
КиТвський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка

Iнститут людини
(назва iнституту, факультшу, колелжу)

дичноi та

ьцов О.Б.)
2018 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОi ДИСЦИПЛIНИ

спецiальностi 231

<<Творча майстерня соцiального педагога>>

ль <М

для студентiв

(шифр i назво спецiшьностi (тей))

освiтнього рiвня перший (бакалаврський)
(назва освiшього piBM, ОКР)

ocBiTHboi програми 23 1.

(uшва кафепрш, циuовоi KoMicii)

trш}

(повна назва ншчшьноi дисцишiпи за навчшьвим ппаном)

(шифр i назва ocBiTHboi програми)

спецiа.гriзацii
(за наявноmi) (назва спецiшiзацii)

KprlBcbttиЁ унIвЕрс}!,гЕт
IMýHt БорисА гFlнчЕlIкА
Iдентифiкаuiiiнtлй код 02l 36В54

Начальник вiддiлу
Motl lториllгу.як!ст_l 99

КиТв - 2018



Розробник:
Т. П. Спiрiна, кандидат педагогiчних наук, доцент, доцент кафелри
соцiальноi педагогiки та соцiа.гrьноi роботи Iнстиryry людини

Викладач:
Т. П. Спiрiна, кандидат педагогiчних наук, доцент, доцент кафедри
соцiальноi педагогiки та соцiальноТ роботи Iнстиryry людини

Робочу програму розглянуто i затверджено на засiданнi кафедри соцiальноi
педагогiки та ооцiальноi роботи
Протокол вiд 22.08. 201В р.}Г9 7
Завiдувач кафедри

Робочу програму
ocBiTHboi програми
освiтнього рiвня)

(Т.Г.Веретенко)

(назва ocBiTHboi програми)

погоджено з гарантом ocBiTHboi програми (керiвником
23 1.00.02 Соцiальна педагогiка першого (бакалаврського)

,_ J20_

,_J20_

,120_

_ l20_

(Р. О.Павлюк)

(пiдпио)

, у F'a i-,.i.! :. ,.\.20 .'n р. ,'-
Керiвник ocBiTHboi програми , -.,'f-, (Т. Г. Веретенко)

Робочу програму перевiрено
03 .09 . z0 /9 р.
Засryпник директора/декана

Пролонговано:

на20

на 20

на20

на20



Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за формами

навчаннrI

денна заочна

вид дисциплiни обов'язкова
Мова викJIадання, навчання та
оцiнювання

yKpaiHcbKa

Змi сm о вuй лt о ёу ль к М еm о d u ка о р z aHi з ацii' ф о р у л,t- tп е аmру >

Зага,тьний обсяг кредитiв / годин 2l 60

Курс з

Семестр 5

Обсяг кредитiв 2

обсяг годин, в тому числi: б0

Аудиторнi 28

Модульний контроль 4

Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю

1,. Опис навчальноi дисциплiни

2, lV[eTa та завдання навчальноi дисциплiни
Метою змiстового модуля ((Методика органiзацii форум-театру) е:

оволодiння теоретичними знаннями щодо органiзацii та провед9ння форум-
театру, (примiряти) на себе ту чи iншу проблемну ситуацiю та

проекспериментувати, (змiнити хiд подiй), побачити, вiдчути можЛиВi
шляхи вирiшення iснуючоi проблеми, HaBiTb змiнити свос ставлення до неi
або до героТв, якi потрапляють у ту чи iншу житт€ву ситуацiю.

Завдання змiстового модуля <Методика органiзацii форум-театру) :

_ отримати знання щодо методичного iнструментарiю та систематизацiТ
теоретичних уявленъ IIро форум-театр;

- ознайомити iз загальними принципами просвiтницько-профiлактичноТ

роботи;
_ дати можливiсть студентам познайомитися з методами просвiтницько-

профiлактичноТ роботи (кейс-стадi, к€lзкотерапiя, театр-форум, настiльнi
профiлактичнi iгри);

- вiдпрацювати вмlння самостlйно1 органlзац11 та проведення ФоруN
театру та професiйного зворотного зв'язку (супервiзiТ) вiд експертiв та колег.

