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 Конституція України;

 Закон України Про освіту;

 Закон України Про вищу освіту;

 Закон України Про фахову передвищу

освіту;

 Загальна декларація прав людини;

 Декларація прав дитини;

 Державна національна програма

«Освіта. Україна XXI сторіччя»; 

 Національна доктрина розвитку освіти

України у XXI столітті;

 Положення, розроблені структурними

ланками ВНЗ;

 Інші нормативно-правові акти.

Нормативно-правова база



Внутрішні документи 

 Положення про ВСП « Технолого-економічний фаховий

коледж БНАУ»;

 Положення про організацію виховного процесу ВСП

ТЕФК БНАУ;

 Положення про організацію студентського самоврядування

в коледжі;

 Положення про комісію по попередженню правопорушень

серед студентів ВСП ТЕФК БНАУ;

 Положення про призначення директорської стипендії ВСП

ТЕФК БНАУ;

 Положення про Порядок використання коштів та надання

матеріальної допомоги і преміювання у ВСП ТЕФК БНАУ;

 Концепція превентивного виховання студентів ВСП ТЕФК

БНАУ.



Індивідуальність – це сукупність своєрідних психічних

особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її

неповторність і виявляються у рисах характеру, специфіці інтересів,

якостей, що відрізняють одну людину від одної.

Індивідуальна робота зі студентами – це така організація

освітнього процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу

навчання враховує індивідуальні відмінності студентів, рівень

розвитку їхніх здібностей до навчання.

Зрозуміти особистість – це означає зрозуміти, які життєві

завдання і в який спосіб вона вирішує, якими принципами

розв’язання цих завдань вона керується.



Принципи індивідуальної виховної роботи:

 повсякденна увага до кожного студента у поєднанні з високою

вимогливістю і батьківською турботою про його життя, побут,

відпочинок;

 єдність індивідуального і колективного впливу на особистість студента;

 дотримання почуття міри в критиці недоліків студента та опора на його

позитивні якості;

 конкретність, скерованість на певного студента;

 цілеспрямованість у досягненні певних завдань виховання;

 оперативність, можливість проведення виховної роботи у будь-якій

обстановці, швидке реагування на поведінку студента в різноманітних

ситуаціях;

 планомірність, заздалегідь продумана система індивідуального впливу

настудента.

Індивідуально-виховна робота – це сукупність способів і

прийомів виховної роботи з окремими студентами, які зорієнтовані

на вирішення конкретного виховного завдання.



Система індивідуальної виховної роботи

організацію оперативної інформації про настрої, інтереси, запити

особового складу

визначення, хто і з ким індивідуально працює

визначення цілей і завдань

навчання практиці індивідуально-виховної роботи

вивчення і врахування індивідуальних особливостей, застосування 

найбільш ефективних форм, методів і засобів впливу

планування

аналіз, узагальнення передового досвіду, контроль і корегування плану



Індивідуальний підхід – це виховання з опорою на особистісні

якості. Принцип індивідуального підходу у вихованні потребує, щоб

заступник директора з виховної роботи (за допомогою куратора):

1. Постійно вивчав і добре знав індивідуальні особливості

темпераменту, риси характеру, погляди, смаки, звички своїх

вихованців.

2. Вмів діагностувати і знав реальний рівень сформованості важливих

особистих якостей як спосіб мислення, мотиви, інтереси ціннісні

орієнтації, життєві плани та інше.

3. Постійно залучав кожного студента до виховної діяльності,

забезпечуватиме прогресивний розвиток особистості.

4. Своєчасно виявляв і усував причини, які можуть досягненню

виховної мети. Якщо ці причини не вдаюсь своєчасно, то

оперативно реагувати, днюючи тактику впливу, від обставин, що

складаються.

5. Максимально використовував активність самої особистості.

6. Поєднував виховання з самовихованням, допомагав у виборі мети

одів, форм самовиховання.

7. Розвивав самостійність, ініціативу, самодіяльність вихованців.



"Студент" у перекладі з латинської означає "той, що сумлінно

працює", "той, хто бажає знання".

A.C. Власенко пропонує таке визначення:

"Студентство - це особлива соціальна група, що формується з різних

соціальних прошарків суспільства і характеризується особливими

умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і

психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої

роботи в суспільному виробництві, науці та культурі є головним і

здебільшого єдиним заняттям".



1. Його життєвий досвід: місце народження; склад родини; де живуть і

працюють батьки; у якій школі навчався; успіхи у навчанні; чим

захоплювався у вільний час; яку виконував суспільну роботу; яку читав

літературу; про яку професію мріяв; чи сповідає релігію; відношення до

неї.

2. Спрямованість. Вона виявляється: у моральних поглядах,

переконаннях, ідеалах, загальному кругозорі; мотивах поведінки, навчання;

цілеспрямованості в досягненні цілей.

3. Особливості характеру. Показниками їх можуть бути: відношення до

колективу, до себе, праці; принциповість і відповідальність у питаннях

суспільної роботи.

4. Інтелектуальні і пізнавальні якості. Вони виявляються у рівні знань,

успішності по предметах; здатності до аналізу, узагальнення, порівняння;

схильності до будь-якого виду діяльності; інтересах та їхній

спрямованості; навичках самостійної роботи; увазі; спостережливості;

пам'яті й ін.

5. Емоційні якості: відповідальність; здатність керувати своїми

почуттями.

Складові вивчення особистості студента



6. Вольові якості показують цілеспрямованість, самовладання, рішучість,

самостійність, наполегливість, ініціативність, ретельність.

