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Характеристика
навчальнот
дисциплiни

deHHa форма навчання

Ki:IbKic гr, креjlи,l,iв - 8

(III сепл. - 3; IV сем. - 5)

Галузь знань
03 Гl ltaHit аtэнi на\,ки
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форш,rи навчання:
ауди,горl,:lих

III сешr, - 2; lV ceмr. - З;

cartocтiйHoT робо,ги с,l,удсIIта -
III сеп,r. - 2; iV cerl. - 1 l

Ос вi,r,ня I IpoI,paN,Ia:

При к.ltадна ;t iнгtзiстика

Пракmuчнi
В0 год

Са:vоспliйна робоmrt
Ос вiт,Itьо-квал i фiкацi йrrий

pilзeltb:
бака;tавр

160 год.
Вид контроJlю:
залiк, екзаN.,IеFI

l. опIlс IIавча.tьtIоТ lllcttIl II.1iHII

\1ова навчаннrI - анr,.lliйська, украТнська
Припri,l,ка
Спiввi:lrrОIIIеIltlЯ Ki:tt,Koc,t,i 1,o,rtИlI a),jI1.1,I,oplIиx заIIя,I,Ь до саl,tос,r,iйноТ робо,rll
становиl'ь: /rUlЯ,l1ettHclT форьrи HaBLlaIIIlrI - 2.t0 r,o;t.: 80 I'оj1. - аудиl,орнi заня,tтя.

l60 гол. - caN{oc,I,iйrra робсlт,аr (3З%, l 67%,)



2. \ l eT,r. ]:1B-IaH ня навLIальноТ длrсцигlлiнrt та ре]\ .]bTaTll навч ання

,,lIL.llKTlt.I Hi1 гг;,,\1iiтllка першlоТ iнозепlноТ ]VIOBll)) с t]itcTllHoto практIlчНL,]гLr к\ГС1 ЭЭr..,;lСЬl,L'i

\1oBlI. OcH.',BHi цi.li _tlнt,,гtl к) Рс) :

- вlIвLtеi]ня г]_ri_1\1;,1тltчноТ б1 дови NloBli, Ti форшли TL] cTp}KT\pll, LЦL] С СК,.Iа]trВОЮ LlilcTllH(ll..f

rtoBH.li к()\1Пс teH шil :

_форrllВаННястiйкItхНаВl'1ЧоксИН"ГаксИLIНоГо.Галrорфо.lогrЧНоГоана-riз1\IоВнIl\яВIiш.

- ово--tо.liння ст\ -]ента_\1и професiйними навичка\lI1 та r,rtiHHяrtrt, необхiJнrtrtit ,]"-Iя

ллайбl,тньоТ робсlтtI фi,rо,lога, 
roTaTI; .f.\/iTe'Tal\,l гра\IатичноТ бl;ови

[-о..rовне]аВ.]анняк)рс)_НаДаТИс1.,чДеНТаN'{ПракТИЧнlЗНаННя
ангliйськоТ rtoBtt ,i ,,,роОй,l cTiйrKi навиtIки ГРаN"IаТИt{но прави-]ьно офорrr-T еного Nlовлення в

його 1,снiй та пLlcb\IoBir:r форr,tах,.
Функltiона,-lьна направл.енlсl ь lIрограN{и базусться на практичних завданнях курсу,

зокрепла. це стос\сться роздl,п,u ruпuru"пffi, у:ф::"гiт. у якому класи слiв та морфологiчнi

форми c.,tiB розглядаються не lзo,rlboBaнo, а }, зв язк}, з синтаксичнI,1ми функчiями, якi вони

викон},Iоть у с-lовоспол\,ченнt 
Llи pelleFlHl 

- j - _,_.-tlnTrrrTIJTf w

УданiЙrIрограrri(liксl,стьсяliоtlt(l]еТttИriрозгIо:ti.пГраN'{аТИI{НихТеN,{ЗаПосЛlДоВFIиN,,I11
еТаПа\lиНаВчаННЯ.якiвизна..tаЮ].Ьl]аГа'ПьниЙхiдовсlлоДiннясТуДеНТаь'tианглiйсЬкоЮN{оВоЮу
cJHocTi il _itексичноl,о та граN,{агиtIног() piBHiB, Iiypc розраховано на iнтенсивне вивчення,