форуr-вiдпрацювати вмlння органiзацii

3. Результати навчання задисциплiною
_ Здатнiстъ витримувати емоцiйне навантаженIuI, пiдвищувати

професiйну компетентнiстъ, здiйснювати професiйний саморозвиток
- Здатнiсть до рацiонального вибору i реалiзацii психологiчних МеТОДИК

i технологiй соцiалъно-педагогiчноi роботи з дiтьми та молоддю в

навчальних, позанавчilльних закJIадах та закJIадах соцiitльного-сПряМУВаННЯ
_Здатнiсть використовувати рiзнi види прикJIадноi творчоi дiяльносТi,

iгровi форми роботи з рiзними категорiями клiентiв



- Здатнiсть демонструвати культуру спiлкуваннrl, володiння лержавною
та iноземною мовами

4. Структура навчальноiдисцшплiни
Тематичний план для децноj форми навчання

5. Програма навчальноi дисциплiни
,Щенна форма навчання

lV[одуль 1. Форум-театр як метод профiлактики негативних явшщ:
суть та особливостi використання

Лекцiя 1. Форум-театр: поняття, мета та завдання, пiдготовка.
Форум-театр, як метод роботи з рiзними прошарками суспiльства,

спрямована на вирiшення соцiальних проблем. Iсторiя форум-театру. Мета та
завдання театру-форум. Пiдготовка форум-театру та техпiки, що
використовуються.

OcHoBHi поняття теми: метод, iнтерактивний метод, театр, вистава,
форум-театр.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2

Додатковi: 1,5

Назва змiстових модулiво тем
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Змiстовий модуль 4 <<Методика органiзацii форум-театру>
Модуль 1 <Форум-театр як метод профiлактики негативних явищ: суtь та особпивостi
використаннrD)
Тема 1. Форум-театр: поIuIття, м9та та
завданIш, пiдготовка 6 2 8

Самостiйна робота 1. Органiзачiйнi
аспекти проведеннrI форум-театру |4 l4
Модульний контроль ,,

Разом 28 2 8 t4
Модуль 2 <<Форум-театр як сучасЕий засiб в ховання молод1>
Тема 1. Можливостi театру у
профiпактичнiй роботi з пiдлiтками та
молоддю

1б 2 16

Самостiйна робота 2. Форум-театр як
метод попередження негативних явищ у
молодiжному середовищi

l4 |4

Модчльний контроль 2

Разом зz 2 16 l4
Усього б0 4 24 2Е



Практичне заняття t-2. ClTHicTb методу форум-театру.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Практичне заняття 3-4. Рiзновиди проблемl нвд якими працю€

форум_театр.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Модуль 2. Форум-театр як сучасний засiб виховання молодi
Лекцiя 2. Можливостi театру у профiлактичнiй роботi з пiдлiтками

та молоддю.
Форум-театр як iнтерактивна форма профiлактики соцiальних проблем.

Принципи форум-театру Августо Боаля. ,.Щесять творчих KpoKiB до успiшного
cTBopeHHrI вистави.

OcHoBHi поняття теми: метод, iнтерактивний м9тод, театр, вистава,

форум-театр.
Практичне заняття 5-8. Етапи пiдготовки вистави форум_театру.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Практичне заняття 9-t2. Розробка профiлактичноi програми форум-
театру для старшокласникiв

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: l

б. Контрольнавчальнихдосягнень
6.1. Система оцiнювання навчаIIьних досягнень студентiв

ми навчання

Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1 1 1 1 1

Вiдвiдування семiнарських занять 1

Вiдвiдування практичних занять 1 4 4 8 8

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi l0
Робота на практичному заняттi 10 4 40 8 80

Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

Виконання завдаIIь для самостiйноi роботи
5 1 5 1 5

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 z5



Виконання IНДЗ з0
Разом ,75 119

Максимальна кiлькiсть балiв: 194

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii Ti оцiнювання.

