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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Змiстовий модуль <Соцiальна робота з ВIЛ-iнфiкованими та особамио якi практикують
ризиковаIIу поведiнку>

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання YKpaiHcbKa
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160

Курс 4

Семестр 7

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
обсяг кредитiв 2

Обсяг годиЕ, в тому числi: 60

Аудиторнi 28

Модульний контроль 4

Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiнtl

2.Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою викJIаданшI змiстового модуля <<Соцiальна робота з ВIЛ-

iнфiкованими та особами, якi практикують ризиковану поведi"*у> е: сприяти

розвитку професiйноi компетентностi майбутнiх соцiальних робiтникiв,
засвоенню теоретичних знанъ, практичних yМiнb, формуванню високого

рiвня готовностi до здiйснення соцi€Lльноi роботи з ВIЛ-iнфiкованими та
особами, якi практикують ризиковану поведiнку.

Завданнями <<Соцiальна робота з ВIЛ-iнфiкованими та особами, якi
практикують ризиковану поведiнку>) е оволодiння майбутнiми соцiальними

робiтниками такими компетенцiями:
здатнiсть застосовувати знання на практицi; здатнiсть до когнiтивноi
гну{костi при розв'язаннi професiйних питань;
здатнiстъ визначати та враховувати особливостi рiзних груп
отримувачiв послуг. Знання cyTнocTi та особливостей оцiнки потреб
особи та ciM'T. Здатнiсть до прогнозування резулътатiв роботи з

урахуванням найважливiших факторiв соцiального середовища.
здатнiсть до критичного оцiнювання соцi€Lльних наслiдкiв полiтики у
сферi прав людини, соцiальноi iнклюзii та стаJIого розвитку
суспiльства.

3.Результати навчання за дисциплiною
Вмiння оIIтим€uIьно використовувати технологii соцiальноI роботи з

рiзними категорiями отримувачiв послуг.
Здатнiсть розробляти та впроваджувати рiзнi категорii тренiнгових
програм для рiзних груп отримувачiв послуг у залежностi вiд ik потреб.



4. Струlсгура навчальноi дисциплiни

Тематичний план для денноТ форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
rrо*о

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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Модуль 1. Зага_пьнi засади соцiальноi роботи з ВIЛ-iнфiкованими та особами, якi
rrрактик},ють ризиковану поведiнку
Тема 1. Поширення ВIЛ-iнфекцii, догJuIд та
лiкчвання ВIл-iнфiкованих

4 2 2

Саrrлостiйна робота 1. Захист прав ВIЛ-
iнфiкованих

7 7

Тема 2. Особливостi соцiального захисту
ВIЛ-iнфiкованих

4 2 2

Самостiйна робота 2. Розкриття статусу
ВIЛ-iнфiкованим дiтям

] 7

Тема 3. Особливостi осiб, якi практикують
ризиковану поводiнку

4 2 2

Модульний контроль 2

Разом 24 6 6 1,4

Модуль 2. Змiст соцiального супроводу ВIЛ-iнфiкованих та осiб, якi практикують
ризиковану поведiнку
Тема 4. Соцiально-психологiчна rriдтримка
ВIЛ-iнфiкованих

8 4 4

Самостiйна робота 3. Потреби ВIЛ-
iнфiкованих та осiб, якi практикують
ризиковану поведiнку

] 7

Тема 5. Профiлактика ВIЛ-iнфекцii та
ризикованоi поведiнки

8 2 6

Самостiйна робота 4. Консультацiйна
допомога ВIЛ-позитивним клiентам та
особам якi практик},ють ризиковану
шоведiнкy

1 7

Модульний контроль 2

Разом 29 6 4 6 |4
Пiдготовка та проходження контрольних
заходiв

Усього 60 |2 10 6 28



5. Програма навчальноТ дисциплiни

Модуль 1. Загальнi засади соцiальноТ роботи з ВIЛ-iнфiкованими та
особами, якi практикують ризиковану поведiнку
Тема 1. Поширення ВIЛ-iнфекцiТ, догляд та лiкування ВIЛ-iнфiкованих (2
год.)

