
 1. Мета і завдання вивчення дисципліни «Комунікативні 

процеси в педагогічній діяльності». 

 1.1. Мета вивчення дисципліни. 

  Метою викладання дисципліни є формування, розвиток та 

систематизація знань, умінь та навиків психолого – педагогічної 

компетентності здобувачів вищої освіти у сфері міжособистісної, ділової, 

масової та міжкультурної комунікації, розвиток  комунікативного потенціалу та 

потреби особистості у спілкуванні, навичок інтерпретації невербальної 

поведінки, вмінь ефективного спілкування і слухання, взаємодії в діловому 

спілкуванні, проектування їх програми культурного зростання та соціалізації, 

досягнення консенсусу в комунікативних процесах між викладачем і 

студентом. 

При цьому основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікативні 

процеси в педагогічній діяльності» є:  

– розробка напрямків та програми індивідуальних вмінь самоаналізу, 

міжособистісних стосунків, ділового спілкування та особистісного 

зростання  на основі знань про особливості міжособистісної комунікації в 

навчальному процесі, взаємодії та відносин, комунікативну культуру 

працівника; 

– досягнення органічного поєднання знань програми курсу із їх 

використанням у самопізнанні, самоаналізі, самовдосконаленні; 

– розвиток наукового інтересу до вивчення окремих проблем 

комунікації в структурі людської цивілізації  шляхом самоосвіти. 

1.2. Зв'язок з іншими дисциплінами: 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 

із суміжних дисциплін (філософія науки, емпіричні методи у наукових 

дослідженнях, педагогіка та психологія вищої школи), цілеспрямованої роботи 

над вивченням спеціалізованої літератури, використання інформаційно-

комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізування та 

використання інформації з різних джерел, активності на лекціях і практичних 

заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань.  

2. Програма навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Комунікація в умовах суспільних трансформацій. 

Тема 1. Комунікація в структурі людської цивілізації.   

Комунікація як процес. Моделі комунікації. Управління комунікативними 

процесами. Методи комунікативного аналізу.    

Тема 2. Процес спілкування та його складові. 



 Сутність поняття спілкування. Форми, види і структура 

спілкування. Комунікативна сторона спілкування. Порушення, труднощі і 

бар’єри спілкування. 

Тема 3. Вербальні засоби спілкування.  

 Засоби спілкування та їх види. Мовна комунікація: структура і функції. 

Бар’єри у вербальній комунікації. Цілі та фактори ефективного слухання. Стилі 

слухання й зворотний зв’язок у міжособистісному спілкуванні. 

Тема 4. Невербальна комунікація  

Засоби невербальної комунікації. Інтерпретація невербальної поведінки. 

Мова жестів і міміки людини. Просторово-часовий фактор спілкування. 

Візуальний контакт.   

Тема 5.  Структура  комунікативної компетентності педагога в 

 оптимізації освітнього процесу. 

Умови психологічно повноцінного спілкування. Індивідуальний вплив 

педагога в навчально-виховній діяльності та його види. Педагогічне                         

спілкування та його стилі. Рольові позиції у педагогічному спілкуванні. Стиль 

відносин і характер педагогічного впливу у процесі навчання. Стилі педагогічного 

спілкування. Сприйняття у педагогічному спілкуванні. Імідж педагога. 

Тема 6. Комунікативна модель освіти в епоху нелінійного мислення. 

Комунікативна природа сучасних технологій навчання. Комунікативна  

природа особистості. Спілкування як загальнопсихологічна основа виховання 

особистості. Комунікативна культура особистості. 

 

Змістовий модуль 2. Комунікація в освітньому процесі. 

Тема 7. Міжособистісна взаємодія в освітній діяльності.  

Характеристика інтерактивної сторони спілкування. Інтерактивна 

ідентифікація. Позиції у спілкуванні. Стилі спілкування.  Основні 

характеристики почуттів і емоцій у спілкуванні.  Дискурсивна технологія 

інтимно-особистісного спілкування.   

