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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Біобліографічний покажчик представляє науково-педагогічну діяльність Ольги Володимирівни Безпалько, директора Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктора педагогічних наук, професора.
Документи систематизовано за розділами, які відтворюють науковий доробок О. В. Безпалько, а саме: монографії; підручники, навчально-методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів
та учнів загальноосвітніх навчальних закладів; словники; методичні рекомендації для організаторів волонтерського руху, соціальних працівників та ін.; виступи на конференціях; публікації з періодичних видань
та збірників наукових праць; сценарії вечорів відпочинку, конкурсів,
шоу-програм тощо. Окремий розділ преставляє праці, опубліковані за
редакцією вченого.
У межах розділів матеріали розміщено за алфавітом праць.
Покажчик доповнено переліком основних дат життя й діяльності,
нагород та відзнак ювілярки. Дати розміщуються в прямій хронології,
після зазначеного року подано короткий запис основної події.
Допоміжний апарат покажчика складається з:
• іменного покажчика, в якому наведено прізвища співавторів, упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах,
• алфавітного покажчика назв праць О. В. Безпалько, який містить
посилання на номери бібліографічних записів,
• схеми групування (змісту).
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинними державними стандартами України.
Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, викладачам вищих
навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться питаннями соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в різних
соціальних інституціях територіальної громади.
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Розділ 1

Привітання

Вітання від Інституту
соціальної педагогіки і психології
Цими днями свій ювілей святкує Ольга Володимирівна Безпалько,
доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту психології та
соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
У світ цей кожного із нас Усевишній посилає з якоюсь місією. Одні
вирощують хліб, інші — навчають і виховують дітей, ще інші торують
наукові шляхи. За роки спільної праці ми пізнали Ольгу Володимирівну як неординарну, талановиту особистість; висококваліфікованого,
вмілого організатора та керівника; чесну та порядну людину, яка по
праву може пишатися набутим досвідом, успіхами та досягненнями.
Завдяки наполегливій, творчій праці, компетентності, високому професіоналізму, відповідальному ставленню до роботи Ольга Володимирівна здобула визнання серед науковців як в Україні, так і за її межами,
шану та повагу серед колег, даруючи їм не тільки свої знання і досвід,
але й тепло своєї душі. Притаманні Ользі Володимирівні енергія, людяність, відданість справі є гідним прикладом для тих, хто працює поруч
нею. Всі ці риси допомагають колективу Інституту виконувати поставлені завдання на високому рівні.
Як говорив український поет-неокласик Максим Рильський, красиве і корисне завжди повинні йти пліч-о-пліч. Краса — не лише у бездоганному володінні фахом, а й у великій духовності. Світло добра і
любові сходить на кожного, хто не забуває про високе покликання людини у цьому земному бутті, хто переймається думками про піднесене,
хто прагне повсякчасної чистоти думок. Самі ці слова найяскравіше відображають характер та особистість ювілярки — Ольги Володимирівни
Безпалько!
Тож нехай цієї осінньої пори, шановна Ольго Володимирівно, панує
у Вашому житті весна; нехай не по краплині, а щедрою повінню, щирою
зливою щастя й радості наповнює Ваше серце, привітним сонечком вхо5

дить у храм Вашої душі, зігріває думки й почуття, яскравими промінчиками усмішок стирає зиму з Вашого обличчя! Здоров’я Вам, буттєвої гармонії й успіху навсякдень!
З роси і води Вам! І дай, Боже, так на многая-многая літа!
Зі щиросердними словами вдячності
за високий професіоналізм, уважність та людяність
Ваш колектив Інституту психології та соціальної педагогіки

Вітання від бібліотеки

Шановна Ольго Володимирівно!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого Дня народження. Зичимо Вам міцного здоров’я, любові, творчого натхнення, великого людського щастя, добробуту, миру і злагоди в Вашій родині. Нехай Ваша
енергійність, цілеспрямованість та бажання досягти нових професійних
висот ніколи не вичерпуються!
З повагою
Колектив бібліотеки
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Розділ 2