Yci завДаннЯ виконуються в слектрOннiй Bepcii модуля на платформi
та подаються

денна форма навчання
самостiйна робота 1. Органiзацiйнi аспекти проведення форум-

театру
визначте та обцрунryйте особливостi пiдготовки до цроводення форпл-

театру
Форма поd ання резульmаmiв вuконаноi' робоmu :

Реiулътат подаеться у вигJUIдi текстового документа, кожен роздiл якого

вiдповiдае окромому гtункту завданнrI. Роздiли з HoBoi сторiнки не

починаються. Розмiстiть у документi посиJIання на використанi джерела.

Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiтъ як вiдповiдь

у в електронному kypci на перевiрку. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
iMapi та надайте доступ для публiчного перегляду (перегляд для Bcix, хто мас

посилання). У цьому випадку надiшлiтъ в електронний курс посилання на

створений вами е-документ.
Kpumepii' оцiнювання:
1. Змiстова складов а - 4 бали (д"". завдання)
2, Оформлення текстового документа - l бал (Див. Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
,Щодатковi: |,3,4

самостiйна робота 2. Форум-театр як метод попередження

негативних явищ у молодiжному середовищi
проаналiзуйте та виправте допущенi помилки , якi порушують

прrrцйrr' форум-театру, у нижче поданих сценарiях. Щоопрачюйте ix.

,^S"ilХ:##J"а мама, яка й сама запiзнюеться на робоry, вiдправляе

донькУ Катю до школи. кд поснiдати?>>, мама: <tЯкий снiданок? Я й так

запiзнююся, давай швидше)).
Роздратована,

i в якостi
6

на

пiдсумковому заняттi вiдповiдного модуJuI.

школа. Катя приходить, коли урок уже розпочався,
байдужа вчителъка бубонить: <Завжди ти спiзнюешся>,

7-



покарання викJIика€ ii до дошки. Сусiда по партi прикрiплю€ до спини
дiвчини папiрець з образливим словом <ЧМО>. Щiвчинка одержус двiйку за
те, що.не виконilJIа домашн€ завдання, а в додаток ще й реплiку вчительки:
<<А чи не задумув€Lлася ти, чому саме тобi однокJIасники вiшають на спину
TaKi характеристики?>

Будинок. У KiMHaTi гримить музика в стилi техно. Втомлена,
роздратована мама повертаеться з роботи, вимагас виключити магнiтофон.
,Щонька iгноруе, виникае переп€шка. Сварка. .Щiвчина йде з дому.

Вулиця. Група пiдлiткiв курить травичку, один з них звертаеться до
похмуроi дiвчини i запитус, що з нею стаIIось. Yci спiвчувають i пропонують
закурити, щоб трохи вiдiйти i забуги про своi проблеми: <Все одно з першого

разу нiчого не буле!> Катя простягае руку. Пауза.
На цьому MoMeHTi звучить: <Стоп!>>. I вистава починасться спочатку.

Глядачi намагаються змiнити ситуацiю. Нова дiя буле ц)ивати близько двох
годин, i глядачi десятки разiв будуть виходити на сцену i змiнювати
aKTopiB/aKTopoK, пропонуючи iнше, свос бачення ролi.

/ Сценарiй N9 2
Ранок. Голос за сценою: <<Супермаркет <Велика кишенrI)), 8 година

ранку. У працiвникiв починаеться робочий день. На стiльцi сидить
охоронець>. До магiвину заходять двос пiдлiткiв-наркоманiв - хлопчик i
дiвчинка, яких трясе лихоманка, i починають повiльно пsресуватися у бiк
аптечного KiocKy. Щвi продавщицi з сусiднього вiддiлу црезирливо огJlядають
iх. Пiдлiтки проходять повз охоронця й непомiтно кJIадуть йому в кишеню
грошi. Охоронець вiдвертаеться й сiдае на стiлець. Продавщицi, побачивши
цю сцену, посмiхаються. Аптекарки на робочому мiсцi немае, десъ вийшла.
Одна з rrродавщиць зверта€ться до аптекарки, яка повертаеться до свого
KiocKy: <<Наталя, до тебе тут вже клiенти! Хвилюються!> У вiдповiдь: кЦi -
зачекають!!!>