Тема 8. Сприйняття і розуміння в структурі  спілкування. 

Перцептивна сторона спілкування та її характеристика. Соціально-

перцептивна ідентифікація. Установки та ефекти міжособистісного сприйняття 

в навчально-виховному процесі. Бар’єри спілкування. Самоподача у 

спілкуванні.  

 Тема 9. Ефективне ділове спілкування. 

Психологія ділового спілкування. Репрезентативні системи у діловій 

комунікації. Рольові та маніпулятивні класифікації.  Фактори ефективного 

спілкування. Поняття, критерії та рівні успішного спілкування. 

Комунікабельність, контактність та комунікативна сумісність.  
 

 



Тема10. Стратегії та тактики маніпулювання у спілкуванні 

Основні стратегії впливу на людину. Засоби і механізми маніпулятивного 

впливу. Маніпуляції у спілкуванні. Розпізнання маніпуляції та захист від неї. 

Трансактний аналіз спілкування. Типи трансакцій. Основи асертивної 

поведінки 

Тема 11. Психолого-педагогічна корекція порушень спілкування в 

 освітньому  процесі. 

  Психологічні девіації в поведінці особистості. Прояви дефіциту 

спілкування. Дефектне  спілкування і акцентуації характеру. Деструктивне 

спілкування. Тренінгові технології здобування навичок ефективного 

спілкування в процесі освітньої діяльності. 

Тема 12. Педагогічні конфлікти у спілкуванні. 

Типологія конфліктів та їх динаміка. Типи особистостей та ймовірність їх 

конфліктної поведінки у процесі спілкування. Стилі поведінки у конфлікті та їх 

доцільність.Засоби та методи запобігання та подолання конфліктів у 

спілкуванні.Конфлікти у навчанні, їх причини та види.Управління конфліктами 

в освітньому процесі та шляхи їх вирішення.  

Назва теми Всього Кількість годин Контрольні 

заходи Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 
денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Тема 1. 

Комунікація в 

структурі 

людської 

цивілізації.   

12 12 2 1 2 0,5 8 11 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

Тема 2. Процес 

спілкування та 

його складові. 

12 12 2 1 2 0,5 8 11 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

Тема 3. Вербальні 

засоби 

спілкування. 

12 12 2 1 2 0,5 8 11 

командні та 

індивідуальні 

проекти; 

презентації 

результатів 

виконаних 

завдань 

та досліджень 

Тема 4. 

Невербальна 

комунікація 

12 12 2 1 2 0,5 8 11 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 



3. Структура вивчення дисципліни «Комунікативні процеси в педагогічній 

діяльності. 

практичних 

завдань 

Тема 5.  

Структура  

комунікативної 

компетентності 

педагога в  

оптимізації 

освітнього 

процесу 

14 14 2 1 1 0,5 8 11 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

 

Тема 6. 

Комунікативна 

модель освіти в 

епоху нелінійного 

мислення. 

12 12 2 1 1 0,5 8 11 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

 

Тема 7. 

Міжособистісна 

взаємодія в 

освітній 

діяльності.   

12 12 2 1 1 0,5 8 11 

розв’язання 

кейсів 

Тема 8. 

Сприйняття і 

розуміння в 

структурі  

спілкування. 

12 12 2 0,5 1 0,5 8 11 

розв’язання 

кейсів 

Тема 9. 

Ефективне ділове 

спілкування 

12 12 2 0,5 2 0,5 8 11 

розв’язання 

кейсів 

Тема10. Стратегії 

та тактики 

маніпулювання у 

спілкуванні 

12 12 4 0,5 2 - 10 11 

розв’язання 

кейсів 

Тема 11. 

Психолого-

педагогічна 

корекція 

порушень 

спілкування в 

освітньому  

процесі. 

14 14 4 0,5 2 - 8 11 

розв’язання 

кейсів 

Тема 12. 

Педагогічні 

конфлікти у 

спілкуванні. 

14 14 4 1 2 0,5 10 14 

розв’язання 

кейсів, 

професійно-

етичних дилем, 

практичних 

завдань 

Разом 150 150 30 10 20 5 100 135 Разом 



4. Тематика практичних занять. 

