
Науково-дослідна лабораторія «Креативної педагогіки та зв’язків із 

громадськістю» кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Хмельницького національного університету 

Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Відділ ювенальної превенції ГУНП в Хмельницькій області 

Хмельницький міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
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Пленарна панель 

Вітальне слово: 

СИНЮК Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету 

 

ДУБАСЕНЮК Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, 

професор, почесний академік Національної академії педагогічних наук 

України, президент Академії міжнародного співробітництва з креативної 

педагогіки «Полісся» 

 

БАЛИНСЬКА Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, 

проректор Львівського державного університету внутрішніх справ 

 

СТАНІСЛАВОВА Людмила Леонідівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету 

 

РОМАНОВСЬКА Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Хмельницького національного університету 

 

 

Спікери:  

БАРАНЮК Марія Миколаївна, підполковник, старший інспектор з 

особливих доручень відділу ювенальної превенції Управління превентивної 

діяльності Головного управління Національної поліції в Хмельницькій 

області 

Правові засади соціального захисту дітей та відповідальності 

батьків у процесі їх виховання 

 

БРУХНОВА Лілія Степанівна, директор КНП «Хмельницька обласна 

дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради, депутат Хмельницької 

обласної ради, уповноважений представник депутатської групи «Рівні 

можливості» 

Медико-соціальні аспекти в лікувально-діагностичній роботі з 

дітьми 

 

КАТОЛИК Галина Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри практичної психології Інституту психології, управління 



та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, Голова 

правління Українського Інституту дитячої та юнацької психотерапії та 

психологічного консультування, дійсний член Європейської Спілки 

психотерапевтів 

Дитинство і симулякрія сучасного суспільства 

 

ТОДОРЦЕВА Юлія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри психології та соціальної роботи Державного університету «Одеська 

політехніка» 

ПАШЕНЦЕВА Катерина Олександрівна, бакалавр кафедри 

психології та соціальної роботи Державного університету «Одеська 

політехніка» 

Психологічні особливості покоління Z 

 

БАЛАХТАР Валентина Візіторівна, доктор психологічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності фахівців 

соціальної роботи з дітьми 

 

КОЧАРЯН Артур Борисович, кандидат педагогічних наук, директор 

приватного закладу загальної середньої освіти 

Можливості, особливості, переваги та недоліки дистанційного 

навчання дітей 

 

ГУЗЕНКО Віра Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології та соціальної роботи Державного університету 

«Одеська політехніка» 

Перспективи проведення соціальних та психолого-педагогічних 

досліджень в онлайн-форматі 

 

БЕРЕЗОВСЬКА Неоніла Анатоліївна, практичний психолог 

Шепетівського закладу дошкільної освіти №10 «Михайлик» 

Особливості розвитку сучасних дошкільнят 

 

ПАВЛЕНКО Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Технології розвитку креативності дітей дошкільного віку 



РАЄВСЬКА Яна Миколаївна, доктор психологічних наук, професор 

кафедри психології, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України (м. Київ) 

Використання технології арт-терапії у роботі з дітьми 

 

ЛЮБЕЦЬКА Мар’яна Миколаївна, кандидат наук державного 

управління, доцент кафедри маркетингу та менеджменту Хмельницького 

кооперативного торговельно-економічного інституту, директор 

Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Соціальна відповідальність батьків перед дітьми під час 

розлучення: соціально-психологічний аспект 

 

ВАШЕНЯК Ірина Богданівна, кандидат історичних наук, доцент, 

проректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

До проблеми формування культури безпеки учнівської молоді та 

виховання особистості, яка не схильна до надмірного ризику 

 

Музичне вітання від викладачів кафедри мистецької освіти 

Житомирського державного університету імені Івана Франка: 

українська народна пісня в обробці М. Чемберджи «Як кума до куми в 

решеті припливла». Виконує ансамбль викладачів кафедри мистецької освіти 

Житомирського державного університету імені Івана Франка у складі: 

РОГОВСЬКА Єлизавета Владиславівна, викладач; 

ЦЮРЯК Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

БОРИСЕНКО Наталія Сергіївна, викладач;  

ГРУШАК Ірина Володимирівна, концертмейстер 

 

Модератори: 

БИРНДІКОВ Юрій Леонідович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

ДАНИЛЬЧУК Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

 

Регламент: доповідь – до 5 хвилин, обговорення – до 5 хвилин. 