7. Особливості темпераменту, що виражають динаміку психіки

поведінки. У залежності від типу нервової системи людини темперамент

буває: холеричний, сангвінічний, меланхолійний і флегматичний.

8. Суспільна активність. Виявляється в участі у культурно-

просвітницьких і спортивних заходах у коледжі; у критичності і

конструктивності в оцінці своєї діяльності і товаришів.

9. Дисциплінованість характеризує рівень вихованості, наскільки він

здатний керувати своєю поведінкою. Показники дисциплінованості: знання

правил; наявність і характер стягнень і заохочень; організованість,

ретельність, чесність.

10. Фізичний розвиток визначає можливості щодо подолання труднощів.

Він характеризується: систематичним загартовуванням свого організму;

відношенням до фізичної зарядки і спорту взагалі.

11. Дуже важливо знати позитивні звички студентів, тобто дії і вчинки,

виконання яких стало потребою. До них можна віднести: акуратність,

ретельність, відповідальність, непримиренність до недоліків, ін.

Негативних же звичок, таких, як брутальність, лихослів'я, неохайність,

незібраність та ін., потрібно допомогти позбутися.



В індивідуально-виховній роботі зі студентом провідним аспектом є

проектування його особистості на зміст навчально-виховної діяльності та

суспільного життя. Чимале значення має також інформація про те, чого хоче

студент у житті, чого він чекає від навчання тощо.

Організація індивідуально-виховної роботи зі студентами 

передбачає:

вироблення формуючих, розвивальних і корекційних заходів, 

спрямованих на усунення відхилень у поведінці студентів, розвиток

інтелектуальної, емоційної та вольової сфер

діагностику особистості студента (якостей, властивостей, мотивації, 

установок, особливостей та ін.)

здійснення впливу (вибір оптимальних форм, методів і прийомів 

психолого-педагогічного впливу та їхнє практичне застосування)

аналіз досягнутих результатів виховного впливу на студента та 

корегування цілей індивідуально-виховної роботи з ним

визначення близьких і перспективних цілей індивідуально-виховної

роботи зі студентом



Заступник 

директора з 

виховної 

роботи

Культорганізатор

Психолог
Соціальний 

педагог

Куратор Викладач

Вихователь 

гуртожитку
Батьки

Студент

Обдаровані
Студенти вразливих 

категорій

Студенти схильні до 

асоціальної поведінки

Схема індивідуальної роботи заступника 

директора з виховної роботи



Щоб вивчити студентів, педагогічно виправдано використовувати

такі методи:

 спостереження,

 індивідуальна бесіда,

 вивчення документів,

 використання думки інших осіб;

 аналіз результатів повсякденної діяльності,

 опитувальні методики,

 тести,

 проблемні ситуації, наприклад, введення в ситуацію морального

вибору і виконання ролей.

Найпоширенішим методом вивчення студентів є бесіда.

Однак педагогічна практика засвідчує, що бесіда як метод індивідуально-

виховної роботи не завжди досягає позитивного результату. Причини -

різні. Одна з них полягає в тому, що цей метод вихователь має

застосовувати професійно.



По-перше, бесіда тоді досягає мети, коли вихованець усвідомлює її

необхідність.

По-друге, бесіда стане результативною, якщо науково-педагогічний

працівник підготує умови для взаєморозуміння, зуміє схилити до себе

студента, встановить з ним міцний контакт взаємодії. Педагог також має

виявити стурбованість долею студента, доброзичливість, готовність надати

йому реальну практичну допомогу.

По-третє, готуючись до бесіди, не слід забувати про те, що студент може

бути по-різному налаштований на її результат. Якщо, наприклад, науково-

педагогічний працівник поставив собі завдання сформувати установку на

змиту способів самоутвердження студента в колективі, йому необхідно

знати, що активним діячем є не тільки педагог, а й студент, і керуватися цим

у процесі бесіди.

По-четверте, бесіда може забезпечити очікуваний виховний ефект тоді,

коли в ній повно реалізувати можливість основного методу виховання, який

становить фундамент бесіди. Наприклад, мета бесіди в тому, щоб домогтися

зміни студентові раніше сформовані моральні критерії.



Якщо студент не впевнений у собі, у розвитку якоїсь якості, можна

застосувати метод навіювання. У разі навіювання під час бесіди варто

орієнтуватися на створення такої психологічної атмосфери взаємодії зі

студентом, яка б сприяла некритичному сприйняттю змісту установок, що

їх повідомляє науково-педагогічний працівник. Цього досягають завдяки

сприятливому емоційному настрою бесіди, відкритої доброзичливості й

сильного прагнення вихователя надати практичну допомогу підлеглому,

спираючись на безумовний авторитет джерела інформації - науково-

педагогічного працівника.



Часто необхідно студента залучити до інтенсивного освоєння

моральної чи правової норми, адаптації її у внутрішню площину,

тобто в орієнтир, мотив дії чи вчинку. Навмисно створена

ситуація морального вибору допомагає зробити моральне

знання фактом свідомості студента, компонентом світогляду й

основою практичної дії.



Основні напрями професіоналізації позааудиторної

виховної роботи:
 урахування специфіки відділення під час організації та проведення

виховної роботи із студентами;

 широке використання форм, що відображають специфіку

професійної діяльності студентів;

 моделювання і розв'язання педагогічних ситуацій;

 удосконалення вмінь і особистісних якостей студентів у процесі

залучення їх до активної позааудиторної виховної діяльності;

 психолого-педагогічне обґрунтування методів і форм позааудиторної

роботи студентів.