Основні дати життя
й діяльності О.В. Безпалько
1982 р. — закінчила з відзнакою Прилуцьке педагогічне училище
імені І.Я. Франка за спеціальністю «Початкове навчання»
1987 р. — закінчила з відзнакою Київський педагогічний інститут
імені О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка та психологія», здобула кваліфікацію «Викладач-дослідник з педагогіки та психології»
1987–1995 рр. — викладач кафедри соціальної педагогіки Педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
1995–1997 рр. — аспірант кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
1997 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Формування готовності студентів педвузу
до проектування організаційних форм виховної діяльності»
1997 р. — вересень 2007 р. старший викладач, доцент кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова
2000 р. — нагороджена знаком «Відмінник освіти»
2006 р. — нагороджена знаком «За активну громадську діяльність»
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
2007 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді»
2007–2008 рр. — завідувач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського міського педагогічного університету імені
Б. Д. Грінченка
З січня 2008 р. — директор Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка
2008 р. — Подяка міського голови м. Києва

Нагороди та відзнаки

• «Відмінник освіти»
• знак «За активну громадську діяльність» Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту
• грамота Міністерства освіти і науки України
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Розділ 3

Праці Ольги Володимирівни
Безпалько
3.1. Дисертації та автореферети дисертацій
1. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді : дис… д-ра пед. наук : 13.00.05 / Ін-т проблем
виховання АПН України. — К., 2006. — 537 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 412–
468.
2. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді : автореф. дис… д-ра пед. наук : 13.00.05
/ Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 44 с.
3. Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних
форм виховної діяльності : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова. — К., 1998. — 189 с. — Бібліогр.: с. 166–184.
4. Формування готовності студентів педвузу до проектування організаційних
форм виховної діяльності : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Нац. пед.
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 1998. — 17 с.

