
 





1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

 

Нормативна 

 
спеціальність 

016 Спеціальна освіта 

 

 

Освітня програма 

Логопедія. Спеціальна 

психологія 

Рік підготовки: 

 3-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –1,5  

самостійної роботи 

студента – 1,5 

Ступінь баклавр 

 

 0 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 

Лабораторні 

16 год. 

Самостійна робота 

 60 год. 

 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання: 30 год. – 

аудиторні заняття, год.  60 – самостійна робота ( 30 % / 70 %). 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

016 Спеціальна освіта 

 

 Спеціальність Рік підготовки: 



 Спеціальна освіта 

(Корекційна освіта. 

Логопедія) 

3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –1,5  

самостійної роботи 

студента – 1,5 

Перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

 

 2 год. 

Практичні, семінарські 

0 год. 

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

 88 год.  

 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1 Мета курсу: є: вивчення закономірностей виникнення, розвитку і механізмів 

подолання педагогічних аномалій, визначення, обґрунтування і побудова класифікацій 

аномалій задля формування розуміння студентами соціальної спрямованості діяльності 

соціальних інститутів щодо підвищення суспільного добробуту, забезпечення, 

поліпшення якості життя населення й забезпечення соціально-політичної стабільності, та 

формування професійного мислення у них про структуру відносин між учасниками 

соціального процесу, механізми вироблення, прийняття та реалізації нових педагогічних 

систем освіти для осіб з особливими потребами; отримати необхідні навички та вміння 

асистента, вчителя, вихователя щодо визначення сутності соціальних проблем, 

застосування необхідних нормативно-правових документів і залучення зацікавлених 

відповідальних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

недержавних служб соціальної роботи. 

2.2 Завдання курсу полягає у: формуванні знань у студентів із основних понять та 

категорій соціального захисту, суб'єктів соціальної політики, соціального партнерства, 

соціального страхування, соціального нормування, бідності  і соціальної допомоги, 

ознайомленні з комплексом знань про основні закономірності  механізмів та передумов і 

чинників формування соціальної політики, її інструментів, документальну базу,  
2.3. Передумови для вивчення дисципліни: (Корекційна педагогіка з основами 

спеціальної дидактики, спеціальна психологія та психодіагностика, логопсихологія, 

методи відбору дітей з особливими освітніми потребами у спеціальні освітні заклади).  

Навчальна дисципліна складається з 3 кредитів.  
2.4 Програмні результати навчання:  

ПРН3. Вирішувати питання, пов’язані з комплектуванням та організацією діяльності 

спеціальних навчально-виховних закладів, здійснювати спостереження за дітьми з 

порушеннями мовлення, інтелекту, зору, слуху, опорно-рухових функцій і проводити з 

ними корекційно-педагогічну роботу на основі диференційованого та індивідуального 

підходу;  ПРН10. Співпрацювати з батьками дітей, особами, які їх заміняють, 

спеціалістами інших галузей (медиками, психологами, вчителями, вихователями); ПРН15. 

Проводити лекційну та пропагандистську роботу з метою профілактики та подолання 



відхилень у розвитку дітей; ПРН16. Володіти культурою спілкування, його формами, 

способами, вербальними і невербальними засобами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти оволодівають 

компетентностями: 
1.3.1.  Загальнопредметні використовувати:  

ЗК-1.7. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє ефективності корекційно-реабілітаційного процесу, розвитку й 

саморозвитку особи з порушеннями психофізичного розвитку, творчому підходові до 

корекційно-реабілітаційного навчально-виховного процесу в спеціальних і 

загальноосвітніх закладах, навчально-реабілітаційних центрах. Здатність оцінювати 

результати корекційно-педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності 

корекційного процесу в закладах Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони 

здоров’я і Міністерства соціальної політики; здатність до корекційно-педагогічної і 

навчально-реабілітаційної рефлексій. 

1.3.2. Фахові СК.-2 Спеціально-методична (відповідно нозології). Здатність до 

застосування психолого-педагогічних, корекційно-методичних та фахових знань; вміння 

відбирати і систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з 

урахуванням вікових, індивідуальних особливостей тих, хто навчається; здатність 

застосовувати відповідні методи, прийоми, форми, засоби реабілітації і корекційного 

навчання та виховання; досвід організації корекційно-педагогічного і навчально-

реабілітаційного процесів; формування системи дидактико-методичних знань і умінь; 

здатність удосконалювати власну професійну діяльність. Здатність здійснювати освітньо-

корекційний процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та 

індивідуальних освітніх потреб осіб з порушеннями розвитку (мовлення, слуху, зору, 

інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) в спеціальних та інклюзивних дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах; реабілітаційних установах тощо.  СК.-8. 