Серед основних заходів виховання можна назвати:

 бесіди та лекції на патріотичну тематику з історії, культури, 

літератури і мистецтва різних народів і країн, про їхні культурні

взаємозв'язки;

 екскурси історичними та літературно-мистецькими місцями України;

 диспути про культуру міжетнічних, статевих та інших відносин;

 вечори і зустрічі поколінь;

 святкування ювілею просвітителів, письменників, діячів літератури, 

науки, культури, мистецтва;

 відзначення українських народних свят, обрядів;

 ознайомлення з традиціями і побутом народу України;

 роз'яснення основних засад Конституції України;

 лекції та бесіди з питань правового виховання;

 зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

 дискусії на тему "Молодь і закон".



Спілкування — передача інформації у будь-якій формі від однієї особи

до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу.

За характером 

комунікантів у 

просторі та часі:

 контактне;

 дистанційне.

За наявністю чи

відсутністю будь-

якого посередника:

 безпосереднє;

 опосередковане.

За формою 

існування мови:

 усне;

 письмове.

З погляду змінної –

постійної позиції «я -

мовця» і «ти -

слухача»:

 діалогічне;

 монологічне.

За кількістю

учасників:

 міжособистісне

(особисте);

 масове.

З погляду ситуації

спілкування і 

взаємостосунків тих, 

хто спілкується:

 приватне;

 офіційне.



Функції педагогічного 

спілкування: 

Привернення 

до себе 

цінностей 

інших 

Самоствердження 

Спілкування 

Налагодження 

контакту 

Привернення 

до інших 

своїх 

цінностей



Умови ефективного спілкування: 

Володіння психолого – педагогічними знаннями. 

Уміння «подати» себе.

Володіння педагогічним тактом.

Гуманістична спрямованість. 

Мовленнєва культура.

Знання правил спілкування.



Моє здоров’я –

запорука успішності

Гуртожиток – наш дім.

Збережемо його

Ми - українці 

Дослідник 

Від екології 

довкілля 

до екології душі

Прес-служба

«Медіа коледж»

Соціальний 

проект «Студентська 

соціальна служба» Краса і біль 

України

(краєзнавчий)

Даруй людям 

радість 

Педагогічний 

Еверест

Моя родинна 

спадщина

Кожен студент-зірка 
Педагогічний 

моніторингАзбука управління
Рекламне 

агентство

Студент



Організація роботи з батьками 

Головні напрямки 

роботи з батьками

Приблизна програма

вивчення сім’ї

Методи вивчення

сім’ї 

Форми роботи з 

батьками       

Для того, щоб сімейне виховання було ефективним

необхідно вирішити такі завдання:

 дати батькам глибокі знання з педагогіки, психології, виховання;

 залучати до активної співпраці та розв’язання важливих шкільних

проблем;

 пропагувати кращий досвід виховання дітей у сім’ї;

 надавати кваліфіковану допомогу та підтримку життєвих ситуаціях;

 інформувати батьків щодо шкільного життя, освітнього процесу.



Основні напрями роботи з батьками 

в коледжі:

Вивчення

сім’ї

Індивідуальна

робота із сім’єю

Залучення

батьків до 

організації

освітнього

процесу

Педагогізація

сім’ї

Залучення

батьків до 

управління

навчальним

закладом 



Індивідуальна робота із сім’єю обумовлена 

такими чинниками: 

Особливості 

підлітка

Загальний 

рівень 

культури

Вік батьків 

Завдання 

щодо 

розвитку 

підлітка

Побутові 

умови життя 

сім’ї 



На керівних

посадах

17 %

Повні сім’ї

≈ 43%

Службовці

41 %

Робітники

19 %

Безробітні

До 5 %

Мають

вищу освіту

21 %

Мають неповну

вищу освіту

46%

Мають

загальну середню

освіту 33%

Батьки в 

розлученні

≈ 48%

Опікуни

15 % 

Неповні сім’ї

≈ 57%

Індивідуальна роботи з батьками 

Батьки



А К Т    

ВІДВІДУВАННЯ СІМ’Ї   
_______________________________________________

Мета відвідування 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Куратор групи  

_______________________________________________________________________

Члени батьківського комітету 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Відвідали сім’ю 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Висновки

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



АКТ ОБСТЕЖЕННЯ 

ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ

ПРОЖИВАННЯ СІМ’Ї_______________________________________________________

“___”_________ 20__р.

Комісія у складі:_____________________________________________________________

(ПІП, посада)

У присутності:_______________________________________________________________

Провели обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї__________________

_____________________________, яка мешкає за адресою:_________________________

Комісія встановила, що сім’я складається з:_____________________________________

Характеристика  квартири ___________________________________________________
(площа, кімнати, санітарно-технічне забезпечення)

Забезпечення побутовими приладами__________________________________________

(телевізор, холодильник, праска тощо)

Обстеження проводиться в зв’язку з____________________________________________
(заява, скарга, перевірка)

Висновок комісії:_____________________________________________________________
(висновки та пропозиції)

Члени комісії: ________________________________________________________________
(ПІП посадової особи, підпис)



Чому виникають проблеми з 

спілкуванням з людьми?

Хто-небудь 

(або обидва)

із них не йде на 

контакт  

Їхні точки зору 

протилежні 

Тоді виникає конфлікт



Схема організації роботи заступника директора з 
виховної роботи з профілактики відхилень у поведінці 

студентів

1. Вивчення стосунків викладачів зі студентами.

2. Вивчення рівня сформованості професійних педагогічних якостей
викладачів.

3. Вивчення рівня сформованості специфічних педагогічних якостей
викладачів.

4. Вивчення ступеня дотримання викладачами педагогічного такту у
спілкуванні зі студентами.

