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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

ШЕВЦОВ А.Г. – доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, заслужений працівник освіти України, Віце-президент ВГО 

«Українська асоціація корекційних педагогів» (голова оргкомітету). 

ТРІПАК М.М. – к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України, 

директор Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу (Україна) (голова оргкомітету)  

СІМАШКЕВИЧ М.Є. – Кам’янець-Подільський міський голова (Україна) 

(співголова оргкомітету)  

ФАСОЛЯ О.І. – директор Департаменту освіти і науки Хмельницької 

обласної державної адміністрації (Україна) (співголова оргкомітету)  

КРИСОВАТИЙ А.І. – д.е.н., професор, ректор Тернопільського 

національного економічного університету (Україна) (співголова оргкомітету)  

КАЛЄТА А. – д. габ., професор, ректор Економічного університету у 

Вроцлаві (Польща) (співголова оргкомітету)  

МЕЛЬНИЧУК Я.С. – керуюча справами Виконавчого комітету Кам’янець-

Подільської міської ради  

ІВАЩУК І.О. – д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки, директор 

ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина (Тернопільський національний економічний 

університет)  

ЗЕЛІНСЬКА А. – д.габ., професор (Економічний університет у Вроцлаві)  

МИРОНОВА С. П. – д.п.н., професор, завідувач кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзивної освіти (Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

ГАЛКІНА О.А. - к.е.н., директор Харківського державного соціально-

економічного коледжу 

КИРИЛЕНКО О.П. – д.е.н., професор (Тернопільський національний 

економічний університет)  

ТОПОРІВСЬКА Я.В. – к.п.н., доцент (Тернопільський національний 

педагогічний університет ім. В. Гнатюка )  

СКРИПНИК А.Ю - д.і.н., доцент (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж) 

ГУМЕНЮК І.Л. – к.е.н. (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж) 

КОРКУШКО О.Н. – к.е.н., доцент (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж) 

МАРЧАК Т.А. – к.ф.н. (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж) 

ФЕДОРЧУК В.М. – к.п.н., доцент (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж) 

БАЧИНСЬКА О.М. – к.е.н. (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж)  

ШЕВЧУК О.В. – к.п.н. (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж)  
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ПАЛИЛЮЛЬКО О.М. – к.і.н. (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж)  

СЛОБОДЯН В.Д. – к.е.н., доцент (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж) 

ТИМКІВ А.О. – к.е.н. (Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж) 
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ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

21.05.2020р. 

 

10 00 – 1030            Реєстрація учасників конференції 

10 30 – 1200   Відкриття конференції. Пленарне засідання.  

12 00 – 1210   On-line екскурсія навчальним закладом  

12 10 – 1240   Перерва. 

12 40 – 1400   Секційні засідання  

 

Телефон для довідок: 0977615646 Олександр Володимирович 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

Доповідь на пленарному засіданні – 8-10 хв.  

Доповідь на секційному засіданні – 10 хв.  

 

 

Пленарне засідання 

 

 

Пленарне засідання 

Модератор конференції: Шевчук Олександр Володимирович, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи та психології 

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bF

RNUnpKZz09  

Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 

Пароль: 6GmtfQ 

Телефон для довідок: 0977615646 Олександр Володимирович Шевчук 

 

Секція І «Парадигма реабілітації в системі економіки країни» 

Модератор конференції: Тимків Андрій Олександрович, кандидат 

економічних наук, в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки та 

економічної кібернетики.  