3.2.Монографії. Підручники, навчальні
та навчально-методичні посібники, словники
5. Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки : посіб. для спец. приймальників-розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній / [авт.-упоряд.:
О. В. Безпалько, Н. В. Зимівець, І. В. Захарченко, Т. В. Журавель та ін.] ; за заг.
ред. Р. Х. Вайноли, Т. Л. Лях. — К. : ТОВ «ДКБ «РОТЕКС», 2007. — 190 с.
6. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) : навч. посіб. / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола ; ред.: І. Звєрєва, Г. Лактіонова ; Християн. дитячий фонд, Київ. нац. пед.
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Наук. світ, 2001. — 129 с.
7. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) : навч. посіб. / НПУ ім. М. П. Драгоманова, Держ. центр
соц. служб для молоді ; А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола. — К. :
[б. в.], 2002. — 164 с.
8. Вчимося жити самостійно : навч.-метод. посіб. для роботи з учнями випускних класів інтернат. закл. / Ж. В. Петрочко, О. М. Денисюк, О. В. Безпалько
[та ін.] ; Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. — К. : [б.в.], 2002. — 204 с. — Бібліогр. в кінці тем.
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9. Духовні потреби дітей України : грант Президента України для обдарованої
молоді для проведення дослідження «Духовні потреби дітей України»
/ О. М. Бабак, О. В. Безпалько, О. В. Биковська [та ін.] ; ред. Ж. В. Петрочко. — К. : Калита, 2005. — 108 с. — Бібліогр.: с. 105–107.
10. Запобігання інституціалізації дітей раннього віку : інноваційні технології
соціальної роботи з профілактики відмов від новонароджених дітей : метод.
посіб. / Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, Н. Бервено [та ін.] ; [за заг. ред.
І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко]. — К. : Століття, 2008. — 224 с.
11. Зміст і методика позакласної виховної роботи за інтересами : метод. посіб.
/ О. В. Безпалько, І. О. Трухін, Т. В. Говорун ; відп. ред. А. Й. Капська ; М-во
освіти і науки України. — К. : КДПІ, 1993. — 120 с.
12. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації : навч.-метод.
комплекс / авт.-упоряд. О. В. Безпалько [та ін.] ; ред.: І. Д. Звєрєва,
Ж. В. Петрочко ; Програма Європейського Союзу для України, Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні. — К. : Фенікс,
2007. — 528 с.
13. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : метод. посіб.
/ Безпалько О. В. [та ін.] ; за ред. Звєрєвої І. Д., Петрочко Ж. В. ; Міжнар. орг.
«Право на здоров’я». — К. : Калита, 2010. — 376 с. : рис., табл. — Бібліогр. в
кінці глав.
14. Культура життєвого самовизначення : інтегративний курс для учнів загальноосвіт. навч. закл. : метод. посіб. / ред. І. Д. Звєрєва ; Християн. дитячий фонд, Гімназія № 48, м. Київ, Укр. асоц. соц. педагогів та спеціалістів із
соц. роботи, Ін-т проблем виховання АПН України, Дитячий фонд Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні ; авт.-упоряд. О. В. Безпалько [та ін.]. —
[Б. м.] : [б.в.], 2004. — К., 2004.
Ч. 2 : Середня школа. 5–9 класи. — 536 с. — Бібліогр. в кінці тем.
Ч. 3 : Старша школа. 10–12 класи. — 316 с. : іл. — Бібліогр. в кінці тем.
15. Модуль «Спілкуємось та діємо» : навч.-метод. посіб. / МОН України, АПН
України ; авт.-уклад.: О. В. Безпалько, Ж. В. Савич. — К. : Навч. кн., 2002. —
112 с. — (Сприяння просвітницькій роботі «рівний — рівному» серед молоді
України щодо здорового способу життя).
16. Молодь і дозвілля: теорія, методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання / О. В. Безпалько [та ін.] ; редкол.: А. Й. Капська, М. Ф. Головатий, А. І. Чорноіван ; УДПУ ім. М. П. Драгоманова. — К. :
Академпрес, 1994. — 125 с.
17. Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціальна робота в громаді». —
К. : АПСВ, 2005. — 25 с.
18. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / Ін-т проблем
виховання АПН України. — К. : Наук. світ, 2006. — 363 с. — Бібліогр.: с. 318–
361.
19. Основи громадського здоров`я: теорія і практика : навч.-метод. посіб.
/ Т. Авельцева, Т. Басюк, О. Безпалько [та ін.] ; ред. О. В. Безпалько ; Укр.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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фонд «Благополуччя дітей», Центр з проблем соц. педагогіки та соц. роботи
АПН України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Ужгород : Патент,
2008. — 322 c. — (Проект «Покращення громадського здоров’я шляхом підвищення потенціалу місцевих громад»).
Превентивна робота з молоддю за методом «рівний — рівному» : навч. посіб.
/ О. В. Безпалько, О. А. Голоцван, Н. В. Заверико [та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої. — К. : Навч. кн., 2002. — 256 с.
Проект професійно-етичного кодексу діяльності соціального працівника (соціального педагога) / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Ж. В. Перочко, С. В. Толстоухова ; Держ. центр соц. служб для молоді. — К. : ДЦССМ, 2002. — 5 с.
Путівник студента-першокурсника : навч. посіб. / [авт. кол.: Бацак К. Ю.,
Безпалько О. В., Бондарева О. Є. та ін. ; за ред. В. О. Огнев’юка]. — К. : [Київ.
ун-т ім. Б. Грінченка], 2010. — 56 с.
Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів
/ уклад.: О. В. Безпалько [та ін.] ; ред. А. Й. Капська [та ін.] ; Укр. держ. центр
соц. служб для молоді України. — К. : [б.в.], 2000. — 260 с.
Социальная работа : краткий таджикско-русский энциклопедический словарь = Кори иљтимої : фарњанги мухтасари энсиклопедии тољикї-русї / под
общ. ред. Зверевой И. Д. ; [авт.-сост.: Алексеенко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В. и др.]. — Душанбе : [б.и.], 2009. — 525 с.
Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / М-во освіти і науки України,
Ін-т проблем виховання АПН України, Н.-д. центр проблем соц. педагогіки
та соц. роботи АПН України і Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка ; за заг.
ред. І. Д. Звєрєвої ; [кол. авт.: Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В.
та ін.]. — К. : Центр учбової л-ри, 2008. — 335 с. — Бібліогр. у підряд. зносках.
Соціальна педагогіка : навч.-метод. комплекс / А. Й. Капська, М. М. Барахтян, О. В. Безпалько [та ін.] ; ред. А. Й. Капська ; Держ. центр соц. служб для
молоді Держ. комітету України у справах сім’ї та молоді, Кафедра соц. педагогіки Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. — К. : ДЦССМ, 2003. —
335 с. — Бібліогр. у кінці розд.
Соціальна педагогіка : навч.-метод. комплекс / [авт. кол.: Капська А. Й., Барахтян М. М., Безпалько О. В. та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : [б. в.], 2005.
Т. 1. — 300 с. — Бібліогр. у кінці ст.
Т. 2. — 337 с. — Бібліогр.: с. 336.
Соціальна педагогіка : навч.-метод. посіб. / М. М. Барахтян, О. В. Безпалько, О. Й. Капська [та ін.] ; Ін-т змісту і методів навчання. — К. : [б.в.],
1998. — 220 с.
Соціальна педагогіка : навч. посіб. / А. Й. Капська, Л. І. Міщик, О. В. Безпалько [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц.
служб для молоді. — К. : [б.в.], 2000. — 264 с.
Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. — К. : Центр навч.
л-ри, 2006. — 468 с.