  



Панель 1. Дитинство як соціально-педагогічний феномен 

 

БАЛИНСЬКА Ольга Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, 

проректор Львівського державного університету внутрішніх справ 

Право дитини на виховання: врахування чи заперечення сімейних 

традицій 

 

ДАНИЛЮК Олена Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Щодо проблем матеріального забезпечення дітей з інвалідністю 

 

ДЕМ’ЯНЧУК Юлія Сергіївна, практичний психолог Улашанівського 

ліцею імені Володимира Марковського, Славутський район, Хмельницька 

область 

Сирітство як соціальний феномен сучасності 

 

ДУБАСЕНЮК Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

почесний академік НАПН України, дійсний член АМСКП «Полісся» 

Феномен «Дитинство» у контексті міждисциплінарного синтезу 

 

ІЛХАНОВА Ольга Степанівна, інструктор фізкультури 

Віньковецького ЗДО ясла-садок №1 комбінованого типу 

Дитинство як особливий період розвитку 

 

МЕЛЬНИК Жанна Василівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Сучасні трансформації феномена дитинства 

 

МЕЛЬНИК Людмила Пилипівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Особливості соціального захисту дітей в Україні 

 

РАДОМСЬКА Алла Миколаївна, вихователь закладу дошкільної 

освіти №1 «Берізка» м. Городка, Городоцької ОТГ Хмельницької області 



Сирітство як асоціальне явище сучасності 

 

СТАНІСЛАВОВА Людмила Леонідівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, декан гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 

національного університету 

Дитинство в сучасній українській літературі 

 

ЦИМБАЛЮК Сергій Володимирович, підполковник поліції, 

начальник відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності 

ГУНП в Хмельницькій області 

Ефективність чинної державної політики у сфері правової освіти 

підліткового населення 

 

Панель 2. Соціально-педагогічна робота з дітьми 

 

БРИНДІКОВ Юрій Леонідович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Дитяча агресія як поведінковий прояв 

 

ГРАБЧАК Ольга Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Профілактика булінгу у підлітковому середовищі 

 

ГУЛЕВАТИЙ Андрій Анатолійович, кандидат психологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Психологічне благополуччя в проекції цифрової соціалізації дитини 

 

ДЖЕЖИК Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології та соціальної роботи Державний університет 

«Одеська політехніка» 

ВАСИЛІВА Дар’я Дмитрівна, здобувач 4 курсу ІП-171 Державний 

університет «Одеська політехніка» 

Дослідження булінг-позицій та проявів віктимізації в середовищі 

молодших школярів 

 



ДІДИК Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Соціально-психологічна реабілітація дітей-сиріт 

 

КАЛАУР Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи, спеціальної освіти і менеджменту 

соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка 

Соціально-педагогічні підходи до організації процесу соціалізації 

дітей шестилітнього віку 

 

КЛІМКІНА Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки та психології Хмельницький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 

Проекція соціальної відповідальності у дослідно-експериментальну 

роботу сільської школи з метою забезпечення просоціального 

становлення учнів 

 

МОСКАЛЮК Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Особливості становлення ідентичності у дітей дошкільного віку 

 

ОПАЛЮК Тетяна Леонідівна, завідувач кафедри соціальної 

педагогіки і соціальної роботи, доктор педагогічних наук, доцент Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка  

Особливості соціальної підтримки дітей, які пережили втрату 

 

РІДКОДУБСЬКА Ганна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Хмельницького національного університету 

Робота соціального працівника з дітьми-жертвами домашнього 

насилля 

 

ЯКУБОВА Людмила Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Хмельницького національного університету 



Соціально-педагогічні аспекти практичної роботи з 

безпритульними дітьми 

 

Панель 3. Соціально-психологічна робота з сім’ями (батьками) 

 