Практичне заняття 1. Комунікація як процес  

Мета: Виявити специфіку комунікації в структурі людської цивілізації, 

показати зміну ролі комунікації в сучасному інформаційному суспільстві, 

проаналізувати  моделі та основні методи комунікативного аналізу. 

 

Завдання 

1. Розкрити сутнісний зміст процесу комунікації. 

2. Виявити відмінності моделей комунікації . 

3. Охарактеризувати  методи комунікативного аналізу. 

 Основні проблемні питання 

1. Комунікація як процес. 

2. Загальні характеристики комунікації. 

3. Модель комунікації з точки зору публік рілейшнз, реклами і пропаганди. 

4. Соціологічні та психологічні моделі комунікації. 

5. Семіотичні моделі комунікації. 

6. Моделі психотерапевтичної комунікації.  

7. Управління комунікативними процесами 

   Додаткові питання 

1. Моделі міфологічної комунікації. 

2. Моделі аргументуючої комунікації. 

3. Моделі іміджевої комунікації   

  Хід заняття 

1. Фронтальне опитування. 

2. Дидактичний тест. 

3. Розгляд конкретних прикладів з теми та їх обговорення  (на основі власних 

прикладів та тематичних ситуацій ) 

4. Інструктаж щодо підготовки ІНДЗ №1. 

Індивідуальні завдання №1 

 Запропонована тематика 

1. Зміна ролі комунікації в інформаційному суспільстві. 

2. Урок – театр одного актора? 

3. Моделі психотерапевтичної комунікації. 

4. Нейролінгвістичне програмування. 

5. Семіотичні моделі реклами. 

6. Семіотичні моделі комунікації. 

7. Комунікація в психоаналізі. 

8. Комунікація в груповій психотерапії. 

9. Моделі міфологічної комунікації. 

10. Моделі аргументуючої комунікації. 

11. Моделі іміджевої комунікації. 

12. Моделі пропагандистської комунікації. 

13. Управління комунікативними процесами. 

14. Моделі масової комунікації. 

15. Моделі комунікації в масовій культурі. 



16. Комунікативний аспект психологічних війн. 

17. Комунікативний аспект пропагандистських компаній. 

18. Конвент – аналіз як метод аналізу масової комунікації. 

19. Аналіз чуток. 

20. Методи аналізу текстів політичних лідерів. 

21. Мотиваційний аналіз в рекламі. 

22. Комунікація як складова національної безпеки. 

23. Промова, що мені запам’яталася.  

24. Оратор, що справив на мене сильне враження. 

25. Викладач-оратор: цілі, прийоми, проблеми. 

26. Комунікативні механізми впливу. 

27. Особливості кризових комунікацій. 

28. Комунікативний базис сучасних виборчих компаній. 

29. Промова, що мені запам’яталася.  

30. Оратор, що справив на мене сильне враження. 

31. Викладач-оратор: цілі, прийоми, проблеми. 

32. Роль невербальних засобів спілкування в діяльності викладача. 

 

Практичне заняття 2.  

Засоби спілкування  

 Мета: проаналізувати  причини нерозуміння у спілкуванні, виявити 

специфіку вербальних та невербальних засобів спілкування в процесі навчання, 

окреслити шляхи поліпшення мовлення та слухання.   

Основні проблемні питання: 

1.Загальна характеристика засобів спілкування.  

2.Мова як основний засіб спілкування. Її основні характеристики.  

3.Ораторська майстерність. 

4.Невербальні засоби комунікації. 

5.Характеристика структурних компонентів невербаліки: експресивно-виразні 

рухи (пози, жести, міміка, хода) та візуальний контакт (напрямок, тривалість, 

пауза, частота контактів). Вплив просторового розміщення та часу у 

спілкуванні.  

6.Форми та комунікативні ознаки педагогічної мови.  

7. Активне слухання. 

Додаткові питання 

 Проблеми вербальних та невербальних засобів спілкування у 

навчальному процесі. 