31. Соціальна педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / МОН України,
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [кер. авт. колективу А. Й. Капська ;
уклад.: О. В. Безпалько та ін. ; ред. А. Й. Капська]. — 2-ге вид., переробл. та
доповн. — К. : Центр навч. л-ри, 2003. — 256 с.
32. Соціальна педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Й. Капська,
О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола [та ін.] ; ред. А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. — 4-те вид., переробл.
і доповн. — К. : Центр учбової л-ри, 2009. — 488 с. — Бібліогр. у кінці розд.
33. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студ.
вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Київ. міськ. пед. ун-т
ім. Б. Грінченка. — К. : Центр учбової л-ри, 2009. — 208 с.
34. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підруч. для студ. ВНЗ
/ Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько [та ін.] ; ред. І. Д. Звєрєва ;
Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т проблем виховання АПН України. — К. : Центр навч. л-ри, 2006. — 314 с. — Бібліогр. у кінці розд.
35. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : [навч. посіб.]. — К. : Центр навч.
л-ри, 2003. — 140 с. : табл.
36. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / Нац. пед. ун-т
ім. М. П. Драгоманова. — К. : Логос, 2003. — 134 с. : іл. — Бібліогр. у кінці тем.
37. Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / А. Й. Капська,
О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола [та ін.] ; ред. А. Й. Капська ; Держ. центр соц.
служб для молоді М-ва України у справах сім’ї, дітей та молоді, Ін-т соц. роботи та управління Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. — К. : ДЦССМ,
2004. — 362 с. : табл. — Бібліогр. у кінці глав.
38. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Акад.
праці та соц. відносин. — К. : Центр навч. л-ри, 2005. — 172 с.
39. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько,
Г. М. Лактіонова [та ін.] ; заг. ред.: І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова ; Луган.
держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, Християн. дитячий фонд. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : ДЦССМ, 2004. — 256 с. — Бібліогр. у кінці розд.
40. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.
/ І. Д. Зверєва, О. В. Безпалько, О. І. Янкович [та ін.] ; ред.: І. Д. Звєрєва,
Г. М. Лактіонова ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, Християн. дитячий
фонд. — К. : Наук. світ, 2003. — 234 с. — Бібліогр. у кінці розд.
41. Соціальне проектування : навч. посіб. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки. — К. : [б. в.], 2010. — 127 с.
42. Спілкуємося й діємо : навч.-метод. посіб. / Ж. В. Савич, О. В. Безпалько ;
АПН України, Програма розвитку ООН в Україні/ЮНЕЙДС, Проект
«Створення безпечного середовища для молоді України». — 2-ге вид., доповн. та переробл. — К. : Наш час, 2006. — 120 с. — Бібліогр.: с. 119.
43. Спілкуємось та діємо : навч.-метод. посіб. / О. Безпалько, Ж. Савич. — К. :
Навч. кн., 2002. — 112 с.
44. Стан та соціальний захист сільських дітей : темат. держ. доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2004 року / Т. Ф. Алексеєнко,
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45.