5. Вивчення ступеня дотримання викладачами педагогічної
принциповості в оцінюванні поведінки, знань, умінь і навичок
студентів.

6. Анкетування студентів на тему «Ви і Ваші викладачі».

7. Анкетування викладачів на тему «Ви і ваші студенти».

8. Проведення малої педради «Шляхи вдосконалення роботи викладачів
з профілактики порушень дисципліни і підвищення успішності
студентів».



Нормативно-правове регулювання роботи зі 
студентами, які опинились в складних 

життєвих умовах

 Закон України «Про заходи попередження та

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу

на здоров’я населення

 Накази відділу освіти

 Накази по закладу освіти

 Положення про ювенальну превенцію

 Положення про комісію у справах дітей

 Положення про комісію з профілактики та попередження

правопорушень

 Положення про організацію виховного процесу ВСП ТЕФК

БНАУ

 Наказ по навчальному закладу про створення комісії з

профілактики та попередження правопорушень

 Концепція превентивного виховання студентів 

ВСП ТЕФК БНАУ

 Інші нормативні документи, які регулюють питання

соціального захисту



Унаслідок різноманітних причин духовного, 

економічного, політичного характеру в суспільстві

завжди є люди з девіантною поведінкою

• система вчинків або окремі вчинки, які
суперечать прийнятим у суспільстві
нормам і виявляються у вигляді
порушень у збалансованості психічних
процесів, неадекватності, порушенні
процесу самоактуалізації або у вигляді
відхилень від морального й естетичного
контролю за своєю поведінкою

Девіантна
поведінка



Робота зі студентами, які потрапили в складні
життєві умови

Нормативна документація

по роботі зі студентами, 

які потрапили в складні

життєві умови

Студенти, які скоїли або 

схильні до правопорушень

Студенти, які потребують 

посиленої уваги 

Студенти, які 

систематично 

пропускають заняття  без 

поважних причин



Організація роботи комісії по профілактиці та 
попередженню правопорушень

Комісія (рада) в коледжі по 

профілактиці  правопорушень    

неповнолітніх створюється за 

рішенням коледжу, практичного 

психолога, представників 

батьківської громадськості і є 

складовою частиною системи 

самоврядування коледжу.



Н А К А З

№__________ м. Біла Церква

Про створення комісії з профілактики

та попередження правопорушень студентами

З метою профілактики та попередження правопорушень серед студентів, 

формування правової свідомості, поваги до закону, підвищення відповідальності студентів за 

свої вчинки, удосконалення форм і методів правового виховання

наказую:

1. Створити комісію по профілактиці та попередженню правопорушень у складі:

Лендрик Л.П. директор коледжу, голова комісії;

Єрохіна Н.М. заступник директора з виховної роботи, заступник голови комісії;

Гриценюк С.С. практичний психолог, секретар комісії;

Однорог М. А.. Завідувач економічного відділення, член комісії;

Рябченко Г.В. завідувачка холодильно-технологічного відділення, член комісії;

Старовойтова А.А. завідувачка технологічного відділення, член комісії;

Єрохіна О.М. завідувачка відділення ветеринарної медицини, член комісії;

2. Засідання комісії проводити щомісяця першого вівторка.

3. Комісії розробити заходи по попередженню правопорушень серед студентів до 9 вересня

цього року.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на директора коледжу Лендрик Л.П.

5. Книга протоколів

Директор коледжу Л.П. Лендрик



Підставою для взяття на внутрішній

облік може вважатися:

1. Навчальна дезадаптація:

 проблеми, пов'язані з відвідуванням занять (прогули, запізнення);

 проблеми, пов'язані з успішністю (труднощі в навчанні, низька

мотивація до навчання).

2. Поведінка, що відхиляється:

 бродяжництво;

 пияцтво, алкоголізм;

 токсикоманія, наркоманія;

 інші форми девіантної поведінки: агресивність, жорстокість,

схильність до суїцидальної поведінки (суїцидальні спроби).

3. Також на внутрішній контроль ставлять студентів, які:

 мають часті порушення дисципліни на навчальних заняттях і в ході

проведення позааудиторних заходів (на підставі доповідних

викладачів, кураторів груп, чергового адміністратора);

 вчинили правопорушення або злочин;

 принижують людську гідність учасників освітнього процесу;

 допускають грубі або неодноразові порушення Статуту коледжу.



Перелік документів необхідний

для взяття студентів на 

внутрішньоколеджанський облік:

1. Подання куратора, психолога або соціального педагога;

2. Характеристики на студента, підготовлені куратором, психологом,

соціальним педагогом;

3. Акт обстеження житлово-побутових умов проживання

неповнолітнього (за потреби);

4. Інформація куратора, психолога, соціального педагога про

профілактичну роботу з неповнолітнім (з відповідними датами,

бесідами, протоколами зустрічей з батьками, або особами, що їх

замінюють);

5. Виписки оцінок за останній семестр (у разі взяття на внутрішній

облік з приводу ухилення від навчальних занять);

6. Доповідні викладачів-предметників з приводу успішності засвоєння

знань, відвідування та поведінки на заняттях, інші матеріали, які

підтверджують необхідність взяття на внутрішній облік студента.



У випадку прийняття рішення про 

взяття студента на внутрішній облік

в протоколі зазначаються:

1. Терміни розробки індивідуальних планів роботи зі студентом

куратора, психолога, соціального педагога;

2. Залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних

робітників, психологів, працівників служби у справах дітей і

сім’ї) для проведення консультацій зі студентом, його батьками

або особами, що їх замінюють;

3. Форми, періодичність, терміни контролю за поведінкою

студента, відвідуванням ним занять, засвоєння освітніх

програм;

4. Виявлення здібностей студента та клопотання перед

керівниками секцій/гуртків, щодо відвідування їх студентом, з

наданням в подальшому інформації про проведену роботу з

ним;

5. Призначення педагога-наставника.