Магазин заповнюсться покупцями. Мама з дитиною прямують до
аптечного KiocKy. Реакцiя дитини на наркоманку, що трясеться: кМама, що з
нею? Вона хвора?> Мати забирас дитину i говорить з презирством: <Идемо
звiдси. Розвелося цих HapKoMaHiB!>. Бабуся кричить: кОй! ,Щонечкоо як тебе
трясе! Що робиться! Ранiше принаймнi лише хлопцi цiею справою
займалися, а тепер i дiвки! Лишенько!> Жiнка проходить повз пiдлiткiв,
зупинrIсться бiля хлопця, впiзнаючи в Еьому свого сусiду: <<А ти що тут
робиш? Батьки знають про це?) Звертаеться до заJIи, пояснюючи: <Ще

Олексiй, мiй сусiда>>. Але, не отримавши жодноi реакцii, зiтхае й, махнувши
рукою, йде до кондитерського вiддiлу,

Лiкар <<Швидкоi допомоги> пiдходить до продавцiв: к.Щайте MeHi пачку
цигарок. На мене xBopi чекають!> Отримавши цигарки, BiH швидко
переступа€ через наркоманку, яка впiша долу, i виходить з супермаркету.



До магазину вхOдить дидер, пронизливим поглядом огляДаС Bcix
навколо, пiдходить до охоронця, JuIcKae його по плечу, а потiм цереда€ йомУ
грошi.

У магазинi з'являеться хлопчик-пiдлiток, BiH не поспiшае. ,Щилер

наближасться до нього, вiдводить убiк i запитуе: кЗаробити хочеш? На iгрОвi

автомати?>> Пiдлiток: кХочу! А що треба робити?>> ,Щилер дас пакетик i,

вкЕвуючи убiк пiдлiткiв-наркоманiв, говорить: <<Тихо i швидко передаЙ циМ)).

ПiдлiтоК повiльнО протягас руку, звучитъ музика. BCi 1^lасники й rlасницi дii
завмираютъ у позах, що вiдбивають ixHe ставленнrI до всЬого ТОГО, ЩО

вiдбуваеться. Пауза. <<Стоп ! >

./ Сценарiй N9 3

Ранок. Родина. Батьки вiтають один одного i донъку. Накривають на СТiЛ.

Бiля столry стоять три стiльцi. Мама, папа, донька Надя снiдають. З'являСтЪСЯ

брат _ цiдлiток Сашко, за стiл BiH не сiдае, на питання, чому не поiв,

вiдповiдае, що не хоче i тiлъки чай солодкий вип'с.
обурюються, виявляючи повну байдужiсть.

.Щочка прошаетъся з батьками i прямус до

Батьки не суперечать, не

школи. Батъки йдуть на

роботу.
Школа. Учнi спiлкуються в класi. Входить психолог, байдужим погJIядом

огJuIдае дiтей i запитус, чи € в них проблеми. Щiти мляво вiдповiдають, що
проблем нема€, rrсихолог виходить з класу,

,Щень. Уроки скiнчилися. ,,Щiти повертаються додому. Сашко щось шукае,

Надя дивиться телевiзор i розмовляе по телефонi. Сашко проситъ У НаДi ЧОгО-

небулъ солоденького. Вона бурчить, що BiH все одно iсти нiчОГо не бУЛе. АЛе

все ж дае йому печиво. Сашко йде з дому. Вулиця. Сашко зустрiчаеться з

пiдлiтками_наркоманами. ,Щовiдавшись, що грошей у нього нема, будуть
тiльки ввечерi, пiдлiтки вiдмовляютъ йому в дозi.

Вечiр. Будинок. Батьки поверIIуJIися з роботи. Батько чита€ г.ветУ, МаТИ

метуIIIиться на KyxHi, Надя дивиться телевiзор. Прихолить Сашко, просить у
батька грошей. Не запитуючи, навiщо йому rрошi, батько дiстас гаманець i з
байдужним вигляДом просТягае iх Сашковi. Сашко поспiшае на зустрiч iз

друзями-наркоманами.
Вулиця. Наркомани радiсно вiтаютъ його, BiH купуе дозу.

Звуlить "Стоп". Пауза.