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/5187405966?pwd=TExsYkgxdmhvbEJBUjZwOXhY

Rm50UT09  

Ідентифікатор конференції: 518 740 5966 

Пароль: 9dGt7Y 

Телефон для довідок 0977017919 Андрій Олександрович Тимків 

 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09
https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09
https://us02web.zoom.us/j/5187405966?pwd=TExsYkgxdmhvbEJBUjZwOXhYRm50UT09
https://us02web.zoom.us/j/5187405966?pwd=TExsYkgxdmhvbEJBUjZwOXhYRm50UT09
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Секція ІІ «Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії» 

Модератор конференції: Марчак Тетяна Андріївна, кандидат філологічних 

наук, в.о. завідувача кафедри інформаційної діяльності, документознавства 

і фундаментальних дисциплін 

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 

https://us04web.zoom.us/j/8338830529?pwd=R2NTVENzc0lvcjVqbXQzc1o5d

EJxdz09&status=success  

Ідентифікатор конференції: 833 883 0529 

Пароль: 983199 

Телефон для довідок 0962759573 Тетяна Андріївна Марчак 

 

Секція ІІІ «Соціальна реабілітація: сучасні умови та перспективи розвитку» 

Модератор конференції: Шевчук Олександр Володимирович, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи та психології 

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bF

RNUnpKZz09  

Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 

Пароль: 6GmtfQ 

Телефон для довідок: 0977615646 Олександр Володимирович Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8338830529?pwd=R2NTVENzc0lvcjVqbXQzc1o5dEJxdz09&status=success
https://us04web.zoom.us/j/8338830529?pwd=R2NTVENzc0lvcjVqbXQzc1o5dEJxdz09&status=success
https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09
https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09
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ПОРЯДОК ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 
 

Відкриття конференції: 
 

 

 

Мар’ян Тріпак – кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник 

освіти України, директор Подільського спеціального навчально-

реабілітаційного соціально-економічного коледжу  

Вітальне слово 

 

Олег ФАСОЛЯ– директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації 

Вітальне слово 
 

Михайло Сімашкевич – Кам’янець-Подільський міський голова  

Вітальне слово 
 

Андрій Шевцов - доктор пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, заслужений працівник освіти України, Віце-президент ВГО 

«Українська асоціація корекційних педагогів» 

Вітальне слово 
 

Ірина Іващук – доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної 

економіки, директор ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина, ТНЕУ 

Вітальне слово 

 

Ольга Галкіна – кандидат економічних наук, директор Харківського 

державного соціально-економічного коледжу 

Вітальне слово 
 

Анетта Зелінська – доктор габ., професор Економічного університету у 

Вроцлаві  

Вітальне слово  
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Пленарні доповіді: 
 

Шевцов Андрій Гаррійович - доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Віце-президент 

ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» 

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ІНКЛЮЗИВНИХ 

ВИШІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ. 

 

Миронова Світлана Петрівна - доктор педагогічних наук, завідувач, 

професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ  

 Anetta Zielińska - dr hab., dr h.c., Profesor UE, Katedra Logistyki, Wydział 

Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ЕКОНОМІКА ЗАМКНУТОГО ОБІГУ - ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ЖИТТЯ  
 

Лучик Світлана Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, 

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК ІНКЛЮЗІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Arleta Szadziewska - dr hab,. prof. UG  

Ewa Spigarska – dr., Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański  

FINANSOWE FORMY WSPARCIA UCZELNI W PROCESIE 

KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Гераймович Віолетта Леонтіївна, кандидат економічних наук,  доцент 

кафедри глобальної економіки Національний університет біоресурсів і 

природокористування, м. Київ 

ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ ІНКЛЮЗІЇ 

 

Шевченко Володимир Миколайович - кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху, 

Інституту спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України 

УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМ ТА ІНКЛЮЗИВНИМ ЗАКЛАДОМ 

ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ВИМИРІ 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

СЕКЦІЯ І  

ПАРАДИГМА РЕАБІЛІТАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

Модератор конференції: Тимків Андрій Олександрович, кандидат економічних 

наук, в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки та економічної кібернетики.  

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/5187405966?pwd=TExsYkgxdmhvbEJBUjZwOXhYRm5

0UT09  

 

Ідентифікатор конференції: 518 740 5966 

Пароль: 9dGt7Y 

 

Телефон для довідок 0977017919 Андрій Олександрович Тимків 

 

Arleta Szadziewska, 

Ewa Spigarska 

FINANSOWE FORMY WSPARCIA UCZELNI W 

PROCESIE KSZTAŁCENIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Бачинська О.М. Соціально-економічні аспекти розвитку інклюзивного 

туризму 

 

Вольська А.О., 

Пещанюк Н.О. 