Хід заняття 

1. Фронтальне опитування. 

2. Дидактичний тест. 

3. Кейси. 

4. Визначення та аналіз особистісних якостей (с.16-20, 21-35). 

5. Практичне відпрацювання вмінь та навичок :   



- Виконання запропонованих викладачем вправ, що описані в роботах з 

ораторського мистецтва та театральної педагогіки. 

- Підготовка розповіді для аудиторії на підставі образної системи 

«бачень». 

-  Опрацювання етюдів з публічної самотності. 

- Моделювання та аналіз ситуацій, що характеризують різні типи 

слухачів та перепони на шляху ефективного слухання. 

- Опрацювання прийомів активного слухання в конкретних ситуаціях. 

- Моделювання ситуацій з позитивним та негативним початком бесіди. Їх 

аналіз. 

- Моделювання ситуацій на збіг та розбіжності вербальних та 

невербальних засобів передання інформації. 

-  Розробка прикладів використання вербального етикету для оптимізації 

навчального процесу 

Хід заняття 

Презентація групових проектів 

Методичні вказівки до проведення групових проектів 

 Роботу над груповим проектом слід розпочати з опрацювання пам’ятки. В 

подальшій підготовці необхідно чітко дотримуватись таких кроків виконання 

завдання: 

1. Академічна група ділиться на дві робочих підгрупи з рівною кількістю 

учасників. 

2. Призначається два керівника (керівник кожної робочої підгрупи). 

3. Керівник проектів обирає тему презентації запропонованої фірми, 

організації. 

4. Учасники робочої підгрупи мають володіти змістом презентації в однаковій 

мірі та приймати участь в реалізації проекту. 

5. До складу робочої підгрупи входять: 

- керівник; 

- п’ять менеджерів; 

- основний персонал; 

- допоміжний персонал. 

6. Зміст презентації змакетовується у вигляді схем-таблиць, рекламних блоків, 

наочних зображень на аркушах формату А 1 з використанням технічних 

засобів навчання. 

7. Регламент презентації для кожної робочої групи – 45 хв. 

8. Презентація групового проекту має реалізовуватися з використанням 

динаміки, творчості та пізнавальної діяльності всіх учасників. 

9. Всім учасникам дотримуватися порад проведення презентації. 

Запропоновані теми групових проектів 

1. Техніка особистої роботи менеджера з управління персоналом.. 

2. Мистецтво ведення ділових переговорів. 

3. Мова рухів людини. 

4. Дистанція і голос в спілкуванні. 

5. Візуальний контакт та мова погляду людини. 



6. Атракція або мистецтво подобатись людям. 

 

Практичне заняття 2. 

Структура  комунікативної компетентності педагога в  оптимізації 

навчально-виховного процесу 

 Мета: ознайомити студентів з різними стилями спілкування; визначити 

доцільність та обмеженість їх використання; набути навичок свідомого 

використання позиційного розподілу у спілкуванні; проаналізувати стилі 

педагогічного спілкування; виявити специфіку сприйняття у педагогічному 

спілкуванні та  іміджу педагога.  

Основні проблемні питання: 

1. Умови психологічно повноцінного спілкування. 

2.  Індивідуальний вплив педагога в навчально-виховній діяльності та його 

види.  

3. Педагогічне спілкування та його стилі.  

4. Рольові позиції у педагогічному спілкуванні.  

5. Стиль відносин і характер педагогічного впливу у процесі навчання. Стилі 

педагогічного спілкування.  

6. Сприйняття у педагогічному спілкуванні. 

7. Імідж педагога. 

Хід заняття 

1.Фронтальне опитування. 

2.Дидактичний тест. 

3. Кейси. 

 

Практичне заняття 3. 

Комунікативна модель освіти в епоху нелінійного мислення – 2 год. 

 

Мета: ознайомити студентів із сучасними технологіями навчання та їх 

класифікацією; виявити особливості спілкування як загальнопсихологічної 

основи особистості; розкрити критерії комунікативної культури особистості.  