Корекційно-зорієнтована компетентність. Здатність виконувати корекційну 

навчально-виховну роботу з профілактики, подолання вад психофізичного розвитку дітей 

з психофізичними порушеннями (залежно від нозології) у навчально-виховному, 

реабілітаційному процесі незалежно від типу закладу і форми організації навчально-

виховної діяльності. Володіння засобами та методами корекції пізнавальних психічних 

процесів, мовлення, сенсорних порушень, порушень опорно-рухових функцій, емоційно-

вольової сфери в процесі виховання дітей. Здатність корекційно спрямовувати діяльність 

дитячого колективу, в якому є дитина/діти з психофізичними порушеннями. Здатність 

організовувати інклюзивний дитячий колектив, створювати в ньому умови для 

особистісного розвитку вихованців та їхньої суспільної інтеграції. Здатність здійснювати 

комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з 

інвалідністю в різних типів закладів підпорядкованих МОН, МООЗ, Мін. праці та 

соціальної політики. 
Курс базується на основі знань засвоєних раніше нормативних дисциплін 

спеціальності. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин / 3 кредити ECTS. 

Мова викладання – українська. 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Організація діяльності спеціалізованих центрів і соціальних служб 

Тема 2. Розробка і впровадження соціальних програм 



Тема 3. Організація і проведення пошукових та навчальних семінарів, конференцій, 

круглих столів  

Тема 4. Лобіювання і фандрайзинг. Взаємодія із засобами масової комунікації.  

Тема 5. Проведення акцій і заходів 

Тема 6. Підготовка спеціалістів до педагогічної діяльності в умовах спеціальних та 

масових навчальних закладів з дітьми, які потребують корекції  розвитку.  
Тема 7. Принципи навчання та виховання дитини в інклюзивному просторі 

Тема 8. Основні принципи спеціальної школи та педагогічна діяльність асистента,  
Тема 9. Мейнстримінг, як розширення соціальних контактів між дітьми з особливими 

потребами здоров'я та їхніми ровесниками     
Тема 10. Інноваційні соціальні та психологічні технології у роботі з дітьми, які мають  

особливі освітні потреби.  
Тема 11. Педагогічні методи і технології по роботі з дітьми в інклюзії.  

Тема 12. Проблеми виховання в сім'ї дітей з особливими освітніми потребами.  
Тема 13. Основні категорії і поняття сімейної політики.  

Тема 14. Моделі взаємодії державних установ, наукових центрів і некомерційних 

організацій по формуванню і проведенню сімейної політики.  

Тема 15. Основні міжнародні і зарубіжні законодавчі акти про права дітей і сім'ї.  Фахові 

вимоги до асистента  педагога, практичного психолога які супроводжують інклюзивне 

навчання. 

4.Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Корекційно-реабілітаційні служби 

Тема 1. Організація діяльності спеціалізованих центрів і соціальних служб  

Тема 2. Розробка і впровадження соціальних програм. Соціальна програма як засіб 

соціально-правового забезпечення. 

Тема 3. Організація і проведення пошукових та навчальних семінарів, конференцій, 

круглих столів 

Тема 4. Лобіювання і фандрайзинг. Взаємодія із засобами масової комунікації.  

Тема 5. Проведення акцій і заходів 

Кредит 2. Підготовка спеціалістів до педагогічної діяльності 

в умовах спеціальних та масових навчальних закладів з дітьми,  
які потребують корекції  розвитку. 

Тема 6. Концептуальні засади суспільства 
Тема 7. Принципи навчання та виховання  дитини в інклюзивному просторі 

Тема 8. Основні принципи спеціальної школи. 
Тема 9. Мейнстримінг. 

Тема 10 . Інноваційні соціальні та психологічні технології 
Тема 11. Педагогічні методи і технології  

Тема 12. Проблеми виховання в сім'ї дітей з особливими освітніми потребами. 
Кредит 3. Соціально-правове забезпечення 

Тема 13. Основні категорії і поняття сімейної політики. 