ВАСИЛЕНКО Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Психолого-педагогічні засади захисту дітей з особливими 

потребами в Україні 

 

ГРИНЕВИЧ Христина Олександрівна, бакалавр кафедри психології 

та соціальної роботи Державного університету «Одеська політехніка» 

Психологічна готовність сучасної молоді до батьківства 

 

ГУДЗЬ Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Актуальність соціально-психологічної роботи з сім’ями, які 

знаходяться в очікуванні дитини 

 

ЄВЧУК Лариса Миколаївна, практичний психолог ЗДО №21 «Золота 

рибка», м. Кам’янець-Подільський 

Виховання та розвиток близнюків: психологічний аспект 

 

КАШТАНОВА Ірина Олександрівна, соціальний педагог 

Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки  

Вплив авторитету батьків на виховання дітей у неповних сім’ях 

 

КУЛЕШОВА Олена Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету  

Організація психологічної просвіти батьків як складова 

превентивної діяльності психолога 

 

ОВОД Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Соціальний супровід сім’ї, яка виховує дитину-інваліда 



ОПАЛЮК Олег Миколойович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Соціально-педагогічні аспекти відношення батьків до проблем 

виховання в різних типах сімей 

 

САВЧУК Наталія Анатоліївна, вихователь-методист Хмельницького 

закладу дошкільної освіти №34 «Тополька» 

Соціально-педагогічні аспекти методичної роботи з батьками 

 

СИДОРЧУК Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка 

БОРЕЙКО Альона Іванівна, аспірант кафедри педагогіки, професійної 

освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 

До питання педагогічної просвіти батьків дітей з особливими 

освітніми потребами 

 

Панель 4. Дидактичні аспекти навчання дітей 

 

БИРКО Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки та психології Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

Використання підходів універсального дизайну при плануванні й 

організації дистанційного навчання з метою забезпечення індивідуальних 

потреб здобувачів освітніх послуг 

 

КЛИМОВА Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри іноземних мов Поліського національного університету 

Шляхи оптимізації співпраці закладу вищої освіти і школи на всіх 

етапах профорієнтаційної роботи 

 

КОВАЛЬЧУК Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича  

Види фізичних хвилинок для учнів, що навчаються дистанційно 

 



КОВАЛЬЧУК Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка 

СКАРБАРЧУК Іванна Віталіївна, магістрантка 2 курсу ННІ 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Особливості впровадження технології портфоліо учня у навчальний 

процес 

 

ПАВЛЕНКО Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка 

СЬОМКО Тетяна, магістрантка ННІ педагогіки Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Креативний підхід до створення освітнього середовища НУШ 

 

ПАВЛЕНКО Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми 

закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка 

ІЩУК Олена, магістрантка ННІ педагогіки Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

Креативне мислення як важливий компонент розвитку дітей 

молодшого шкільного віку 

 

ПРИЙМАК Інна Володимирівна, доцент кафедри української 

філології Хмельницького національного університету  

Дитячий світ у прозі Сашка Дерманського 

 

РАВЛЮК Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

Проблеми дистанційного навчання дітей із порушенням слуху 

 

САМОЙЛЕНКО Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

викладач Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені Івана 

Франка  

ЛЕВЧЕНКО Світлана Віталіївна, викладач Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу імені Івана Франка 

Використання засобів доповненої реальності у освітньому процесі 

сучасної школи 



СЕВРУК Вікторія Олегівна, магістрантка Житомирського державного 

університету імені Івана Франка  

Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у першокласників в 

умовах розвитку нової української школи 

 

СЕРБАЛЮК Юрій Володимирович, кандидат історичних наук, 

доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка  

Гарантії індивідуального навчання для дітей з особливими 

потребами 

 

ХОРОША Мар’яна Валеріївна, Інтерн Апарату Верховної Ради 

України. Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, 

Освітній центр Верховної Ради України 

Соціальне шкільне підприємництво, як напрямок розвитку 

професійної компетентності учнів 

 

Панель 5. Методичні аспекти роботи з дітьми 

 

ДАНИЛЬЧУК Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Використання мульттерапії у процесі соціалізації дітей-сиріт 