Етiологiя та патогенез ВIЛ-iнфекчiТ. Шляхи передачi ВIЛ та умови, шо
ix визначають. Профiлактика передачi ВIЛ вiд MaTepi до дитини. Прояви ВIЛ-
iнфекцiТ у дiтей. Щiагностика ВIЛ-iнфекцiТ у дiтей. Медичний нагляд та
тривалий догляд за ВIЛ-iнфiкованими дiтьми.

OcHoBHi поняття: ВIЛ-iнфекцiя, антиретровiрусна терапiя(АРТ),
високоактивна антиреl,ровiрчсна ,герапiя (ВААРТ). aHl,иpeтpoBipycHr
ПРеПаРаТи (АРВ),нl,клеозI{дпi irlгiбiтори звороl,ноТ транскриптiiзl{.
ненуклеозиднi iнгiбiтори зворо,гIIоТ граllскрилl,азL], irrг,iбiгсlри IIро,геttз}l.

iгrгiбiтори фузiТ, iнгiбiтори iнтеграли.
Сеплiнарське заняття 1. AHTllpeTpoBipycHa,герапiя,га форпrування

прихильFlостi до тривалого лiкчвагrня I]IЛ-irrфiковагlих (2 год.)
РекомендоваI Ia л iTepaTypa :

Основна: 3, 4

Додаткова: 1.2

Теш,tа 2, Особливостi соr{iа-цьrlого захис,Iу ВIЛ-iнсРiковаrlих 12 го.r.)
BiKoBi особливостi дiтей у KoHTeKcTi розкриття ВIЛ-позитивноI,о с],аl\ с\.

Етапи розкриття позитивного [3IJI-cTaTycy дитиtti. Po-r ь

N{)/ль,гиllисцип.ltiнарноТ копланди в процесi розкриг,гя lIози,гивIlоI,о BlJI-crarrcr
дит,инi.

Види IlорN,IативIlо-правових aKTiB, рег),лtоIочих права ВIJl-позитивttсll'
дитиI]и. Основttий IIор\,{ативt-tо-правовий акт УкраТни у, сферi L]LlliCIlIJ.
l1paBa ВUl-позитивIItlх ;tiт,ей. Соttiа"цt,ttий заrхtlсr, [3IJI-irrcPiKoBatttlx ,I,a xBol]tl\
на СНIfl лiтей.

OclloBHi поIIяття: ВIЛ-позитивiIа дитина, нормативно-правовi t]KTI1.

права ВIЛ-позити BIt tlx дiтей. соцiал btt I.t й захис,г,
Сеплiнарське ]аIlrt,I"гя 2. Сис,геrла cottia",rbHo-IIe;lla1,ol-iчHoT tli.,i,гpllrtKtt

I3IЛ-irr(liковаI{их 12 го:. )

Рекошлеtlдован а : i тс,ратl,ра :

основна: l, 3. -+

Додаткова: 2

Тема 3, Особлlrвос,гi осiб. якi ltрак,г}lкуiо,I,ь ризикова]IIy lloBeltir,rKl, (2 r o;l.)
Поняття l,а похо.l/\ення ризtlкованоТ поведiнки, Факт,ори, IIlo вII.ilиt]ок),lt,

на формування 1, пi:.riтка \loJe;eri ризикованоТ поведiнки. Особливосr,i осiб
схильI{их до ризt{ кованоi' повеf ittки.

()crloBlli поIlяття: I]ltзllKot]aI{a поtзеjlittка, \{оilелi ризиковаttоТ пове.цirtки.

фактори, сх l.]"ц bHocTi .



ceMiHapcbke заняття 3. Психосоцiальна пiдтримка осiб, якi
ризиковану поведiнку (2 год.)

Рекомендована лiтература :

основна: 2

Щодаткова: 2, З

практикують

МIодупо 2 Змiст соцiального супроводУ IЗIJI-iнфiковаI{их та осiб, якi
практи](уIоть ризиковаI]у поведi нку
Тема 4. СоцiалЬНо-Психо.цогi чна пiлr,ри rr ка В lJl- iнф i KoBat-i их 1 4 го:t. )

Пiдходи до консУльтативНоТ допоrtоги сiм'яьt ВIЛ-позиr.ивних ,га осiб.
якi практикують ризиковаrrу поведiнкч. Сiпrейне консультування як засiб
психосоцiальнот пiдтрип,tки. N4ет.оди 1.а технiки роботи rliл чаlс
консультування та соtliального сyпровод), ВlЛ-iнфiкованих дiтей, осiб. яrii
практикують ризиковану гtоведiнку т,а Тх сiпtейt.