Основні проблемні питання: 

1.Комунікативна природа сучасних технологій навчання.  

2.Комунікативна природа особистості. 

3.Спілкування як загальнопсихологічна основа  виховання особи. 

4.Комунікативна культура педагога. 

Хід заняття  

1. Фронтальне опитування. 

2. Дидактичний тест. 

3.Робота з першоджерелами у формі анотації прочитаної додаткової літератури 

з курсу (Індивідуальні завдання №2). 

 



Практичне заняття 4. 

Міжособистісна взаємодія в процесі освітньої діяльності. 

 Мета: Ознайомлення студентів з різними стилями спілкування; 

визначення доцільності та обмеженості їх використання; набуття навичок 

свідомого використання позиційного розподілу у спілкуванні. 

Основні проблемні питання: 

1. Характеристика інтерактивної сторони спілкування. 

2.  Інтерактивна ідентифікація.   

3. Позиції у спілкуванні.  

4. Стилі спілкування.  

5.  Основні характеристики почуттів і емоцій у спілкуванні.  

6.  Дискурсивна технологія інтимно-особистісного спілкування. 

Хід заняття 

a. Фронтальне опитування. 

2. Дидактичний тест. 

3. Кейси. 

4. Визначення та аналіз особистісних якостей (с.45-47) 

4. Інструктаж до підготовки індивідуального завдання №3. 

Тематика індивідуального завдання №3 

1. Мистецтво взаємодії викладача з учнем. 

2. Ефективна взаємодія — успішна кар’єра. 

3. Мистецтво управління виробничими ситуаціями. 

4.  Роль ритуального спілкування у професійній діяльності. 

 

Практичне заняття 5. 

Сприйняття і розуміння в структурі  спілкування 

 

 Мета: Ознайомлення студентів із сутністю та чинниками впливу на 

процес сприйняття у спілкуванні; розуміння механізмів сприйняття у 

спілкуванні та можливих наслідків їх дії; набуття навичок розроблення власної 

стратегії і тактики самоподання у спілкуванні; аналіз власного іміджу; набуття 

навичок формування  іміджу. 

Основні проблемні питання: 

1. Характеристика перцептивної сторони спілкування. 

2. Зміст та ефективність міжособистісного сприйняття. 

3. Типові схеми формування першого враження. 

4. Особливості сприйняття під час постійного спілкування. 

5. Стереотипізація та емпатія — механізми сприйняття у спілкуванні. 

6. Поведінка як джерело інформації у спілкуванні. 

7. Помилки у сприйнятті під час спілкування. 

8. Самоподання у спілкуванні. 

9. Імідж, його формування та складові. 

10. Імідж та самоподання викладача. 

Хід заняття 

1.Фронтальне опитування. 



2.Дидактичний тест. 

3.Визначення та аналіз особистісних якостей (с.63-38). 

3.Кейси. 

Практичне заняття 6. 

Ефективне ділове спілкування 

   Мета: ознайомлення із сутністю та структурою ділового спілкування; 

визначення особливостей процесу ділового спілкування; розуміння механізму 

формування перешкод у діловому спілкуванні та можливостями уникнення цих 

перешкод; набуття навичок розроблення власної стратегії і тактики взаємодії у 

спілкуванні з урахуванням особистісних характеристик ділових партнерів; 

діагностика власного типу модальності та можливостей її раціонального 

використання у спілкуванні; відпрацювання свідомого використання в 

майбутній професійній діяльності різних способів та аспектів управлінського 

спілкування. 

  Основні проблемні питання: 

1. Психологія ділового спілкування.  

2. Ділове спілкування, його види. 

3. Чинники, що впливають на ділове спілкування.  

4. Репрезентативні системи у діловій комунікації.  

5. Рольові та маніпулятивні класифікації.  

6. Фактори ефективного спілкування.  

7. Поняття, критерії та рівні успішного спілкування.  

8. Комунікабельність, контактність та комунікативна сумісність. 

9. Ділове спілкування керівника. 