До питання впливу стейкхолдерів на проблематику 

зайнятості осіб з інвалідністю 

 

Герасимова Т.І. Роль обліку, контролю та аналізу в економічному 

розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів 

 

Годнюк І.В. Проблеми обліку та звітності соціального капіталу в 

інклюзивному середовищі 

 

Годованюк А.В. Фiнансовий менеджмент як важлива складова прийняття 

бiзнес-рiшень 

 

Добіжа Н.В. Цифрові фінанси: причини зародження та перспективи 

розвитку 

 

Комарніцька О.М. Використання аутплейсменту в процесі управління 

організаційними змінами на підприємстві як метод 

соціально-відповідальної  політики зайнятості 

 

Кopкушкo O.Н. Працевлаштування людей з фізичними обмеженими 

можливостями: досвід зарубіжних країн 

 

https://us02web.zoom.us/j/5187405966?pwd=TExsYkgxdmhvbEJBUjZwOXhYRm50UT09
https://us02web.zoom.us/j/5187405966?pwd=TExsYkgxdmhvbEJBUjZwOXhYRm50UT09
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Кушнір Л.А., 

Кушнір В.О. 

Ергономіка для сучасного бухгалтера з фізичними 

обмеженими можливостями 

 

Лаврук Н.А. Сутність та особливості функціонування страхового 

ринку України з врахуванням інклюзивних особливостей 

 

Лаврук О.В. Механізми реалізації державної молодіжної політики у 

сфері інклюзивної освіти 

 

Лободіна З.М. Особливості застосування гендерно орієнтованого 

бюджетування в Україні 

 

Маначинська Ю.А. 3D-простір бухгалтерського обліку: європейські тенденції 

для молодої людини з фізичними обмеженими 

можливостями 

 

Марунчак О.В. Ринок праці для осіб з інвалідністю 

 

Панчук Г.В. 

Савчук В.Р. 

Савчук С.В. 

Бюджетна децентралізація: переваги та перспективи 

 

 

 

Письменний В.В. Субвенції у забезпеченні розвитку загальної середньої 

освіти в Україні 

 

Руденко В.В. Фіскальне регулювання інвестиційного розвитку 

економіки в контексті ідей меркантелізму 

 

Савчук С.В., 

Кузів Ю.В. 

Вплив фінансової грамотності домогосподарств на їх 

економічний добробут 

 

Сандурська О.Й. Ресурсне забезпечення соціальних повноважень органів 

місцевого самоврядування через територіальні центри 

об'єднаних громад 

 

Сас Б.Б. Роль державно-приватного партнерства у фінансуванні 

інфраструктурних проєктів 

 

Свиридa О.В. Подaтковий менеджмент – мехaнiзм покрaщення 

упрaвлiння пiдприємством 

 

Світлак І.І. Особливості регулювання природних монополій в 

контексті захисту інтересів соціально вразливих верст 

населення 

Слободян В.Д. Бухгалтерський облік та вимоги до професії бухгалтера в 
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контексті молодих людей з обмеженими фізичними 

можливостями 

 

Тимків А.О. Інклюзивне суспільство в умовах «Touchless economy» 

 

Tymkiv P.O., 

Demchuk L.B. 

Application of Hooke-Jeeves algorithm for electroretinosignal 

processing 

  

Шевчук Н.С. Проблеми методичного забезпечення бухгалтерської 

(фінансової, інтегрованої) звітності 

 

Шевчук О.В. Економічні аспекти саморозвитку осіб з інвалідністю 

 

Щегельська Н.В. Роль фінансової установи в процесі формування 

інклюзивної економіки 

 

Яшина А.В. Iнклюзивний розвиток економіки в сучасних умовах 
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СЕКЦІЯ ІІ  

ОСВІТА І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ 

Модератор конференції: Марчак Тетяна Андріївна, кандидат філологічних 

наук, в.о. завідувача кафедри інформаційної діяльності, документознавства і 

фундаментальних дисциплін 

 