OcHoBHi поIlяття: I3IЛ-iнсРiКованi дiти. особи, як практик\,к)ть
ризиковаI]у повеДiнку, соцiа.пьно-пелагоl.iчttа tIiдт:ри]\,1ка, соцiальtti IIOcJ\I ll.
недер}каВнi органiзашiТ' гроN,{адсЬкi органiзаrtir'' недержавнi цен].рИ ;']еHHOIO
перебуваI{ня длЯ ВiЛ-iнфiкованиХ дiтей, I3cey,KpaTнcbкa Nlережа лlодей. якi
}кивуть з ВIЛ (JI}{В).

Сепriнарське занят,l-я ,l. N4ето;tи соttiапьноТ робо'ги з В[Л-iнфiкованtl\li1
14 гол.)

I)екомендоваI]а л iTepaTvpa :

Основна: 2, З, 4

Додаткова: 2, З

Тема 5. tlросРiлактика ВIЛ-iнфекцiТ та ризикованоТ повеitiнки (2 r.ол. )

l1рофiлактика сереД без/lог.,lядFIих ,га безпри-гуJIьIlих гli;tлi,гкiв. CK:la_toBi
ефективнот просрiлактичноi програN{и. Загальнi засаitи Iзикорис.rання
irrтерактивних методiв 1' профiлактичних програмах.

OctloBlt i поIIяття : В IЛ-позитивнi Дir.и, арт-тераГIiя, казкотераl t iя, .liя-I bKL)
терапiя, iгрова терапiя, дiагностИка. -ltiкуВання, не .,lиреКIивна ii-poBa .геlэаiriя.

директивtlа iгрова терапiя.
Практичllе заttяl-тЯ l. ВсеукраТнська бlrаt.о,tiiйна оргаtIiзаttiя

<<ВсеукраТrlська мережа людей, I1lo жиtsу.гь з BIJI>> (4 гол.)
Рекоплендована .lr ir.ера.гура :

OctloBtta: 2. 4

Додаткова: 1, ?, 3

Пракгичне заняття 2. Психосоцiальна
ВIЛ-iнфiкованих дiтей та осiб, якi практик},ють

Рекомендована лiтература:
Основна: 2,4
fiодаткова; |, 2,3

пiдтримка сiплей. якi вихов\,ють

ризиковаrtу поведiнку (2 год. )



б. Контроль навчальних досяfнень

Система оцiнювання навчальних дос

6.2.Завдання для самостiйноТ роботи та критерiТ iT оцiнювання

МодУль 1. Загальнi засади соцiальноi роботи з ВIЛ-iнфiкованими та особами,
якi практикують ризиковану поведiнку
Самостiйна робота 1. Захист прав ВIЛ-iнфiкованих (5 гол.)

1. Опишiть етiологiю та патогенез ВIЛ-iнфекцiТ
2. Обгрунтуйте прояви та дiагностику ВIЛ-iнфекuiТ у дiтей
З. Наведiть приклад захисту прав ВIЛ-iнфiкованоТ дитини та iT ciM'T

Самостiйна робота 2. Розкриття статусу ВIЛ-iнфiкованим дiтям (5 гол.)
1. ОбГрУнтУйте роль мультидисциплiнарноТ команди в процесi розкриття

позитивного ВIЛ-статусу дитинi
2. Запропонуйте гIрактичнi методи роботи з родинами, якi планують

розкрити позитивний ВIЛ-статус дитинi
Рекомендована лiтература :

Основна: З, 4

Додатков а: |, 2, 4

Модуль 2. Змiст соцiального сугIроводу ВIЛ-iнфiкованих та осiб, якi
практикують ризиковану поведiнку
Самостiйна робота 3. Потреби ВIЛ-iнфiкованих та осiбо якi практикують
ризиковану поведiнку (5 гол.)