Тема 14. Моделі взаємодії державних установ, наукових центрів і некомерційних 

організацій по формуванню і проведенню сімейної політики. 
Тема 15. Основні міжнародні і зарубіжні законодавчі акти про права дітей і сім'ї. Фахові 

вимоги до асистента  педагога, практичного психолога які супроводжують інклюзивне 

навчання. 

 

 

4.1. Структура навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

 
Усь

ого 
у тому числі  

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7  

Кредит 1. Корекційно-реабілітаційні служби 

1 Тема 1. Організація діяльності спеціалізованих 

центрів і соціальних служб 
6  2   4  

2 Тема 2. Розробка і впровадження соціальних 

програм. Соціальна програма як засіб соціально-

правового забезпечення. 

6  2 2  2 
 

3 Тема 3. Організація і проведення пошукових та 

навчальних семінарів, конференцій, круглих 

столів 

6   2  4 
 

4 Тема 4. Лобіювання і фандрайзинг. Взаємодія із 

засобами масової комунікації. 
6   2  4  

5 Тема 5. Проведення акцій і заходів 6   2  4  

 Усього 30  4 8  18  

 

Кредит 2. Підготовка спеціалістів до педагогічної діяльності в умовах спеціальних та 

масових навчальних закладів з дітьми, які потребують корекції  розвитку. 

6 Тема 6. Концептуальні засади суспільства 2   2    

7 Тема 7. Принципи навчання та виховання  

дитини в інклюзивному просторі 
4  2   2  

8 Тема 8. Основні принципи спеціальної школи. 4  2   2  

9 Тема 9. Мейнстримінг. 4   2  2  

10 Тема 10. Інноваційні соціальні та психологічні 

технології  
6  2   4  

11 Тема 11. Педагогічні методи і технології  6  2   4  

12 Тема 12. Проблеми виховання в сім'ї дітей з 

особливими освітніми потребами.  
4   2  2  

 
Усього 30  8 6  16  

Кредит 3. Соціально-правове забезпечення 

13 Тема 13. Основні категорії і поняття сімейної 

політики. 

6  2   4  



14 Тема  14. Моделі взаємодії державних установ, 

наукових центрів і некомерційних організацій 

по формуванню і проведенню сімейної 

політики. 

18   2  16  

15 Тема 15. Основні міжнародні і зарубіжні 

законодавчі акти про права дітей і сім'ї. 

6     6  

Усього 30  2 2  26  

РАЗОМ 90 0 14 16  60  

Лекційні заняття не передбачено 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1.  Організація діяльності спеціалізованих центрів і соціальних служб 2 

2.  Концептуальні засади суспільства 2 

3.  Принципи навчання та виховання  дитини в інклюзивному просторі 2 

4.  Інноваційні соціальні та психологічні технології  2 

5.  Педагогічні методи і технології  4 

 Основні категорії і поняття сімейної політики. 2 

 РАЗОМ 14 

6. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1.  Розробка і впровадження соціальних програм 

Соціальна програма як засіб соціально-правового забезпечення. 

2 

2.   Організація і проведення пошукових та навчальних семінарів, 

конференцій, круглих столів 

2 

3.  Лобіювання і фандрайзинг. Взаємодія із засобами масової комунікації. 2 

4.  Проведення акцій і заходів 2 

5.  Сегрегація, інтеграція, інклюзія –  концептуальні засади суспільства. 2 

6.  Мейнстримінг. 2 

7.  Проблеми виховання в сім'ї дітей з особливими освітніми потребами. 2 

8.  Основні категорії і поняття сімейної політики. Основні міжнародні і 

зарубіжні законодавчі акти про права дітей і сім'ї. 

2 

9.  Моделі взаємодії державних установ, наукових центрів і некомерційних 

організацій по формуванню і проведенню сімейної політики. 

 

10.  Разом  16 

7. Самостійна робота 

№ 

з\п 
Тематика 

Кількість 

Годин 

1.  Напрями роботи соціальних служб. Технологія роботи Кризового 

центру. Функції Кризового центру. Організація роботи служби «Телефон 

довіри». Методика телефонного консультування. Організація діяльності 

4 



служби зайнятості і працевлаштування.  

2.  Структура програми: обґрунтування актуальності, мета, завдання, зміст 

роботи, форми і методи роботи, необхідні ресурси, залучені спеціалісти, 

очікувані результати. Робочий план реалізації програми. 