закрiп.rення та практи l{не,]астос)"ванt{я \,1aTepla, ly,

Yci вllдl,i навч;lльноТ робоr,и 
,, ny,p,i; кПракти,tна граматипu 

1r:_у,оi т:]:,:::л,r1о"u]]
пi:поря:кованi Сврсlпейськiй np.o"rnii 

'трансферtlо-накопичувальнiй систеN,I1 органlзацl1

НаВl]аJЬНоГоПрOцес\lТакоНТроЛЮсТУДеНтiв'КонтрользДiйснюСТЬсЯЗаДоПоN{оГоЮконТро.lьноТ

роботir з \ рах),ванняN{ граN,Iатичних помилок, оскiльки N,Iетою мовного зво с во,то,liння

iнозеltнок-l \Iовою на piBHi, наблиrкено]\,1.ч До кчльтурних HociTB N{ови,

Навчtl--iьнаJ,исЦиплiнакПракти({НаГраN,,IаТИКаПерШоТiноземноТмови>скЛаДа€ТЬсяз8
Kpe_]lITlB

результати навчання:
анг,пiйськс,lТ мови ст),дент повrlнен ]HaTIt

Н:tпрttкiгtui вt,lв,tенIlя пракrиIIноl граN,Iа1,I,1ки
дiсс-lова: гра\Iатllчн1

стр\ кт} р\, та )творення рiзних Tl,iI11B рсчен.ь: сисl eN,l), l],tlдо- Llасових сРорш,l

категорiТ iIr,teHHlrKa" Ilpt{KN,lel,Ht]Ka l,tt п рислl tjlittka clcHoBнi фl,нкuii артиlijlя: категорll спосоо\ -

r.,л,tовниii спосiб" й

N{одtгIьних дlсс jl1I].

()го,]Lliц{еtIня: ceN,laFI ги,tгli" ьlор(lrlлогi,лt,ti l,z1 фу,нкLti OHa_:IbH i xapaKTepltcTIlKl1

Стrдент lloBt,llt ен Bпriтtt BllKol,) }1с г()в\ l]a,l l,t tll pt,irti-tHi знання ) IlpO фесiйнili J,lя_-lьнос гl. li

Kortl,HiKatlii.,зacTtlctlB \ I]|1,1,t,l Hil прt,lti,гilцi граrtати,lнt видо-часовi форми
laкo)Ii в iHrпortt,lBHiй

прl.tс,пi вни Iia: вl,tзначати ocHOBHl функчiТ артиIс,Iя.
дlсслова" ibteHHttKtl- пpl,lKNleTHllKa l,tt

i. шrорфо,,rоr,iчнi га ф,чнкuiона-пьнt xapaKTepIlcTliKli
кагегорiТ 1,l.,tcl вн и й сгrос iб. се]\,1анl,и чl-t

ат и..ttti с,груктури для доСЯГНеННЯ рlзнI1\
\,lодL|lьних -1lсслlв: виliорис] OB),Btll LI граN{

KobTуHiKaTltBH llx ц1.1lеи,rа сприйп,tаr,tr англiйськy N{oBv як сист,е]\,1у

Зr irно ,з виr,tогаrtлt () lТП с,гу-rен г оволодiвас такими компетентностями

l.Зага.-lьнопре.ruет Hi: 1 ) сtlцiа:tьнit (проrl,ктивно спl вllрацюватLt
,]

рiзнtлr,ttr партнера\Il1 в

грr пi та KortaHJ.i- BI{IioH),BilTll рlзнl ptr_li й tlliHKLtii' в ко-пективi. прояв,iIяти 1HlцIaTIlB\,

пiJтриrtr BaTlI ,га ке|]\ BaTl,I в_пасниN,I1,1 з iHrпиlllt ): 2 ) загальнок},льтурна ( ана--liз1 BaTlI I"1

о ц i н Kl в irTrl н rrй в a;Ii- t it в i шl i,]tlc я г гt е t] Fl я HaLllOtl .свропейськоТ та cBiToBoT HalKri ti Kl ,-tbT1 ptl,

орiснтr,ват1,1ся в к\ -1ь г) рно}1\ TL] fYxoBt{o\I\l нтеl(с-гах с\ часного 1,краТнського та сRlтовогL)

iH(ltlprr arrii:t H1,1x i Korty нltiацl lIHl.t х техно,-Iогiri (рашiон&lьнt)
суспiльства); 3) компетентнос-г1 з