10. Комунікативна взаємодія в малих групах. 

Хід заняття 

1.Фронтальне опитування. 

2.Дидактичний тест. 

3.Визначення та аналіз особистісних якостей (с.56-62). 

4.Кейси. 

 

Практичне заняття 7. 

Стратегії та тактики маніпулювання у спілкуванні 

Мета: отримання інформації про маніпулятивну поведінку; визначення 

власних позицій та пріоритетів у спілкуванні; усвідомлення та опрацювання 

можливих варіантів «підбудови» у спілкуванні;  засвоєння маніпулятивних 

технік поведінки та усвідомлення можливостей їх використання; отримання 

інформації щодо можливості та доцільності захисту від маніпуляцій у 

педагогічному спілкуванні; діагностика особистісних можливостей та переваг 

різних типів поведінки. 

Основні проблемні питання: 

 

1. Основні стратегії впливу на людину.  

2. Засоби і механізми маніпулятивного впливу.  

3. Маніпуляції у спілкуванні. Розпізнання маніпуляції та захист від неї. 



4. Основи асертивної поведінки. 

Хід заняття 

1. Фронтальне опитування. 

2. Дидактичний тест. 

3. Кейси. 

 

Практичне заняття 8. 

Сутність, поняття, причини конфліктів у спілкуванні 

 Мета: Ознайомлення студентів із сутністю та причинами виникнення 

конфліктів у спілкуванні;визначення особливостей процесу міжособистісного 

конфлікту; розуміння механізму формування конфліктів у спілкуванні та 

ознайомлення з можливостями їх уникнення;набуття вмінь для удосконалення 

взаємовідносин у спілкуванні на підставі розуміння особливостей 

співрозмовника та врахування типологічних характеристик особистості; 

набуття комунікативних умінь оптимізації взаємовідносин у процесі діяльності. 

Основні проблемні питання: 

1. Типологія конфліктів у комунікативних процесах. 

2. Динаміка міжособистісного конфлікту. 

3. Типи особистостей та ймовірність їх конфліктної поведінки у процесі 

спілкування. 

4. Стилі поведінки у конфлікті та їх доцільність. 

5. Засоби та методи запобігання та подолання конфліктів у спілкуванні. 

6. Конфлікти у навчанні, їх причини та види. 

7. Управління конфліктами в навчальному процесі та шляхи їх вирішення.  

Хід заняття 
 

1.Фронтальне опитування. 

2.Дидактичний тест. 

3.Визначення та аналіз особистісних якостей(с.71-88). 

4.Кейси. 

 

5. Самостійна робота 

 
№ з/п Назва теми Кількість годин д/з 

1. Комунікація в структурі людської цивілізації 7/10 

2. Процес спілкування та його складові 7/10 

3. Вербальні засоби спілкування 7/10 

4. Невербальна комунікація 7/10 

5. Структура  комунікативної компетентності 

педагога в  оптимізації освітнього процесу 
8/10 

6. Комунікативна модель освіти в епоху 

нелінійного мислення 
8/10 

7. Міжособистісна взаємодія в освітній 

діяльності 
8/10 

8. Сприйняття і розуміння в структурі  8/10 



спілкування 

9. Ефективне ділове спілкування 8/10 

10. Стратегії та тактики маніпулювання у 

спілкуванні 
8/11 

11. Психолого-педагогічна корекція порушень 

спілкування в  освітньому  процесі 
8/11 

12. Педагогічні конфлікти у спілкуванні 8/11 

13. Сучасні тренінгові технології з формування 

комунікативної компетентності педагога 
8/12 

Всього  100/135 

.   

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Комунікативні процеси в педагогічній 

діяльності» використовуються такі засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

- розв’язання кейсів, практичних завдань; 

- командні та індивідуальні проекти, мікровикладання; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  залік 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Комунікативні 

процеси в педагогічній діяльності» визначається за шкалою оцінювання: 

 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

 №  Найменування Номер теми 

1. Електронний конспект лекцій 1-12 



2. Робочий зошит з дисципліни 1-12 
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