4 

3.  Мета і завдання пошукових та навчальних семінарів. Етапи організації і 

планування, підготовка, залучення учасників, проведення, підведення 

підсумків. Форми і методи пошукової роботи. Особливості підготовки і 

проведення конференцій і круглих столів з питань реалізації програм 

соціальної роботи. Взаємодія з методичними і навчальними центрами 

соціальної роботи. 

4 

4.  Використання засобів масової комунікації (ЗМК) у соціальній роботі. 

Напрями взаємодії із ЗМК: соціальна профілактика, соціальна реклама, 

формування суспільної думки. Форми і методи взаємодії із ЗМК: надання 

інформації, рубрики і сторінки, спеціалізовані видання і програми. 

Методи надання інформації: інтерв’ю, прес-конференція, прес- і ньюс-

релізи. Розробка і впровадження соціальної реклами в пресі, на радіо і 

телебаченні. Організація роботи інформаційних центрів з питань 

соціальної роботи. 

4 

5.  Технологія організації масових заходів: планування, забезпечення 

організаційної і фінансової підтримки, вирішення організаційних питань, 

залучення і підготовка учасників, оперативне керівництво, підведення 

підсумків.  

4 

6.  Сегрегація, інтеграція, інклюзія –  концептуальні засади суспільства. 4 

7.  Принципи навчання та виховання  дитини в інклюзивному просторі 4 

8.  Основні принципи спеціальної школи та педагогічна діяльність 

асистента, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя спеціальної 

освіти з дітьми, які потребують особливих умов навчання та розвитку. 

4 

9. 9 Мейнстримінг, як розширення соціальних контактів між дітьми з 

особливими потребами здоров'я та їхніми ровесниками     

4 

10. 1 Інноваційні соціальні та психологічні технології у роботі з дітьми, які 

мають особливі освітні потреби. 

4 

11.  Педагогічні методи і технології по роботі з дітьми-в інклюзії. 4 

12.  Проблеми виховання в сім'ї дітей з особливими освітніми потребами. 

Соціальні технології роботи з сім'єю дітини-інваліда. 

4 

13.  Програми сімейної політики в Миколаївській області. Система 

регіональних документів про сімейної політики. 

4 

14.  Державні соціальні гарантії сім'ям, що мають дітей. Багатодітна сім'я, що 

має потребу.  Соціальна безпека жінок і дітей. 

4 

15.  Фахові вимоги до асистента  педагога, практичного психолога які 

супроводжують інклюзивне навчання.  

4 

 Всього 60 

 

8.  Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Підготовка доповіді з висвітленням проблем: 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 



Основне завдання цього виду діяльності – навчити студентів представляти результати 
власних досліджень у таких формах, як-от: реферат, доповідь, творча робота, презентація, 

портфоліо, відео-кейс, демонструючи при цьому: 
Елементи наукового дослідження: аргументованість,  логічність, лаконічність, 

науковість, використання досвіду попередників, самостійність, оригінальність. 
Стиль і мова наукового дослідження Формально-логічний виклад думок; 

використання висловів, що відображають причинно-наслідковий зв’язок; Чіткість та 

однозначність наукової термінології; Логічна конструкція тексту; Об’єктивність 

викладу; Посилання на джерела; 
Цілісність та послідовність розвитку думки; Відсутність емоційно забарвлених 

елементів мови (якщо це не стосується спеціальної тематики та ілюстрацій); Необхідно і 

варто висловлювати власну думку (якщо вона має вагомі аргументи), але не слід 

зловживати займенником „я” настільки, щоб це кидалося у вічі; Використання 

безособових форм і пасивних конструкцій (встановлено, доведено, виокремлено, 

з’ясовано тощо);   Ясність, доступність, зрозумілість положень і висновків. 
 Консультування з фахівцями, викладачами.  Редагування власного тексту, 

грамотність, охайність.  Дотримання основних вимог оформлення наукового тексту.  

 

9. Методи навчання 

1) наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація,ММЗН); 

2) словесні (розповідь, опис, пояснення, доповнення, бесіда, диспут, 

дискусія, лекція) 

3) практичні (вправи, практичні роботи, робота з книгою). 