Алгоритм дій взяття на облік:

1) Протягом 2 днів:

 попередження батьків (опікунів, тощо).

 заведення індивідуальної картки соціально-педагогічного супроводу.

2) Протягом 15 днів

 робота з батьками, сім'єю;

 залучення відповідних спеціалістів.

·

3) Випробувальний термін – 1 семестр.

4) Термін взяття на облік – 1 навчальний рік.



Підставою для зняття з внутрішнього обліку

студента може бути:

 ліквідація неуспішності;

 відсутність пропусків навчальних занять;

 закінчення технікуму;

 зміна місця навчального закладу;

 виправлення особи, яка займалася бродяжництвом,

жебракуванням, систематично залишала сім’ю, навчальний

заклад або перебувала в розшуку;

 медичний висновок органів охорони здоров’я про виправлення

особи, яка систематично вживала спиртні напої або допускала

немедичне вживання наркотичних, одурманюючих та токсичних

речовин;

 виправлення особи, яка систематично скоювала адміністративні

правопорушення (три чи більше разів протягом року);

 зняття з обліку в підрозділах кримінальної міліції у справах

дітей.



Співпраця з 

ювенальною превенцією

Ювенальна превенція –

запобігання вчиненню

правопорушень дітьми та проявам

небезпеки відносно них. Дієвим

інструментом попередження

правопорушень у підлітковому

середовищі є проведення

профілактичних бесід з дітьми в

закладах освіти.



Організація роботи щодо
запобігання правопорушень

Інформація про студентів, схильних до правопорушень 

№

з/п

Прізвище, ім'я 

студента

Група Дом. адреса Відомості про 

батьків



Картка вивчення підлітка, схильного до 

правопорушень

1. Загальні дані:
1) Група
2) ПІП 
3) Вік
4) Домашня адреса

2. Дані спостереження куратора групи:
1) Основні вияви «труднощів», де, з якого часу спостерігаються
2) Ставлення до навчання (успішність, чи має бажання вчитися, якщо не 

вчиться, то з яких предметів?) 
3) Ставлення до праці (що любить робити?)

3. Умови життя в сім’ї:
1) ПІП, місце роботи. Чи має сестер, братів? Які вони?
2) Матеріально-побутові умови (в яких умовах проживає, дохід сім’ї) 
3) Взаємовідносини в сім’ї. Чи мають відхилення в поведінці члени сім’ї

(алкоголізм, хуліганство, судимість)?

4. Висновки: 
1) Які причини відхилення від позитивної поведінки? 
2) Комплекс заходів для перевиховання підлітка. 



Інформація про студентів, які перебувають на 
внутрішньоколеджанському обліку

№

з/п

Прізвище, ім'я 

студента     

Група Дом. 

адреса

Відомості 

про батьків   

Причина 

постановки 

на облік



Інформація про студентів, які перебувають на 

внутрішньоколеджанському обліку

№

з/п

Прізвище, ім'я 

студента     

Група Примітки Причина постановки на облік

1 Гуменюк Петро Т-31 Дитина-

сирота

Пропуски занять без поважних причин,

наявність академзаборгованості

2 Гончаренко

Діана

Т-31 Дитина-

сирота

Пропуски занять без поважних причин,

наявність академзаборгованості

3 Левіщенко

Сергій

К-22 Дитина-

сирота

Пропуски занять без поважних причин,

наявність академзаборгованості

4 Третяк Наталія Т-33 Дитина-

сирота

Пропуски занять без поважних причин,

наявність академзаборгованості

5 Кибенко Денис К-32 Пропуски занять без поважних причин,

наявність академзаборгованості

6 Скляров Микита Т-21 Пропуски занять без поважних причин,

наявність академзаборгованості

7 Білоус 

Володимир

ІДП-32 Пропуски занять без поважних причин,

наявність академзаборгованості

8 Откидач Ігор Т-33 Пропуски занять без поважних причин,

наявність академзаборгованості



Матеріали неповнолітніх студентів, які
були виключені з навчального закладу 

(пропонуємо перелік документів,  необхідний
на виключення студента)

1. Наказ про виключення

2. Заява батьків

3. Довідка з навчального закладу, де студент продовжить навчання

4. Дозвіл із служби у справах дітей за основним місцем

проживання

5. Характеристика

6. Ксерокопія індивідуальної роботи з журналу куратора,

завідувачем відділенням, заступника директора з виховної

роботи

7. Ксерокопії протоколів засідань студентської ради групи,

відділення

8. Доповідні записки, листування з батьками, громадськістю

(ксерокопії)



Як встановити довіру між проблемним підлітком і

куратором в кризовий для них стан:
1. Уважно вислухайте дитину. Прагніть до того, щоб підліток зрозумів, що він

вам небайдужий, і ви готові зрозуміти і прийняти його. Не перебивайте і не

показуйте свого страху. Ставтесь до нього серйозно, з повагою.

2. Запропонуйте свою підтримку і допомогу. Постарайтесь переконати, що

даний стан(проблема) тимчасові і швидко пройдуть. Проявіть співчуття і

покажіть, що ви поділяєте і розумієте його почуття.

3. Зацікавтесь, що саме турбує підлітка.

4. Впевнено спілкуйтесь з підлітком. Саме це допоможе йому повірити у власні

сили. Головне правило при роботі з дітьми – не нашкодь!