п to l el]tI l засооl,t прLi розв язyBaHHi завдань, пов'язаних з
B11Kcrpltстов\ Ba]-II кt)\II1 K]Iep 1 Ko\I

ilтLt,]ацl( to. зоерl ганням, поданням та
опрацювi]н },lя \I iнформашiТ, iT пошуком, систем

]aB:aHb професr йноi лiяльностi);
передаванням- зокрем il -1.1я tзltlliшtенttя с tаtндарl Htlх

iйного та житт€вого самовизначення
4) златнiсть навчатися \llp(.]:[L)B7ti /lillТlя як база rrрофес

(long life leaming competence )

знання системи мови, правил ii функuiонування ts

Фаховi: 1 ) .tiнгвiстrtчна
)

1ншо\lовнlII Kt]\I r нrкацi[. цо .]озво-lяюl ь оперувати мовними засобами для цiлей спiлкування



2) r,tов,пеннсва (вс,l.;lодiння вида-\1l:1 \Iоts-lенн€,вtli' .'tiя,rьностi (говорiгrня. аудiювання. читання.

плrсыrо)): З)соцiо-пiнt,вiстичгlа (знання та вrtiнtlя. необхiдrri д,rя здiйснення соцiа.-tьногtr аспект\,

вI{корLlстання iнозелtнсlТ MoBlt ): -{) er,cTpll,tiHгBicTlr,tHa (знаrння. що виходять за r,te;Ki

_riнгвiстичних ((loHc-lBi i пllедrrетнi )).

3. l l ptl l ра }| tl н а t] tl il, l ь н tli .ц и с ц rl п.,t iH ll
Кредrлт 1 . Brtдtl-,tacoBi (loprrr,t анг"пiйськtlгtl дiсс-rоваt

Крелит 2. Узгс1.1t;кенгtя часiв. Непряп,ла rtoBa

Крелит j. Yr,toBHlt11 спосiб дiсс:rова
Креlит 4. N4одальrti дiсслова
Кредит 5. lнфiнiтив. Констру,кцiТ з iнфiнiтлrвом
Itрелlлт 6. Герl,нлiй. Герунлiа;lьний ко\,Iп-lrекс

Кре:ит 7. Щiспllикrrетник (I. II)
Kpe:rTT 8. fliспрrrкrtетниковi KoHcTpyKrtii

4 а навчальноl дисциплlни_rY к r.Y l

Назви кредитiв i тепl

Ki.rbKicTb го_]IIн

,Щенна форuа
Усього Пр:rкт. Cau. роб.
б к б к 0 к

Крелит 1. Видо-часовi форми англ lиського дIсслова
Cltcteпta часiв дiсс:t()вai I] актив[lо\,I\ cttlHi. (-'ltcter,ta

,laciB -1iгс.,lt)lJl в пJсllвн()\l\ cIitHi
lб \2- 8 6 8 б

Кредит 2. Узгодження часiв. Непряма мова

}Iзгодrкення часiв в складнопiдря.цнсlп,l\ реченнl.
Непряr,tа \.{ова (наказtlвi, розповiлнi. гtитаt-пьlti

речення)

18 |2 10 6 8 6

Кредит 3. Умовний спосiб дiеслова

T-ptt гrtплl \,\.loBHllx pellel,tb. Уп,tсlвний сrlосiб пiс,ця I

rlish. Зrлiшанi випitlttI:I в){iиванttя ,laciB в \,\l0t]H]I\

peLIeHHrtx

18 l1 10 8 8 6

Крелит 4. Модальнi дiсслова

i дiсlслова call. llla}i" must. ought to. sl-roulc1.\1одаlьтl
li or-t]d. to Ье to. to have to. shall. rl ill. пеес1. dаге

l8 12 4 4 14 8

Безоссlбовi форьlи дiсс.псlва. iнфiнi гив. KclrrcTpy,KrtiT

з iнфiнiтlrвопr
18 10 4 2 11 8

Крелит б. I'ерунлiй. Герундiальний комплекс

Безособовi форлrи лiсс"цова.
Гер,r,ндiа,lьнttt-l ко\,lп,itекс Ia
BжllRaIj ня

Форrtrt r,ерун.ltiю,

оссlб,пивсlс,гi його 18 10 4 2 14 8

КрелиТ7. f,iёприкметник (I, II)