 

ГОЛОВА Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Соціальне гувернерство як індивідуальна форма навчання і 

виховання дітей з особливими потребами розвитку в закладах 

інклюзивної освіти 

 

ІГУМНОВА Ольга Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету 

Розвиток саногенного мислення у підлітковому віці 

 

КРАВЧИНА Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри романо-германських мов Хмельницького 

національного університету 



Гра як метод навчання інклюзивному спілкуванню дітей 

 

ОЛІЙНИК Катерина Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Ігрова дитяча діяльність як засіб перетворення соціальної 

реальності 

 

ПОДКОРИТОВА Лариса Олександрівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького 

національного університету  

Використання методів арттерапії у психокорекційній роботі з 

дітьми 

 

РОМАНОВСЬКА Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки  

Хмельницького національного університету 

Використання соціальних ігор у соціально-педагогічній діяльності 

 

ТЕРЕЩЕНКО Людмила Вікторівна, старший викладач кафедри 

слов’янської філології Хмельницького національного університету 

Дитячий фольклор як чинник соціалізації особистості 

 

ЧОВГАН Олена Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Арт-педагогіка та арт-педагогічна діяльність з дітьми 

 

Панель 6. Психолого-педагогічні проблеми кіберсоціалізації дітей у 

сучасному суспільстві 

 

БАГРІЙ Вікторія Неофидівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету  

Деякі аспекти роботи з дітьми та батьками із неповних сімей та 

використання он-лайн технологій 

 

КЛЕПАЦЬКА Ірина Віталіївна – вихователь закладу дошкільної 

освіти №1 «Берізка» м. Городка, Городоцької ОТГ Хмельницької області 



Психолого-педагогічні проблеми кіберсоціалізації дошкільників у 

сучасному суспільстві 

 

КОСА Наталія Сергіївна, кандидат психологічних наук, асистент 

кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Профілактика формування віртуальної свідомості під час 

кіберсоціалізації дітей в сучасних умовах 

 

ЛЯЛЮК Галина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теоретичної психології Львівського державного університету 

внутрішніх справ  

Кіберсоціалізація як чинник прихованого сирітства 

 

ПАСТУХ Людмила Василівна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри менеджменту та освітніх технологій, Хмельницький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Системний підхід щодо попередження інтернет-ризиків та 

кібербулінгу серед здобувачів освіти 

 

САС Ірина Вікторівна, завідуюча Хмельницького закладу дошкільної 

освіти №34 «Тополька» 

Психолого-педагогічні проблеми кіберсоціалізації дітей у сучасному 

суспільстві 

 

Панель 7. Особливості професійної діяльності фахівців соціальної 

сфери в роботі з дітьми 

 

ГАВРИЛЬКЕВИЧ В'ячеслав Костянтинович, кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки 

Хмельницького національного університету 

Особистісно-орієнтована освіта на засадах гуманної педагогіки як 

шлях профілактики психічних розладів у дітей 

 

ГРАЧ Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Роль неформальної освіти у процесі підготовки фахівців соціальної 

сфери до роботи з дітьми 



ДЖИГУН Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету  

Організація управління соціально-психологічною службою в ЗВО 

 

РИБАЧОК Іванна Русланівна, студентка ХНУ спеціальності « Фізична 

реабілітація» ФРз-16-1 Хмельницького національного університету 

Психологічна реабілітаційна робота бійців АТО 

 

СИНЮК Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Деякі підсумки впровадження на Хмельниччині Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей на 2017–2026 роки 

 

СТРАШНЮК Жанна Дмитрівна, завідувачка Хмельницького 

обласного навчально-методичного центру психологічної служби 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Сучасні психолого-педагогічні практики для фахівців психологічної 

служби: арт-терапевтичні техніки у закладі освіти 

 

СУРГУНД Наталія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, 

доцент, доцент кафедри психології та педагогіки Хмельницького 

національного університету 

Аутопсихологічна компетентність фахівця соціономічного 

профілю 

 

ШТИФУРАК Віра Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

Врахування соціальних відхилень від норми в превентивній 

діяльності соціального працівника 

 