46.

47.
48.

49.

О. В. Безпалько, О. В. Биковська [та ін.] ; М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді. — К. : Держ. ін-т проблем
сім’ї та молоді, 2005. — 250 с.
Створення та соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу : навч.-метод. комплекс / [за заг. ред. Г. М. Лактіонової,
Ж. В. Петрочко ; авт.-упоряд.: А. Ф. Андрейчак, О. В. Безпалько, Т. А. Болкун та ін.]. — К. : Наук. світ, 2006. — 270 с. — Бібліогр. у кінці розд.
Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / А. Й. Капська,
О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола [та ін.] ; ред. А. Й. Капська ; Держ. центр соц.
служб для молоді, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : [б.в.], 2001. —
139 с. — Бібліогр.: с. 138–139.
Технології активізації громади : метод. посіб. / авт.-упоряд.: О. В. Безпалько
[та ін.] ; заг. ред. О. В. Безпалько. — К. : Наук. світ, 2006. — 95 с.
Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. / А. Й. Капська,
М. М. Барахтян, О. В. Безпалько [та ін.] ; заг. ред. А. Й. Капська ; Нац. пед.
ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. держ. центр соц. служб для молоді. — К. :
[б.в.], 2000. — 372 с.
Школа повного року навчання: теорія і практика : наук-метод. посіб. / [авт.
кол.: Безпалько О. В., Гриневич Л. М. та ін.] ; за заг. ред. В. О. Огнев’юка,
Л. Л. Хоружої. — К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. — 176 с.