1. Охарактеризуйте потреби ВIЛ-iнфiкованих та запропонуйте шляхи Тх

вирiшення

ягнень студе HTlB
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в двlдування семlнарських занять l J аJ 2 2

в двlдування практичних занять l _) _)

Робота на certiHapcbKo]\l}, заня,t-гi 10 _) _) ti 2 20
Робота на практиLIноrtу заняттi 10 J jt)
Лабораторttа робота (в Tolry, .tислi доп\,ск.
виIiонаI]}lя. захист)

10

Виконаtтtlя завдань д_rlя сil\lос,I,iГIнсli робо,r lt 5 2 l0 2 l()
Вrткогlаttllя лцодr,;rьноТ робо r,и 2.5 1 25 l 2,i
Виконання IНДЗ 30

Разолl 7| 9j
N4аксиrлtLцьна Ki:rbKicTb ба-пiв: 1 6.{

Розрах1 Hon uu.,|,iцiо.,L* l6-1:l00. lЗ+.Х l.b+



2. Охарак'геризуйте гIоr,реби осiб, якi IIрак,tикуIоть ризиковаLl\
поведiнку

З. Проаналiзуйте особливостi соцiа:lьноТ роботи з дiт,ьп,tи, якi N,lають
проблеми в поведiнцi

1, Розробiть N,lодель соцiально-психологiчrrоi лопомоI.и BLrI-
позитивним клiснтам
CaMocTil:itla робота 4. Itоlrсуль,гацil"ttIа лоIIо}Iога l}IЛ-llози,l,ивtIи]\I
клiсIlтапt та особапr якi практllкуIоть рrIз[|l(ов2tII\, повеjlitlку (б гол.)

1.Визначте пiлходи до коtIс\,льтаrивноi Jоllо\lоги ВIЛ-позитиI]I.1их
клiснтiв

2. Проагrалiзчйте, чоNlу cirteliHe конс},Jьт\,вання виступас засобопt
гIсихосоIliальноТ rriд,гриrлки сirлеЙ. якLlх горк}IvJась проб_lема I]IЛ-irrфекllii

3. Назвiть правi]-па робо,ги з особаrtи" якi I]paKTI4KyroTb ризикован\,
поведiнку

4. Визначте виj\{оги] якi вис\,ваIоться до праuiвника 13IJl-cepBicrroT
органiзаrliТ, який працюс з ВIЛ-iнсРiкованиrtи

5. Запропонуйте \lетодLl та Te\HiKir робо,гrr пiл L{ac консчjIь,гчвання га

соцiальrtого супрово.uу I3 IЛ-i rtфi ковагl их
Рекомендована лiтература :

Основна: 1 , 2. З, 1

Додаткова: 2

Kpumepii' оtуiнкlвсtння. Пi.lс\,\Iкоt]а Ki",rbKicTb ба;riв. ltабрана с,гудентаI\4и з.]

виконання завдань з caпtocT,iliHoT роботlл. с однiс_ю з склаllових ttоrочноl
успiшltостi студентiв з дисциплiни i прlr BllcTaBJeHHi :загальноТ кiлькtlстi ба"riв
за поточI-rу чспiшнiст,ь додасться з ба,,tаrIt.t. оlцерiкаtIи]\1и за виконання iгlttttlx
видiв поточноТ rtаRчальноТ роботи.

Самостiйна робота з кожноТ Tert1l за робочок) навчальною проr,ра]\Iою
оцiнtосться у 5 балiв. /Je 5 балiв. це колt] робота студентом вик()IIаIltt в

повI{ому обсязi, 4 ба-ци - якщо робота B1.1Kot{atta пtаЁlittе rta 90%о Bi.,l заt,а.ilьttоt,il
обсягу, 3 бали обсяг виконаноi' робо,ги станови,гь 50% вiд заI,аjIьноI,о
обсягу. 2 бали - викоI{аItа частина роботи складас вiд 20% вiд загальItого
обсягу. 1 баrr - обсяг виItонаних завдаI{ь ск_iIадас \{ellшle 10% вiдзага"цьI{оI,о
обсягу.