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 

https://us04web.zoom.us/j/8338830529?pwd=R2NTVENzc0lvcjVqbXQzc1o5dEJxd

z09&status=success  

Ідентифікатор конференції: 833 883 0529 

Пароль: 983199 

 

Телефон для довідок 0962759573 Тетяна Андріївна Марчак 

 

Александрова В.В. Розвиток навичок креативного письма 

 

Боровисюк Т.В. Розвиток критичного мислення здобувачів освіти як 

додатковий ресурс для створення ефективного 

інклюзивного освітнього середовища 

 

Боршуляк Н.В. Основи інклюзивної освіти в Україні 

 

Боряк О.В. Актуальний стан підготовки вчителів-дефектологів для 

інклюзивних закладів освіти в Україні 

 

Вдовиченко Т.В. Ґрунтовне використання інноваційних методів навчання в 

інклюзивній освіті 

 

Гапоненко Г.М., 

Гапоненко Н.П. 

Розвиток спеціальної вищої освіти в умовах інклюзії 

 

 

Гуменюк І.Л. Зарубіжний досвід розвитку інклюзивної освіти 

 

Дегтяренко Т.М. Деякі питання оцінки кадрової політики в системі 

спеціальної та інклюзивної освіти 

 

Динич А.Ю. Організація навчальної діяльності студентів з порушенням 

слуху на заняттях математики 

 

Докучина Т.О. Співпраця закладів загальної середньої та вищої освіти у 

профорієнтації дітей з особливими освітніми потребами 

 

Дудченко В.С. Сучасні підходи педагогіки духовності для дітей з 

особливими потребами 

https://us04web.zoom.us/j/8338830529?pwd=R2NTVENzc0lvcjVqbXQzc1o5dEJxdz09&status=success
https://us04web.zoom.us/j/8338830529?pwd=R2NTVENzc0lvcjVqbXQzc1o5dEJxdz09&status=success
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Жмурко І.Л. Педагогічна деонтологія інклюзивної освіти 

 

Загалевич В.Л. Проблемні задачі з історії як засіб формування критичного 

мислення в ракурсі інклюзії 

 

Киселюк М.П. Модульні об'єктно-орієнтовані динамічні навчальні 

середовища для здобуття освіти учнями з обмеженими 

можливостями 

 

Ковальчук О.М Розвиток інклюзивної освіти в сучасному 

євроінтеграційному просторі 

 

Колісник М.І. Мотивація до вивчення англійської мови як феномен 

сучасної науки 

 

Коруняк О.П. Інклюзія – стратегія міжнародного законодавства 

 

Косовська А.О. Нормативно-правове регулювання освіти дітей з 

особливими освітніми потребами 

 

Кучеров Г.Г Проблеми розвитку інклюзивної освіти 

 

Лучик С.Д., 

Лучик В.Є. 

Розвиток інклюзії у вищій освіті 

 

 

Марчак Т.А. Психологічний супровід в умовах інклюзивного навчання 

 

Миронова С.П. Компетентнісний підхід до формування соціальних 

навичок у майбутніх корекційних педагогів 

 

Михайлова І.А. Від електронного супроводу та змішаного навчання – до 

дистанційного навчання в умовах карантину 

 

Місько А.М. Процес інклюзії в Українській освіті 

 

Павловська Т.Ю. Основні підходи до впровадження інклюзивної форми 

навчання дітей з особливими освітніми потребами 

 

Палилюлько О.М. Корекційно-розвивальна робота в інклюзивному 

середовищі 

 

Побережна Л.В. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими 

потребами 
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Присакар В.В. Проблема міжкультурної комунікації у практиці 

соціальної роботи 

 

Савицька О.В. Дистанційна освіта: реалії та виклики 

 

Сидорук Л.М. Можливості онлайн-ресурсу LEARNINGAPPS.ORG та 

платформи MOODLE для вивчення вищої математики в 

умовах дистанційного навчання 

 

Скрипник А.Ю. Історія облікової справи в Україні як базисний елемент 

навчальної дисципліни «Бухгалтерський (фінансовий) 

облік» 

 

Стайко О.С. Підготовка майбутніх асистентів вчителя інклюзивних 

класів для закладів загальної середньої освіти 

 

Сушарник Я.А. 