Грапtатtrчнi ознакl.t та синтаttси,Iнi
дiсприкп,rетника (I. II)

фl,нкчii 20 12 4 2 16 10

Крелит 8. fliсприкметниковi конструкuii

Щiспрлr кпtетни Kt-lBi кtlгtструкuiТ 20 12 4 2 16 10

Усього годин: 116 94 48 32 98 62

5. 'I'erl lt

кiлькiстьлъ I lit lBa Teull
чнLlх заня,гь

Кредит 5. Iнфiнiтив. КонструкцiТ з iнфiнiтивом



:

:

6. Самостiйна бота

го]lII{

1. Видо-часовi форм rt анг.,lil"rського _Iit c.-to Bir

.taciB ltнг.-tiйсьttогtl jliсслова в aKTI,{BHo\1! cTilHl

пilс tl B ll ому cTilH l ] ]
2. C'ltcTerta Lli-lclг] аl{г. llt,tcько го J.l €]сJ ва в

1 ]j -1. bKot t) _lic c:toBa. Вправ"tянtlя

Kpe.lllr 2. Узгодження часiв. I{епряма NIoBa

реченнl
"+

]
5._6. LI21clB в

н1 peLieHH я )
.+ 2.

7.-8 ( H;lKa,]oB1. розп с)вtДН1 IIитalJь

9. Вправ--tяння, КР Jtll l 2 2,

а

едит 3. Умовнrrй спосiб дiсс"rова

10.-
11.

в 4 4
ри

''tv'I

овн речеLI ь прав"lянllя

|2.-
13.

Ушло внилt спосl б icля I Wi sh. l]rr iшанl випадки в)кивання часlв в ч\{овFIих 4 2

УrtclBHltti спосiб. Вправrяння, КР ]Yg 2
2 2

11

еди,т 4. Модальнi дiеслова
t tl. slrtl Lr lc1. r.r tlr"tlcl 2 2

1 \ Io:a- rьнi _l,iс c"toBir l1la - IllLtSt. OLl
2 ?

] Мода,T ьнi .].l ( C-lOBat tt) Ье to tо have to S hal l Wl l need. сlаге. КР Jrlq ]

iтив. Кон llз iHiTrrBomr

_ticc,ttlBa. l llI1,гив
2 ]Бе зt-.сtlбtlвi
2ння

-+ з ll,иBoN,I

к e:IlT 6. l-e г комплекс
2

2ý., зцlgilýрtзi JlCc,пoBt}.
N9 4 2

il , г t:i ко\lп-:lекс та осоо-пивос,тl и() го вживан ня кр
к едит 7. ,

кцiТ дi ? ]7 г O зHaкi,l та синтаксиIIнl
1

8 г тлiчнi ознаки ,Ia синтаксиLIнl дlсl] кметника

к 8. икметниковl
]

9 t.lKOBl ]
10. ков1 I]п я.КРNg5

]8 32Рсtзо.lt

Ki.-rbKicTb
го-f ll }tлъ

з/п
ко

1. Видо-часовi форми англiйського дiссловаКрелит
J.lСистелIа часiiз анг-пiйськогt,l

оти
Kortn"цett,t зав.цань для caN,IOcTlиHol

дlсс,]-lоtsat

тап
пасивноil,{Y cTaHl.в t1I{,гивнt)}l\ ,та

_+ _]ект ]авданьlсслова.дл1ангЧасtt
я часiв. Непряма мова

J1
NloBa. Копtttлект завданьiB. I-Iепрял,таУ,згс,lд;ttення

1
ьзавдаll\,loBii.Непряrrа

3. Умовний спосiб дiссловаКрелит
а
J-+

I-ptt тt,tпи rrt OBHL]x L]ечен ь. Колtп;lек]"]i]вдаtlь

_11Злriшанi вllпалки в7il,iвання LlaclB в \ \lt)BHIi\
}'rtoBHl,til сl-rосiб гtiс"lя I rl ish

ння\. KO\lп.lек I,]aB_laнbб.

Kpe:llr
з/п

1

Часtt

назва теми. Змiст

1

2.

Крелит 2.