6.З. Форми проведення N{одульного коIlтролю та критерiТ оцiнIовання
N4одlульrrий KotlTpoJIb знаtlь з/lобл,ваLIа першоl-о (бакаJ]аврськоr,о) рiвrrя

:здiйснюсться по завершIенню }]ивчення Bcix теп,t зплiсr,ового модуля (п,rодl,лiв1

FIa ocTaнHboN.,Iy коIIтрольноNlч заttяттi.
Крuпlерil' otliHlrlBclHHя. IIроведення N,IодульIIого коIlтролю включас

ко[Iтроль теоретичгtоi i пракr,ичноТ ltijtt,о,tовки сl,_\дtе}I,га з IlpoгpaNliIoI t)

матерiалу навчальноТ дисциt-t"тtiнtt. N4оду.ltьна кон,гро"rIьна робоr,а IIрохо,l1иl ь \

формi тестува}tня, яке вклIочас 25 випадковLlх запитань з прсlйдеrtогtl
п,rатерiалч. До тест\, вклIоLlсIlо запитаIqIIя I]a одIlу, двi, баt,аr,о :з баt,а,гьсlх
гIравиJlьних вiдповiдей. N4aKcllrTaJlbHa кi:rькiс,гь ба.lriв як_у сl,уjlен,г ]\1о/hе
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отримати за виконання модульнот контрольнот роботи становить 25 балiв.
Правильна вiдповiдь на одне запитання - l бал.

6.4. Форми проведення семесТрового контролю та критерiТ оцiнювання.
за змiстовим модулем - не передбачено навчальним планом.

6.5. Орiснтовний перелiк питаt]ь для сеN,lсстрового коl\Iплексног() коIlтролtо
1. Проблеми медичного супроводу t3IЛ-iнфiковаIlих в YKpaTHi
2. Особливостi перебiгу ВIЛ-iнфекrliТ
3. ПРОбЛеЬТИ фОрп,rування прихильностi до трLiвалого антиретровiрусноr,о

лiкування ВIЛ-iнфiкованих
4, Призначенгlя i ьtоiкливостi aIl,гt]peTpoBipvcrtc,lT i,ерапiТ: ,ilинаьtiкlt

розвитку лi кування ВIЛ-iн(liкован tlx
5. Причини виникнеНня критИLiнI.lх ситr,ацiй 1, iK1,lTTi сiпл'Т якоi торкНУ.,tась

проблепта В IЛ-i нфекuiТ
6, С'Оцiально-педагогiчt-ti п,tетоди ottit-tKи кризових ситуаltiй у, робо,гi з t]I.1I-

iнсРiкованип,rи
7. Особливостi соцiальноi роботи з дiтьь,tи, якi N,laloTb проблс-ми в

поведir-rцi
8. Вплив стигN,{атизатtiТ та дискриплiнаriiТ на якiсть ]ки]-гя ciM'T якоl'

торкнулась проблепла ВIЛ-iнфекrtii'
9. Норп,rативно-правовi засади соцiальrtогсl захL]сту L3IЛ-iгrфiкованLlх в

YKpaTrli.
l0. Переваги та недолiки соtliальноТ гriд,грип,rки. як\. н&.,1зюl.ь He;tep,KaBHl

органiзацiТ ВIЛ-irrфiкованlлrл в YKpaTHi.
l 1.Потреби осiб, якi tlрактикуIо1,I) рtjзикованч ttoBe;lit.tKy,
l2,ОСОбливОСтi сРуItкшiоrrуваIIня llepeiKi I{е,Ilсржавних rrентрitз itetlI,1oI t]

перебування для ВIЛ-iнсРiкованI]х
13.Досвiд соцiальttо-педагогi.лноj' роботи НедсрiкавI{их оргаrriзаuir"l )

системi догляду й пiдтрип,rки I]lJI-iriсрiковагrих т,а Тх сiмей в УкраТгii
14.N4етоди соtIiально-педагогiчноТ робо,ги з сiпл'ями, якi lIjIан\,ю l ь

розкрити позитивний BIJl-cTaTyc
15.N4iсце та роль соцiа-llьtlого гrрашiвника в tlpolteci розкри,г,гя Ilозитиt]ItоI,t)

BIJl-cTaTycv
1 6.AKTya-lTbHi проблеми виховання l"а розвитку ВIЛ-i нфiкованих лi,гей
17.ПРаВИЛа рОботи з особап,tи, якi практикуюlь ризиковану поведiнкr
18.Вплив соцiальних itIститчтiв на проllес соцiалiзаlliТ ВIJI-iнфiкованих
l9.СОЦiалЬНо-Психологiчна пiлтримка RIЛ-rTозиl,иI]них,га Тх сiпrей L]