 

 

Тріпак М.М. 

Топорівська Я.В 

 

Практичне навчання, як основа процесу формування 

професійної компетенції майбутніх обліковців 

 

Порівняльний досвід реалізації соціальної інклюзії в 

країнах Європи з пострадянськими країнами 

 

Білик О.А., 

Фаін А.В. 

Інформатизація як пріоритетна складова сучасного 

освітнього середовища 

 

Федорчук В.М. Особистість викладача-фасилітатора як базовий чинник 

інклюзивного навчання 

 

Федорчук В.В. Казкотерапія засобами метафоричних асоціативних карт у 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

 

Черненко Т.В. Актуальні питання історико-педагогічних періодизацій 

розвитку спеціальної освіти в Україні 

 

Чопік О.В. Організаційно-педагогічні умови забезпечення адаптації 

учнів з ДЦП в умовах ЗЗСО 

 

Шевченко В.М. Управління спеціальним та інклюзивним закладом освіти 

в сучасному вимірі 

 

Яворницька Л.В. Становлення та розвиток навчального процесу осіб із 

порушенням слуху 
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СЕКЦІЯ ІІІ  

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ: СУЧАСНІ УМОВИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Модератор конференції: Шевчук Олександр Володимирович, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи та психології 

 

Підключення до конференції через Zoom за посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNU

npKZz09  

Ідентифікатор конференції: 853 791 7027 

Пароль: 6GmtfQ 

Телефон для довідок: 0977615646 Олександр Володимирович Шевчук 

 

Zhang Lei, 

Nataliia Maslak 

Research on Agricultural Trade Development in China and 

Ukraine 

 

Алєксєєв О.О. Теоретичні основи організації індивідуальної роботи  

вчителів фізичної культури в умовах інклюзивної освіти 

 

Браницька М.М. Особливості сенсорної сфери дітей з аутизмом 

 

Волощук М.Б. Академічна прокрастинація та особистісний конфлікт у 

контексті проблеми розвитку студентської молоді з 

особливими освітніми потребами 

 

Гуменюк І.М. Юридичні гарантії працевлаштування молоді з 

інвалідністю в Україні 

 

Дмітрієва О.І. Психологічні особливості розвитку дітей з 

порушеннями слуху 

 

Дужева О.Г., 

Пещанюк Н.О. 

Забезпечення прав людей з інвалідністю в Україні 

 

 

Жиляк Н.В. Психологічні особливості психомоторної активності 

розумово відсталих дітей 

 

Кобильченко В.В. Особистісний розвиток дитини в умовах зорової 

депривації 

 

Колесник О.В., 

Колесник О.П. 

Формування критичного мислення особистості в 

контексті європейського освітнього процесу 

 

https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09
https://us02web.zoom.us/j/8537917027?pwd=MVVuTkwydmZhWTBnaHF2bFRNUnpKZz09
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Комарніцька Л.М. Перваги та недоліки арт-терапії у роботі з дітьми з 

особливими потребами 

 

Омельченко І.М. Становлення рефлексійного компонента комунікативної 

діяльності дошкільників із затримкою психічного 

розвитку у середньому та старшому дошкільному віці 

 

Складанівський О.Л. Патріотичне виховання молоді з особливими потребами 

під час викладання оновленого предмета «Захист 

України» 

 

Сторожук Н.Р. 

 

 

Особливості організації соціальної підтримки дітей з 

обмеженими функціональними можливостями 

 

 

Тріпак М.М., 

Гарбарець І.А. 

Генезис спеціальних інклюзивних інституцій в сучасних 

умовах 

 

Фескіна Л.П. Соціально-психологічна адаптація ліцеїстів у ліцеї з 

посиленою військово-фізичною підготовкою 
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