5. Використовуйте слова, речення, які будуть сприяти встановленню

контактів: розумію, звичайно, відчуваю, хочу допомогти.

6. В розмові з підлітком дайте йому зрозуміти, що він необхідний і іншим і

унікальний як особистість. Кожна людина незалежно від віку хоче мати

позитивну оцінку своєї діяльності.

7. Недооцінка гірша ніж переоцінка, надихайте підлітка на високу

самооцінку. Вмійте слухати, довіряйте і викликайте довіру в нього.





Поради щодо спілкування з проблемною дитиною і її

виховання

1. Якщо дитина проявляє садистські нахили, жорстока по відношенню до

інших людей, тварин – проблема емоційного і психічного стану. В такому разі

треба звертатись до дитячого психотерапевта.

2. Якщо дитина гіперактивна – потрібна консультація педіатра, який поставить

діагноз і призначить лікування.

3. Якщо дитина запальна чи войовнича – переконайтесь, чи саме батьки не

провокують таку поведінку. До такої дитини треба бути уважним, роз’яснювати

наслідки такої поведінки, щоб вона вчилась регулювати свої стосунки з іншими

людьми.



4. Якщо людина не вміє стримувати гнів, необхідно залучити її до

активного слухання, щоб вона вчилась вербально висловлювати

агресію і знімати збудженість, нервовість.

5. При перегляді фільмів і телепередач виключити – із сценами

насилля, жорстокості.

6. Ні в якому разі не застосовувати фізичні покарання.

7. Роз'єднати хулігана і жертву. Зайняти хулігана корисною роботою,

щоб його енергія використовувалась з миролюбною метою.

8. Привчити дітей самим вирішувати свої проблеми настільки,

наскільки це можливо, без стороннього втручання.

9. Не дозволяйте такій дитині сидіти без діла. Спрямуйте її енергію

на щось корисне.

10. Доброзичливість і теплі стосунки з такими дітьми, постійне

спілкування і вміння слухати дитячі проблеми, переконання, а не

фізична сила – це допоможе запобігти агресивності.





Заповіді успішного 

спілкування:

Думайте над своїми взаєминами із студентами, цілеспрямовано їх вибудовуйте

Виходьте не тільки із завдань навчання, а й завдань виховання 

Орієнтуйте свою мову конкретно на партнера

Будьте тактовними, вказуйте на неправоту, а не на недоліки в характері

Швидко відновлюйте спілкування, не робіть довгих пауз, односкладові 

відповіді свідчать, що спілкування відбувається не конструктивно



Нормативно-правове регулювання
індивідуальної роботи
зі студентами вразливих категорій

 Конвенція про права дитини (ст. 9, 18, 19, 20, 21, 33. 39)

 Закон України «Про освіту» (ст.37)

 Декларація прав дитини

 Закон України «Про загальну середню освіту» ( ст.21);

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від
21.06.2001 р.;

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» № 2789-
ІІІ від 15.11.2001 р.;

Закон України «Про охорону дитинства» (ст. 1, 4, 5, 19, 24, 25)

Закон України «Про організаційно-правові умови соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» (ст. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33,
34, 39);

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»



Спільний Наказ Державного комітету України у справах сім’ї
та молоді, МВС України, МОН України та МОЗ України «Про
затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу
жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його
вчинення» від 16.01.2004 р.;

Наказ Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді
«Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної
роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих
обставинах» № 1983/388/452/221/556/596/106 від 14.06.2006 р.;

Наказ Міністерства України у справах з сім’ї, молоді та
спорту 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення
особової справи дитини-сиротита дитини, позбавленої
батьківського піклування, та форми індивідуального плану
соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих
обставинах, дитини-сироти та дитини ,позбавленої батьківського
піклування.»

Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження
Інструкції про виготовлення і правила користування єдиним
квитком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків.»



 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

 Постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.94 «Про поліпшення
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»;

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання
одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення 18-річного віку»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р. № 565 м. Київ.
«Про затвердження Положення про сім’ю.»

 Постанова Кабінету міністрів України від 31 січня 2007р.
№81 м. Київ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
за принципом « гроші ходять за дитиною».

 Постанова Кабінету Міністрів України №1228 від 17.10.2007 «Питання
організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування»

 Постанова Кабінету Міністрів України № 856 від 19.06. 02 «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»

 Інструкція про виготовлення і правила користування єдиним квитком для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

 Правила опіки та піклування.



ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського НАУ»

Н А К А З

________________ № ___

м. Біла Церква

Про взяття на облік студентів, які належать до категорій дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та

зарахування на повне державне утримання осіб з їх числа, а

також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років

залишилися без батьків

Відповідно до статті 8 Закону України «Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування» та пункту 13

постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226

«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування»

НАКАЗУЮ:



1. Вести облік  студентів,  які належать до категорії осіб з числа дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися 

без батьків, які станом на 01 вересня 2020 року перебувають на 

повному державному утриманні:

2. Взяти на облік  з 1 вересня 2020 року студентів, які належать до 

категорії дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які знаходяться під опікою (піклуванням), до досягнення ними 18-

річного віку:

3. Вести облік студентів, які належать до категорії осіб з числа дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 

студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без 

батьків, які станом на 01 вересня 2020 року перебувають на обліку:

№

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата настання

18-річного віку

група Соціальний

статус

примітка



Робота з соціально незахищеними категоріями 

студентів

Категорія  Кількість 

Сироти 25

Напівсироти 56

Діти-інваліди 18

Діти з багатодітних сімей 32



Діти - інваліди
№ 

п/

п

Прізвище ,ім’я,

по-батькові

Дата 

народження

№ 

чорнобильського 

посвідчення

Індифікаційний номер Адреса № довідки та діагноз

Діти з багатодітних сімей
п/

п

Прізвище, ім’я, по  

батькові

Дата 

народження

№ 

чорнобильського

посвідчення

Індифікаційний

номер
Адреса Склад сім’ї

Список дітей-напівсиріт 
№

п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Дата

народження

№ чорнобильського

посвідчення
Індифікаційний

номер
Адреса Примітка

Список студентів сиріт

№ 

п/п

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові

Дата 

народження

Індифікаційний

номер

№ чорнобильського

посвідчення Місце 

проживання

Опікун

(причина смерті 

батьків чи 

позбавлення прав)

Забезпеченість 

житлом, після 18 

річчя (яка частика 

будинку належить 

дитині)

Список неповних сімей, список дітей, батьки яких постраждали від ЧАЕС та мають

інвалідність І та ІІ категорії

Список дітей батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, воїни

інтернаціоналісти.



Різні установи і 

організації
Студентське 

самоврядування

Профком

Студентська

молодь

Міська соціальна 

служба

Адміністрація 

коледжу

соціальна 

студентська

служба

Організація роботи соціальної 

студентської служби 



Напрями діяльності 

1. Індивідуальна робота зі студентською молоддю

2. Профілактична робота

3. Організація роботи волонтерського загону  

Мета створення соціальної студентської служби

1. Допомога у розв'язанні соціальних проблем та поліпшення
становища студентської молоді

2. Надання комплексу соціальних послуг студентам
3. Створення сприятливих умов для самореалізації та

самовдосконалення студентів



 Типове положення «Про студентську соціальну службу» 

№ 1599\10198 від 17.12.2004 року

 Положення «Про студентську соціальну службу ТЕК 

БНАУ» від 20.05.2007 

 Лист міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. № 02-03-122 від 05.2007року.

 Договір про спільну діяльність Білоцерківського 

міського центру соціальних служб для сім’ї , дітей та 

молоді від 25.05.2007року.

Наказ «Про створення студентської соціальної служби» 

Білоцерківського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  № 02-20-19 від 29.05.2007року

 Наказ «Про створення студентської соціальної служби 

ТЕК БНАУ № 148 від 30.05.2000р.

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ



Методи  роботи соціальної

студентської служби

1. Анкетування

2. Створення інформаційних стендів

3. Зустрічі, бесіди

4. Відеолекторії

5. Консультації      

Проведення анкетування Індивідуальна консультація



• форма психічного
насильства у вигляді
травлі, бойкоту, 
насмішок, 
дезінформації, псування
особистих речей, 
фізичної розправи тощо

Булінг

Організація індивідуальної 

роботи щодо попередження 

булінгу



Мотивацією до булінгу стають

заздрість

потреба підпорядкування

лідерові

помста боротьба за владу

прагнення відновити

справедливість

відчуття неприязні



• умисні штовхання, удари, стусани, 

побої, нанесення інших тілесних

ушкоджень та ін;

• насильство, пов'язане з дією на 

психіку, що завдає психологічну травму 

шляхом словесних образ або погроз, 

переслідування, залякування, якими

навмисно заподіюється емоційна

невпевненість.

1. Фізичний

підлітковий булінг

3.Психологічний

підлітковий булінг

Підлітковий булінг можна розділити

на такі основні форми: 

• підвид фізичного булінгу (дії 

сексуального характеру)
2.Сексуальний

булінг 



Соціальна структура 

булінгу: 

переслідувач жертва

спостерігач



За статистичними даними на сьогодні 

злочинність неповнолітніх має таку структуру: 

2,8 % 

6,2 %

70,5 %

злочини, пов’язані з наркотиками 

хуліганство 

крадіжки 

2,1 % злочини проти життя та здоров’я

9,4 % інше



• 1. Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, 
республіканський комітет у справах сім’ї та молоді Автономної 
Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, 
Київської та Севастопольської міських, районних державних 
адміністрацій, виконавчих органів місцевих і районних у містах рад.

• 2. Школи соціальної реабілітації та професійно-технічні училища 
соціальної реабілітації.

• 3. Центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх.

• 4. Притулки для неповнолітніх.

• 5. Суди.

• 6. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх.

• 7. Приймальники-розподільники для неповнолітніх.

• 8. Виховно-трудові колонії державного департаменту України з 
питань виконання покарань.

• 9. Інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, 
підприємства, установи та організації, окремі громадяни, що беруть 
участь у здійсненні соціального захисту та профілактики 
правопорушень неповнолітніх у межах своєї компетенції.

На сьогоднішній день в Україні основними органами й службами в 
справах неповнолітніх та спеціальними установами, що 

здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень 
неповнолітніх є:



Дії викладача коледжу
Завдання викладачів - відслідковувати ситуацію в групі. Спеціалісти-

конфліктологи пропонують дуже корисне завдання, яке допомагає

визначити, чи є в колективі діти, які перебувають в ситуації жертви.

Перед початком пари попросіть кожну дитину на аркуші паперу

написати прізвища чотирьох дітей, з якими вона хоче сидіти поруч за

партою. А також прізвище того, кого вона вважає своїм найкращим

другом. Коли психолог проаналізує результати, то легко помітить, кого з

дітей «забули», не згадали зовсім.

Цей метод має назву «розстановка сил». Завдяки йому можна дослідити

комунікацію в колективі й дізнатися, хто в групі жертва, хто агресор, хто

є неформальним лідером, а від кого відвернулися однолітки.



