за конкретні вчинки. Якщо дитина бачить, що батьки 

дійсно помітили її спроби щось зробити добре, вона їх повторить; 

– використовувати рольові ігри для обігравання з дітьми важких або 

незнайомих ситуацій заздалегідь, так, щоб зіштовхуючись із ними, діти 

почували себе впевнено, комфортно, знаючи, що робити і чого очікувати;  

– допомогти дітям навчитися вирішувати проблеми самим, не вдаючись 

до допомоги дорослих; – поважати зусилля дітей;  

– показувати дитині очевидні свідчення її розвитку, її досягнення. 

Показувати дитині її старі малюнки або її більш ранній відеозапис, щоб довести 

дитині, які вона зробила успіхи, які придбала нові навички; 
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 – пояснити дитині, що в усіх іноді трапляються невдачі. Дуже важливо 

зрозуміти, що помилки дають людині можливість учитися;  

– намагатися концентруватися на позитивному, придумати щось цікаве;  

– допомогти дитині відчути її важливість, доручаючи якісь справи чи 

обов’язки, щоб допомогти родині;  

– ставитися з повагою до індивідуальних особливостей дитини, до її 

ступеня розвитку на різних стадіях; 

– визнавати сильні сторони своєї дитини і хвалити за них, а не фіксувати 

увагу на її слабкостях. Надати дитині якнайбільше можливостей домагатися 

успіху у тому, що їй подобається і що в неї виходить;  

– уникати порівняння своєї дитини з іншими. Нехай дитина знає, що її 

люблять такою, якою вона є;  

– розповідати дитині цікаві деталі про родину, про історію родини. 

Просити про це родичів;  

– обов’язково влаштовувати сімейні свята. Встановити власні сімейні 

традиції;  

– відкривати дитині свій внутрішній світ, ділитися з нею своїми 

пристрастями, знаннями й емоціями;  

– дбайливо ставитися до внутрішнього світу дитини, поважати її інтереси, 

серйозно сприймати прикрості, якими б тривіальними і нудними вони не 

здавалися; 

– дитина повинна бачити, що батьки пишаються не тільки нею, але й 

собою;  

– батьки повинні розуміти, що жартівні прізвиська або дражніння 

дитиною можуть сприйматися серйозно. І якщо вона просить перестати, варто 

прислухатися до неї;  

– намагатися дивитися на деякі речі очами дитини, пам’ятати, що її 

бачення навколишнього світу ґрунтується на обмеженому досвіді і 

нерозвиненому мисленні;  

– знайомити дитину з різноманіттям навколишнього світу, говорити про 

те, що кожна людина – унікальна, і вона теж. 
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Використані посилання 

 

При складанні даного методичного матеріалу використано інформацію: 

1.  Перший український сайт для батьків та дитячих психологів 

(https://dytpsyholog.com/2016/04/16/%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d0%bd%

d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d

1%81%d1%82%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-

%d0%b7-%d0%b2%d0%b8/?fbclid=IwAR1_KYe-

fTPW8tkbBDZkIox_vx8lLxAY1xWtTnfH5O6vnulzgsuncIRla0s); 

2. БАБАЯН Ю. О., ТИМЧЕНКО Н. А. Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

САМООЦІНКИ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА   

(http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/7_23.pdf)  

 

 

https://dytpsyholog.com/2016/04/16/%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7-%d0%b2%d0%b8/?fbclid=IwAR1_KYe-fTPW8tkbBDZkIox_vx8lLxAY1xWtTnfH5O6vnulzgsuncIRla0s
https://dytpsyholog.com/2016/04/16/%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7-%d0%b2%d0%b8/?fbclid=IwAR1_KYe-fTPW8tkbBDZkIox_vx8lLxAY1xWtTnfH5O6vnulzgsuncIRla0s
https://dytpsyholog.com/2016/04/16/%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7-%d0%b2%d0%b8/?fbclid=IwAR1_KYe-fTPW8tkbBDZkIox_vx8lLxAY1xWtTnfH5O6vnulzgsuncIRla0s
https://dytpsyholog.com/2016/04/16/%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7-%d0%b2%d0%b8/?fbclid=IwAR1_KYe-fTPW8tkbBDZkIox_vx8lLxAY1xWtTnfH5O6vnulzgsuncIRla0s
https://dytpsyholog.com/2016/04/16/%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7-%d0%b2%d0%b8/?fbclid=IwAR1_KYe-fTPW8tkbBDZkIox_vx8lLxAY1xWtTnfH5O6vnulzgsuncIRla0s
https://dytpsyholog.com/2016/04/16/%d0%b4%d1%96%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b7-%d0%b2%d0%b8/?fbclid=IwAR1_KYe-fTPW8tkbBDZkIox_vx8lLxAY1xWtTnfH5O6vnulzgsuncIRla0s
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/7_23.pdf
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