J

4,

5



Кредит J. }lola.-lbHi ritc.lrlBa
] 4

, must, ought to. should. ч,оuld. Комплект завданьRа сап. mа\,

47оЁа to Ье to, to have to, shall. rд,ill- need. dare. Комплект завдань

редит 5. Iнф itliTlIB. Itонсгрr KrtiT з iHфiHiTlrBorr

1 .l

7 _+

i нфi r r iтиBtlitt. КопIп;tекl,]|1в_111ньl

б. Герун .riii. ['epr H_liit. l ьн llI"l ко}IпJекс
7 4дiсслова. d)орпt lt герrн_riю. Коrtп.-tект завдань

7 4тa особ_пrt Bсlc Ti l:TO гtl B7lil t ван ня, Копtплект завдань

Кредит 7. Щiсприкметник (I, II)

8iPlHKrrii .tiспрl.tклlетника (I). Коплп,цектта cиHTaKcLlLIHl

ь
Гllапlатичн1

58cPl,HKuir дiс прt,tttл,tетника (II)атичн1 кошлплектаки та cиHTaKct]LiHl

Кредит 8. f,iсприкметниковi конструкчiТ
8

Щiспрлlкплетt rrt clBi ttoHcTpy,KuiT. Коv гl":lект заl]да}l ь

8
1 0. /Jiсприклrетн ltKclBi KoHcTpyKLliT. Коп,тп;rсtiт,]авдань

98 (l2

оцiнка за нацiональною шкалою
залrкекзамен

Сума балiвоцiнка ЕС
5/вiдлriнно/за5 (вiдплiнно)90- 10t)

80-89 4/лобре/зараховано,l (добре)
65-]9
55-64

З /задовiл ьно/зарахо ваноЗ (заловiльно)
50-5,+Е

2/незадов./не2 (незаловiльно)_i _) -+yF,X

7. Форми роботи та критерii оцiнювання
Pel-tTttt-tгclBr.tt]t KtlHTl-lcl:1b ,]нань c,I,t,дetlTiB здiйснкlс,ться за l()0-бапьнок-l шка-,tок]

шкала оцiню вання: нацiональна та ECTS

та lIояснення граNlатиLIFIого явища не B}lli,ll]Kac ,гр\,лноrцiв;

кl_{обре> - cT}.,tcHT l]икон\,С Bci вправlt. зазtтачеtri робо.тою програN{оIо..виконання вправ та

поясненl{Я lpa\la |иtlн()Г() ,l виша BIlK. IllKll( невс.lикi тр1.1Н()lЦi:

кl]адовiльгrо).* с,r\,ленl-викон}с -,ltllле tлас,IиН) вправ. LIlo,зaзHalleHi робочою програN{ою.

вLIкоI1ання впi]ав,tа пOяснеIjня гра},ItllttLIFIОГ(),IB1,Iщa виклиNас,значнi тр)дFIошi;

кНезадtlвi-rьнсlll ст},дент не i]tiKOH\c взllга_-ti або BltttoHl,C недостатню кi-цькiсть вправ. не

\{t]il(e пояснl.t,ги грi.1\lit,l,t,iчне яRr,l lце" tц(] t]tIBLlL1(,l Lся.

1

2 Nlодit п ьнi

: :]i . ;',

J rt дiсс"ttlв:r. IrrфirriT,rr lJ. K(r\1t].1eK ] r,i]lj_ii-lHь

4.

5

6 t

1

завдань
8.

9

Рсtзомз

l]l

'

поточного та пiдсумко вого контролю. ffiагностика знаIIь. ylriHb i HaBtl,TtlK

cTyreHTiB lз дrtс t t1.1гl,t iH lr здiйсгtкl("гьсrl Htl c,lcHoBi рез1,-rьтатiв проведення поточного й

пiдсумковогс.l KoLl I l]ojrKl знань (Kl)) . По-r о,tгtс clLliHtoBtttttlя iн,,tltвiд\а-ilьне" гр},пове огltlт\,вzltlня,

caп,tocTiilHa робот,;r. Завдltнняrt llо,гоlIl IO1,t) KOltTpO.IK) с сLtс,ге}IатиLI[Iа гIеllевiрка розу,пtiння та

:]асвосння гIрогра\,1 }l()l () \It'll'ePla]l }' . вllконalIIня гра\ltlтt,Iltнl,,lх вправ. Завдання,,t t-liдсчrtковогtl