Оскільки процес набув системного характеру, протидією булінгу зайнялись у 

Верховній Раді та 18 грудня ухвалили законопроект «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Кого стосується закон?

• дошкільнят,

• студентів профтехнічної освіти та вишів,

• вчителів у дитсадках та школах,

• педагогів у закладах вищої освіти,

• науково-педагогічних працівників,

• усіх учасників освітнього процесу та батьків.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64402


Щоб керівництво освітніх закладів могло відрізнити

булінг від дражнилок, бійок і сварок, у законі

прописали такі ознаки цькування:
• систематичність (повторюваність),

• наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за 

наявності — спостерігачі,

• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної

та фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування

потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної

ізоляції потерпілого.

Важливо й те, що заклади освіти на своїх сайтах будуть зобов’язані

вказати правила поведінки у закладі.





Новий закон щодо протидії булінгу, що був ухвалений парламентом,

передбачає чіткі алгоритми дій у випадку цькувань:

Зокрема, якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона

може розказати про це батькам, вчителю, психологу або безпосередньо

директору. Окрім цього, за словами міністра, дитина може звернутись на

гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї або із

захисту прав дітей, до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді, до

Національної поліції або Центру надання безоплатної правової допомоги.

Якщо свідком булінгу став педагог або інший працівник школи, то він має

повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась йому

жертва булінгу чи ні.

Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує

керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Директор

школи має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

Надалі директор має скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу

та окреслити подальші дії.



В Україні розробили онлайн-курс з протидії булінгу

Мета курсу – навчити освітян розпізнавати ситуації булінгу (цькування) та

вчасно і правильно реагувати на його прояви в освітньому середовищі.

Важливо! Цей курс допоможе опанувати базові практичні знання для роботи з

ситуацією булінгу (цькування) в закладі освіти та створити систему

запобігання випадкам.

Цей курс підготовлений в рамках створення національної системи протидії та

попередження булінгу (цькування) в закладах освіти Міністерством освіти і

науки України за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та

українського громадського проекту масових відкритих онлайн-курсів

Prometheus.

ПЛАН КУРСУ
МОДУЛЬ 1 Булінг (цькування) як явище, його форми та учасники.

МОДУЛЬ 2 Організація протидії та попередження булінгу (цькуванню) в

закладі освіти.

МОДУЛЬ 3 Діагностика булінгу (цькування) в закладі освіти.

МОДУЛЬ 4 Протидія булінгу (цькуванню).

МОДУЛЬ 5 Профілактика та попередження булінгу (цькування) в закладах

освіти.



Н А К А З

________________ № ___ м. Біла Церква

Про запобігання булінгу

в коледжі

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про місцеві державні адміністрації», 

статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», 

Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року №658, Порядку розгляду 

звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози 

його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки, 

Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 №564/836/945/577, 

методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 

насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 №1047, 



листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2018 року №1/9-790 

«Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і 

протидії домашньому насильству та булінгу», наказу департаменту освіти 

і науки Київської обласної державної адміністрації від 11.01.2019 №09 

«Про запобігання булінгу в системі освіти Київської області», з метою 

попередження в коледжі булінгу (цькування), сприяння реалізації прав 

осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти 

насильства в закладах освіти

НАКАЗУЮ:

1.Розглянути на засіданні педагогічної ради  основні положення Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» та довести до відома інформацію щодо 

алгоритму дій у випадках булінгу.

Березень 2019р.

Єрохіна Н.М.



2.Створити комісію з розгляду випадків булінгу в  складі:

Лендрик Л.П. - директор коледжу, голова комісії;

Єрохіна Н.М. - заступник директора з  виховної роботи, член комісії;

Пендер О.В. - соціальний педагог, член комісії;

Заяць Є.Д. - викладач, член комісії;

Голови студентських відділень.

3.Відповідальною особою для здійснення невідкладних заходів реагування у 

випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та/або отримання 

заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб призначити 

заступника директора з виховної роботи Єрохіну Н.М.

4.Передбачити в посадових інструкціях усіх педагогічних працівників 

обов’язок запобігати насильству (булінгу) проти дітей, у тому числі з боку 

дітей, вчасно виявляти випадки булінгу та вживати невідкладних заходів 

реагування.

Березень-квітень 2019р. 

Богатюк О.Л.



5.Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого 

поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати 

відповідних заходів для його припинення. 

Весь період

Директор коледжу

6.Систематично проводити просвітницьку роботу з метою запобігання і 

протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу, 

недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та 

відновлення порушених прав;

Весь період Єрохіна

Н.М., Матвієнко В.М.

7.Розмістити на веб-сайті коледжу інформаційні матеріали про запобігання 

та протидію булінгу, номери телефонів організацій та установ, служб 

підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, порядок подання 

та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти, порядок реагування 

на доведені випадки булінгу (цькування) та інформацію про 

відповідальність осіб, причетних до боулінгу.

Березень 2019р.

Єрохіна Н.М.



8.Забезпечити проведення для педагогічних працівників коледжу заходів з 

інформування про особливості підліткового віку та спілкування у 

середовищі однолітків, про формування та зміцнення механізмів захисту 

особистості, особливості формування самооцінки та вплив дорослих на цей 

процес, створення безпечного освітнього середовища.

Матвієнко В.М.

9.Провести серію просвітницьких заходів (семінари, інтерактивні лекції, 

бесіди) для всіх учасників освітнього процесу з метою формування стійкого 

переконання щодо неприпустимості булінгу в міжособистісних стосунках 

та нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки.

Матвієнко В.М., зав. відділеннями

Директор коледжу 

Л.П.Лендрик