3 Сценарiй М 4
KiMHama. Мама, тато та Андрiйко - пiдпiток 14 poKiB.

- Дндрiй, Що ти тут вештаешся пiд ногами! д ну йди вчи уроки, - гримае

на хлопЦя тато. - МИ не встигЛи ще переiхати з нашого селища у MicTo,

а ти вже вiльного життя захотiв! Не лратуй мене!
- Тато! Чого це ти! Я вже зробив yci уроки! - обурюсться Андрiй,



втрrIасться у розмову мати.
Дндрiй почувас себе незатишно, HixTo не цiкавиться Його почутТяМИ.

BiH бере шкiльний рюкзак i йде гетъ.
Школа. Андрiй заходить до кJIасу i вiдчува€ напруженнrI. Розмова мiж

пiдлiтками, що лунала до його приходу, притихJIа. Bci вiдвернулись вiд
нього.

t Один хлопець голосно, так, щоб почув Дндрiй, говорить iншому:
_ О! Селюк прийшов! Нумо його дратувати! BiH MeHi не подобаеТьСЯ!

(смiютъся разом голосно).
Дндрiй сiдае за парту. Хлопецъ, що сидiв поруч, встае забира€ своi речИ i

пересiдае за iнший стiл.
По Dорозi Dоdолау. Андрiй зустрiчас своiх однокласникiв. Вони сиДяТЬ

пiд забором та гIалять цигарки. Вони зовуть до себе Андрiя. BiH з радiстю
пiдходить.

- НушоНу шо вештаешся тут без дiла. В нас тут пропозицiя е до
хочеш? * говорить один i протягус Андрiю целофановий пакет.

пропозицiя тебе. Не

Дндрiй здивовано дивиться на однокJIасникiв. Вони починають голОСНО

смiятись.
_ Ну, мультики не хочеш подивиться? _ смiеться лругий i продовжуе, - в

нас ще з;lJIишилось трохи кJIею.

- Яне розумiю, про що ви говорите, - соромливо вiдповiдае Андрiй.
- От дурень! - Bci продовжуютъ голосно смiятись. - Що, у вашому

навiтъ не уявJuIють, що це таке - Iцatлgне життя MicTa?? У нас

розважаються саме так.
Один з них видушуе у пакет клой, протягу€ Андрiю:

- Ти повинен цим дихати! !!

- Дле...я не знаю... я нiколи... - намагаеться уникнути пропозицii АндРiй.
_ Чого ти? I]e безпечно i весело!Якщо Hi -йди гетъ! I завтра до ШкОЛИ Не

приходъ, бо халепа буд. тобi.
дндрiй вирiшуе, що йому необхiдно подружитися з цими хдопцями,

вiдчути себе справжнiм жителем MicTa. Стати крутим:
- Щобре! Я спробую. Все, що весело, не може бути погано,

говоритьначеб-то сам до себе Андрiй. Пiд оплески i регiт хлопцiв, BiH

бере пакет з рук 0дного з них, сiдае поруч i вдихае BMicT пакету.

стоп!
Ф орлла по d ання р езульmаmiв вuконаноi' р о б оmu :

Резулътат подасться у виглядi текстового документа, кожен роздiл якого

вiдповiдас окремому пункту завдання. Роздiли з HoBoi сторiнки не

починаЮться. РозмiстiТь у докучIентi посилання на використанi джерела.
Примiтка: Результат роботи (текстовий документ) надiшлiтъ як вiдповiдь

сел1

тут

у в електронному kypci на перевiрку. Iнший BapiaHT: розмiстiть документ у
xMapi та надайте доступ для публiчного перегляду (перегляД ДлЯ Bcix, ХТО Мае



ПОСИЛаНня). У цьому випадку надiшлiть в електронниЙ курс посилання на
створений вами е-документ.

Kpumepii' оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 бали (див. завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"". Форма подання

результатiв)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
.Щодатковi |,3,4

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнюванIuI.
МОдУльний контроль здiйснюеться у виглядi тестування в елекц)онному
Kypci.
Студентами пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi 25 питань.
вudu mесmовuх завёань:

6.4. Форми провед9ння семесц)ового контролю та критер11
оцiнювання.