YKpaTrri
20,Особливостi соцiально-педагогiчrrоТ роботи з сiм'яN{и яких торкну,лась

проблема В IJr-i нфекцiТ
21.Напряшrи соt{iально-tlеjtаl,оl,iчноj' робоr,и з сiп,t'ями яких TopKH\,,_racb

проблепла I} I Jl-i нфекчiТ
22. Роль соцiального супроtsолу, сiл,rей яких ,горкIlyлась ltроб:tема t]I-I-

iнфекцiТ



2З.Соцiально-педагогiчнi умови пiдготовки майбутнiх соцiальних
працiвникiв до роботи з сiм'ями в YKpaTHi яких торкнулась проблема
ВIЛ-iнфекцii

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка Ki_-t г, ltic,t ь бir.lr i в

Вiдмiнно 100-t)0

!1,xte лобре
Добре

8]-89
75-8 l

задовi.пьttо

focTaTHbo
69-]4
60-68

нсзадовi-itьttо 0-59
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8. Рекомендованi Jr+iерела
Основна (базова)

1. БаЛаКiРСВа O.N4., Жилка Н.Я., Карпенко 0,I. /{ог;Iяд та виховання
дiтей, якi живуть з BIJI : аналiз ситуацiТ, проблеми та шляхи вирiшеtlгtя. К. :

fiержсавний iнститут проблем ciM'T та моJIолi, 2004. 164 с.
2, Itуравель Т.В., Лях Т.Л., HiKiTiHa o.N4. Викорисr,ання iн,герактиtsних

методiв та мультфiльштiв у профiлактицi ризикованот поведiнки: методичниt]
посiбниК для спеЦiалiстiв, якi праurоIоть з бездог-пядниN,Iи та безпритульIJиN{lJ
дi,тььtи,га пiдлiтка]\lи / За рел, т. в. Жураве_:rь. К..2010. lбВ с.

3. ItoToBa н. в.' CTaperlb о. о.' Пу,рiк о. П',га iH. ВIЛ-iн(liкованi .цir,и:
медичниL"I .цогля,щ, психологiчна пiдтрll\Iка. соцiальгtий супровiд, правови}-,i
захист. К. : ТоВ "К. I. С.", 20l0. 176 с.

4. Сеьrигiна Т., Банас О., Вене-lиктова н. к. Сотtiальна робота з JIк),ць]\lи.
якi живуть з ВIЛ/СНI!ом: NIетод. посiб. д,r]я lIровелення KypciB пiлвrtttt.
Квалiфiкацii. Вид, дiпл "Кисво-Моги,-Iяl{ська акад.". 2006. 620 с,

!одаткова
l. КалашнiкоВ Io. в.. Kpr.rcoB л. гI., N4уuенко Д t]. N4етодичнi

рекоменДацiТ rllодtо соttiальltоТ lliдr,рип,lкlj.lIоjIеl.i. якi )IiиF]Vl.ь з t]IJI :з досrзi.tr
роботи. К. : ДСССДN4, 2005. 1 16 с.

2. Нiзова Н, N4., Сало Н. Й., Яшура О. П. Соltiа.пьний суlrровiд i пlе;tична
допоN,Iога для дискордантних пар: N{етод.рекоrr. К. : lгriкr.rнiринг" 2009. 1 l] с.

з" Соловйова о. д., Панфi"лова О. N4.. /{ру,яtигritrа О. I. Розкриl"гя BL'I-
позитивного статУсу : зб. ст. i ьtеr,од. peкoNl. К. : KN4B вБО ''RсечкраТнськll
N,lережа Л)ItВ", 2009. |14 с.

4. Терницьttа С. В. Соцiа,цьrlо-педагоl,iчtri ybtoBlr розкрит,гя с],а,гусу, t3I--l-
iнфекuiТ дитиI,1i. 1-еореl-ико-NlеТодичнi tlроб-rtеьлl.t tJихоl]анI{я дir,ей та
учнiвськоТ молодi : [зб. наук. пр.]. Кап,r'янець-Подi.ltьський : [б. в.],2007. Btttl.
10" с. 205*21 1.

9. Додатlсовi pecvpclr (за наявностi)
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