10. Методи контролю: 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні тематичні 

роботи, залік (попередній, поточний, періодичний, тематичний, 

підсумковий) 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточнетестування та самостійна робота 

Кредити 1 2 3 Сума 

Теми Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  

Поточне 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 

Лекційне                 

СР 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

КР 20 20 20 60 

Тестування 10 10 10 30 

Наукова     

Всього за 

кредитом 
100 100 100 300 

 



12. Шкала оцінювання: національна та ECTS (для І-ІІІ, V,VІ курсів) 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 

4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 

3(задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

13. Методичнезабезпечення 

1.Інтерактивний комплекс з дисципліни 

- конспекти лекцій; 

- робоча навчальна програма; 

- роздаткові матеріали для самостійної роботи студента під час практичних та 

лабораторних занять; 

- контрольні завдання для тематичного (тестового) оцінювання 

навчальних 

досягнень студентів; 

- питання до заліку. 

 

14. Рекомендована література 
1. Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 768 "Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 

2. ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" 

3. ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" 

4. ЗУ "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" 

5. ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю" 

6. Постанова КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1037 "Про оплату праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" 

7. Азарова Т.В. Соціальні технології. В 2-х частинах. 4.1. - Кіровоград: ІСКМ, 2004. - 

104 с. 

8. Азарова Т.В. Соціальні технології. В 2-х частинах. 4.2. - Кіровоград: ІСКМ, 2004. - 

108 с. 

9. Албегова И.Ф. Социальная работа как инновационная система \\ Философия и 

общество. - 2004. - С.71-79. 

10. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. пос. для вузів. - 3-тє 

вид., до. та переробл. - К.: Аттіка, 2006. -380 с. 

11. Алексєєв Г. семья – осередок суспільства // Профспілки. 2000. № 12.   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249637026
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249637026


12. Антонов А.І. Життєдіяльність сім'ї: тенденції і проблеми. М., 1990.  

13. Антонов А.І. Мікросоціологія сім'ї: методологічні дослідження структур і процесів. 

М., 1998.  

14. Антонов А.І. Сім'я, ринкова економіка, держава: криза соціальної політики // Вестн. 

Моськ. ун-та. Сірок. 18. Соціологія і політологія. 1999. № 3. 5.  Артюхов О.О. Сімейна 

політика: ефективність і резерви // Социс. 2001. № 4.  

15. Баразгова Е.С., Козловськая О.В. Сімейна політика: соціальне дослідження 

(проблема суб'єкта) // Сім'я в Україні. 1998. № 3,4. С. 34 - 51.  

16. Баркер Р. словник соціальної роботи / Пер з англ. М., 1994.  

17. Борисов В. Про питання сімейної політики // Соц. забезпечення. 2000. №  5.  

18. Васильев Б. социальноє обслуговування сім'ї і дітей в Україні// Соц. забезпечення. 

2001. № 3. С. 16 - 21.  

19. Гуслова М. реабілітация матерів, що виховують дітей з обмеженими можливостями 

// Соц. забезпечення. 2001. № 3.  

20. Дармодехин С.В. Основні напрями державної сімейної політики. М., 1996.  

21. Орієнтація в житті сім'ї. Мета сім'ї: (Таблиці) // Моніторинг громадської думки. 

Економічні і соціальні зміни. 2000. № 4.  

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Права дитини. www.babybezpeka.org.ua/index.php?section.. 

2. UNICEF Ukraine - Діти - Конвенція ООН про права дитини. 

www.unicef.org/ukraine/.../children_11699.ht.. 

3. Урядовий сайт: для юних громадян. 

www.children.kmu.gov.ua/school/1247.html 

4. Мережа за Права Дитини www.childrights.org.ua 

5. Права дитини – Ombudsmanwww.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/ 

6. Департамент захисту прав дітей та усиновлення ... 

7. www.sirotstvy.net/initiatorsofproject/3.html 

8. Ла-Страда Україна. www.la-strada.org.ua/ 
9. http://moodle.mnu.mk.ua  

http://www.babybezpeka.org.ua/index.php?section
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjABahUKEwjCpPqgt8LIAhVBsiwKHZ1EDXk&url=http%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fukr%2Fchildren_11699.html&usg=AFQjCNEoRM0HKrbUzU9iFdHR2VuCspLRlg
http://www.children.kmu.gov.ua/school/1247.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFoQFjAHahUKEwjCpPqgt8LIAhVBsiwKHZ1EDXk&url=http%3A%2F%2Fchildrights.org.ua%2F&usg=AFQjCNEuHaUK61F-HyuIpGLijiliJC763A
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/child/
http://www.sirotstvy.net/initiatorsofproject/3.html
http://www.la-strada.org.ua/


 