3.3. Методичні матеріали та рекомендації
50. Волонтерство : порадник для організатора волонтерського руху / [О. В. Безпалько, Н. В. Заверико, І. Д. Звєрєва та ін. ; уклад. Т. Л. Лях]. — К. : Волонтер, 2001. — 176 с.
51. Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями : метод. матеріали для тренера / авт.-упоряд.: О. В. Безпалько [та ін.] ; заг. ред. І. Д. Звєрєва. — К. : Наук. світ, 2004. — 70 с. — (Б-чка соц. працівника/соц. педагога)
(Сер. «Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи»).
52. Методичні рекомендації до педагогічної практики з виховної роботи : для
студ. пед. та філол. ф-тів / [уклад.: А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Т. В. Говорун, К. В. Щербакова]. — К. : УДПУ, 1993. — 26 с.
53. Методичні рекомендації до проведення диспуту // Молодь і дозвілля: теорія,
методика і практика роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання
/ Укр. наук.-дослід. ін-т проблем молоді. — К., 1996. — Вип. 2. — С. 109–111.
54. Методичні рекомендації по організації і проведенню педагогічної практики
для студентів педагогічних факультетів / [aвт. кол.: Бондар В. І., Безпалько О. В., Гришко А. Г. та ін.]. — К. : УДПУ, 1994. — 48 с.
55. Менеджмент персоналу : метод. вказівки до вивчення дисципліни та виконання самостійної роботи для студ. спец. 8.050107 «Економіка підприємства», «Економіка і право», 8.050108 «Маркетинг» денної форми навчання
/ уклад.: О. В. Безпалько [та ін.] ; Нац. ун-т харчових технологій. — К. :
НУХТ, 2002. — 11 с. — Бібліогр.: с. 10–11.
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56. Організація наскрізної практики студентів за спеціальністю 6.010106 «Соціальна педагогіка» : метод. рек. / [за заг. ред. А. Й. Капської]. — К. : НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 32 с.
57. Організація партнерства у місцевих громадян : метод. рек. для практиків
соц. сфери / Т. П. Басюк, О. В. Безпалько, І. В. Братусь [та ін.] ; заг. ред.
І. Д. Звєрєва. — К. : Наук. світ, 2006. — 43 с. : рис. — (Б-чка соц. працівника/соц. педагога). — Бібліогр.: с. 38.
58. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей : метод. рек. до проведення тренінг. занять / [О. В. Безпалько,
С. В. Едель] ; Ліга соц. працівників м. Києва, Соц. служба для молоді
м. Києва. — К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2001. — 32 с. —
Бібліогр.: с. 30. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
59. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді : (інформ.метод. матеріали за підсумками проекту «Покращення якості соціальних
послуг дітям та сім’ям в громаді» 2003–2006 рр.) / [авт. кол.: О. В. Безпалько, Т. П. Басюк, Н. В. Зимівець та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько]. — К.
: [б.в.], 2006. — 80 с.
60. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді : узагальнення досвіду проекту : інформ.-метод. матеріали / авт. кол.: Безпалько О. В., Басюк Т. П., Бондаренко З. П. [та ін.] ; за заг. ред.
О. В. Безпалько. — К., 2007. — 144 с.
61. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх : зб. інформ.-метод. матеріалів для спец. / О. Безпалько, О. Виноградова, Т. Журавель [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Журавель,
Т. Л. Лях. — К. : Версо-04, 2004. — 120 с.
62. Профорієнтація молоді з інвалідністю : метод. матеріали до тренінгу
/ О. Безпалько, Н. Мирошніченко, Л. Остролуцька, О. Полозюк. — К. :
Вольф, 2009. — 148 с.
63. Психолого-педагогічні аспекти роботи з «дітьми вулиці» : зб. ст. та методик
/ Укр. держ. центр соц. служб для молоді. — К. : [б. в.], 1999. — 84 с.
64. Самовираження підлітка в ситуації творчого випробування (методичні рекомендації до проведення вечора відпочинку для юнацтва) // Технологія
виховної роботи в умовах табірної зміни: теорія і практика / М-во освіти
України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Укр. держ. екол.-натур. центр
учн. молоді. — К., 1998. — С. 27–28.
65. Соціальна підтримка дітей з обмеженими функціональними можливостями : метод. рек. / Ліга соц. працівників м. Києва, Соц. служба для молоді
м. Києва ; [упоряд.: О. В. Безпалько, Т. Г. Губарева ; відп. за вип. А. Й. Капська]. — К. : Логос, 2002. — 48 с.
66. Соціальна робота в громаді м. Києва: інтегрований підхід : метод. рек. / Безпалько О. В. [та ін.]. — К. : [б. в.], 2011. — 72 с.
67. Соціальна робота з людьми з особливими потребами : метод. рек. для тренера / авт.-упоряд.: О. В. Безпалько [та ін.] ; ред. І. Д. Звєрєва. — К. : Наук.
світ, 2002. — 55 с. — (Б-чка соц. працівника/соц. педагога) (Сер. «Благопо-
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луччя дітей та молоді : можливості соціальної роботи (у рамках проекту
«Соціальна освіта в Україні»)). — Бібліогр.: с. 52. — Дод. до журн. «Практична психологія та соціальна робота».
68. Соціальне планування у місцевих громадах: теорія і практика : метод. рек.
/ Т. Авєльцева, Т. Басюк, О. Безпалько [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Безпалько. —
К. : Калита, 2008. — 134 с.
69. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини : метод.
матеріали для тренера / авт.-упоряд. О. В. Безпалько [та ін.] ; заг. ред.
Г. М. Лактіонова. — К. : Наук. світ, 2003. — 107 с. — (Б-чка соц. працівника/соц. педагога) (Сер. «Благополуччя дітей та молоді : можливості соціальної роботи» (у рамках проекту «Соціальна освіта в Україні»)). —
Бібліогр.: с. 104–107. — Дод. до журн. «Практична психологія та соціальна
робота»).
70. Форми організації дозвілля дітей та молоді : метод. матеріали до тренінгу
/ [авт.-упоряд.: В. В. Молочний, С. О. Моньков, О. В. Безпалько ; за заг. ред.
І. Д. Звєрєвої]. — К. : Наук. світ, 2004. — 58 с. — (Б-чка соц. працівника/соц.
педагога) (Сер. «Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи в громаді»). — Бібліогр.: с. 58. — Дод. до журн. «Практична психологія
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