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науково-практичної конференції. – Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – С. 34-40. 

 

 

Фахові видання України 

1. Формування лідерських рис в колективі. Актуальні питання соціальної та практичної  
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2015. 
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Г.Ю. Микитюк / Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності 
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О.В. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – С. 226-238. 