контро.:Iю (КР) с: переt}Iрка г,ilиоинl,t ,jllсtsос ння ст},ден l oN,I llроr,ра\{ного шлаr ерiал\, кредит) ,

Критерii оцiнювання поточноi роботи
iнозеtлноi N,{ови передбачасПото.tна робота на заняттях з пракrичноi' граrтатики першоi
обговорення теоретичнихвиконання практиLtн1,Iх,]авдань: виконання граNlатичн

проводLIl,ься I,IacT \,п I te

tix вгIрав та

питань. За нацiоIlальI]ок) шкалою оцlнювання

кВiдмiнно) ст\дент викон)lс Bci Bt-tpaBti. :зазначенi робочою програ\{ою. вtlконання вправ

А

с
D



,,i
.]t

ili$ Кпитерii оцiнювання самостiйноi роботи
:,j

згiдно з вимогамijiъктс бiльша частина навчаJIьного часу з прzlктичноi граматиrш першоr

iноземноТ мови uiоuоо"r".я на самостiйну роботу стулентiв, Пiд час cauocTifuoi роботи

студенти опрацьовують теоретичний та практичний матерiал, вивчений на пракtичних

;;;"; ,Самостiина робота стулентiв перевiрясться викладачем та оцiнюе,гься зir наст}тIIIою

шкалою:
кВiдмiнно)) - студент виконуС Bci вправи, вiдведенi на самостiйне виконzшня; виконання

впраВ не виклика.,pyo"o*iB, студенТплопrё самостiйно виконувати творчi завдання;

вправ викликас деякi трулнощi; 
<icTb вправ, вiдведених на самостiйне' кЗадовiльно> + студент виконус ":1:,"iL:]:]

виконання; виконання вправ викликас значнi трулнощi, але В разi пояснення та корегування

викладачем студент може виконати подiбнi завдання самостiйно;
, _ - золодiс матерiалом, не може самостiйно виконати вправи

кНезаДовiлЬно) - сТУДенТ "' ::::::л:жд#:: ,бих помилок.(ладачем, робить велику кlлькlсть гр}
пiсля того, як вони були поясненl виI

I сем

Поточне о юванн я та саNIo стiйна обота

к1 к2 кз
кр Сума

80 з00
100 б0 б()

II

8. Засоби дiагностики
J:rсобаull]iагнtlстrlкиТ"аLIеТоДаNIIIДеNIонсТрУВаННяреЗуЛьТаТiвrtавчання€:ЗаВ.]аННЯ

]о прLtктIlчнlj\ занять. завдання д.rя самостiйrlОi РОбОТlr. TecToBi ЗаВДаННЯ, KoHTPo,]bHi РОбОТrt'

9. Методрl навчання

На даноп,lr,етаlti ро:JtsИГi\) NlеlодllltноТ нал,ки ocHOBFII,IN4 МетодоN,I навчання iнозеrtнttr \IL)B €

KorrYtliKar.ltBHlll:l nraroo. у проuесi навtlа}lня :за K(.rnl1 пi,tативним N{етодоN,{ cT},.]eHTI] набr вакlть

Koluty,HiKaTttBHoi кол,tпетенцiт -:]даlIносгi кtlристуватись N,loBOK) ЗаЛеЖНО ВiД КОНКРеlНбJ glr]rJЦiT'

Вони навLIаються Koltl,HiKauii 1 прtltlесi сапlоТ колtу,нiкацiТ, I]iдповiДНо 1,ci вправtI та зав_]ання

повиннi буrri Kor,tyHiKaTttBHtl вшпрtlвдан1.1\{ti деdiiцитоП,r iнфорvrаuii- вибороьl та реакшiгк,

( irr1-oгnlatioll gap. chclice" tЪеdЬасk ),

IIiд .tac вl.lвttеtlня li},pc} пl]l]K,ltlttltOT гралtатики застосовYIоться -гакi N,Iе,годl] навчання, як

:lекцiя-.liа-rог. ро3В ,t]},ваннЯ llерек-lаlдilЦькtлх абО tворr1l1r tilвдLtнЬ пiд ,tac саrtостiйноi роботrt

або 1 прtluесi пiдrотовкИ.i{о практl.iч[l1.I\,]ilR.,tllltь" скjltlдllнгrя rрафiчних cxe\,I лJя }з,tгt]*lьненtlя

Геореl ичн()I () \la lcllia.l\ .
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