За змiстовим модулем форма контролю не передбачена навчаJIьним
планом.

6.5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю.

1. Етапи пiдготовки вистави форум-театру.
2. Можливостi театру у профiлактичнiй роботi.

4. Мож;rивостi форум-театру у профiлактицi негативних явищ.
5. Органiзацiйнi аспекти проведення форум-театру.
б. Позитивнi сторони форум-театру.
7. Недолiки форум-театру.
8. Рiзновиди проблем, над якими працюе форум-театр.

3. Можливостi театру у профiлактичнiй роботi з пiдлiтками та
молоддю.

9. CyTHicTb методу форум-театру.

10



10. Форум-театр як iнтерактивна форма профiлактики соцiальних
проблем.

11. Форум-театр як метод попередження негативних явищ у
молодiжному середовищi.

|2. Форум-театр як метод профiлактики негативних явищ: суть та
особливостi використання.

1З. Форум-театр: поняття, мета та завдання, пiдготовка.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiкала ост1 оцlнок

Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдпtirrгrс_l 100-90

Щухtе лобре
Добре

82-89
75-8 1

Задовiльно
Достатньо

69-74
б0-68

Незадовiльно 0-59

11
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10. Рекомендованi джерела
основна:
1. Збiрник сценарiiв iнтерактивних вистав з дисциплiни "Основи

сценарноi роботи соцiаrrъного педагога" : Методичнi матерi€tли до курсу I

укладачi I. Палъко, К. Марчук. Житомир : Вид-во Житомирського
державIIого унiверситету iMeHi IBaHa Франка, 2016. 88 с

2. Iновацiйнi вiзуальнi методи вирiшення соцiальних проблем у
громадi. - Львiв : ГО Центр правових та полiтичних дослiджень <CIM>>,

201-7. - 208 с.
3. Мельничук, I. М. Теорiя i практика професiйноi пiдготовки

майбрнiх соцiальних працiвникiв засобами iнтерактивних технологiй :

автореф. ... докт. пед. наук: 13.00.04 - теорiя i методика професiйноi освiти /

I. М.Мельничук. - Тернопiль :2012. - 42 с.
Додаткова:
1. Використання iнтерактивних методiв та мультфiльмiв у профiлактицi

ризикованоi поведiнки : методичний посiбник дJuI спецiалiстiв, якi працюють
з бездоглядними та безпритульними дiтъми та пiдлiтками l За ред. Т. В.
Журавель; Авт. Кол.: Т. В. Журавель, Т. Л. Лях,
О. М. HiKiTiHa. - К. : МБФ (СНIД Фонд Схiд-Захiр, 2010. - 168 с.

2. ЖеребньOва Л. В. Соцiально-психологiчний театр / Любов
Володимирiвна Жеребньова, Тетяна Борисiвна Артеменко l l Б-ка <<Психолог>>

(Шк.свiт). -20t1. - Jt 5. - 120 с.
3. Новгородський Р. Г. Форум-театр як iнтерактивна форма

профiлактики соцiальних проблем l Р. Г. Новгородський [електронний
ресурс]. - Р ежим доступу : htP ://visnyk. chnpu. edu.ual?wpfb_d1:9 96

4. Просвiтницько-профiлактична програма тренiнгових занять
"Сходинки": Навч.-метод. посiбник для соцiальних педагогiв, соцiальних
працiвникiв, аутрiч-працiвникiв, практичних писхологiв / За наук. ред. проф.
I. Д. ЗверсвоТ ; Авт. кол. : Т. В. Журавель, Т. Л. Лях, В. В. Лях, Г. Б.
Скiпальська. - К, : Видавничий дiм кКалита), 2010. - 164 с.

5. Чистякова К. I. Форум-театр як црупова форма роботи / К. I.

Чистякова [електронний ресурс]. Режим доступу : htф:фsусhоlоgу.
sпачkа.ru l 20 1 5 l 03 l45 3 8.

11. Додатковi ресурси (за наявностi)
Електронний курс на сайтi:
htф ://еlеаrпiпg. kuЬ g. edu.ualcourse/view.php?id: 1 7267


