
Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 

Організація обслуговування осіб з інвалідністю 
Ступінь вищої освіти: бакалавр 
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Опис дисципліни  
Анотація дисципліни: Організація обслуговування осіб з інвалідністю є дисципліною, вибіркової складової 

навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців готельно-

ресторанної сфери. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички щодо можливостей та переваг: 

застосовувати теоретичні методи і практичні навики та розв’язувати професійні проблеми в індустрії гостинності 

при організації обслуговування осіб з інвалідністю. 

Пререквізити: гігієна і санітарія у галузі, менеджмент готельно-ресторанного господарства, 

устаткування закладів готельно-ресторанного господарства, стандартизація, метрологія і сертифікація, 

управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві, сфера обслуговування. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів. Під час 

сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 2 4 залік 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 80 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 
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Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 
Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

 здатність до розуміння соціально-

економічних явищ, суспільних процесів і 

тенденцій науково-технічного прогресу. 

 набуття гнучкого мислення, відкритість до 

застосування знань у широкому діапазоні 

можливих місць роботи та повсякденному 

житті; 

 здатність застосовувати загальнонауковий 

методологічний апарат; 

 здатність до формування світогляду, 

розуміння принципів розвитку природи, 

людини, суспільства; 

 здатність усвідомлювати соціальну 

значущість своєї професії, застосовувати 

принципи деонтології при виконанні 

професійних обов’язків; 

 здатність використовувати організаторські 

навички для планування роботи колективу; 

 здатність до усної та письмової ділової 

комунікації державною та іноземною мовами 

для спілкування у професійній та соціально-

культурній сферах, володіння фаховою 

термінологією українською та іноземною 

мовами; 

 здатність організовувати роботу відповідно 

до вимог охорони праці, техніки безпеки та 

протипожежної безпеки. 

 здатність застосовувати теоретичні засади, інструментарій і 

методологію дослідження процесів функціонування готельно-

ресторанного господарства. 

 здатність організовувати сервісно-виробничий процес у закладах 

готельно-ресторанного господарства з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його ефективність. 

 здатність використовувати на практиці основи діючого 

законодавства та відстежувати зміни в ньому. 

 здатність забезпечувати безпечність праці.  

 здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та 

внутрішні комунікації у закладах готельно-ресторанного господарства, 

навички взаємодії (робота в команді); 

 здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

 здатність здійснювати вибір технологічного устаткування та обладнання, 

уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та 

матеріальних ресурсів; 

 здатність розробляти та формувати об’ємно-планувальні рішення закладів 

готельного та ресторанного господарства; 

 здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, 

управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
 володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-ресторанного господарства; 

 здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї професії, застосовувати принципи деонтології при виконанні 

професійних обов’язків; 

 знання показників і методів аналізу та моделювання процесів у професійній діяльності; уміння інтерпретувати та 

аргументувати окремі явища та процеси; 

 знання принципів організації роботи закладів готельно-ресторанного господарства та функцій їх структурних 

підрозділів; 

 уміння організовувати ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць та інших структур закладів готельно-

ресторанного господарства з дотриманням діючих нормативних документів; 

 здатність розробляти і застосовувати інноваційні технології виробництва та обслуговування споживачів готельно-

ресторанних послуг; 

 знання номенклатури основних і додаткових послуг у закладах готельно-ресторанного господарства; уміння 

здійснювати операції, пов’язані з наданням цих послуг; 

 знання видів, призначення та сфери застосування різних видів обладнання у закладах готельно-ресторанного 

господарства; уміння обгрунтовувати технічне оснащення та знаходити рішення щодо раціональної експлуатації 

інженерних систем та обладнання; 

 знання управлінсько-правової системи забезпечення функціонування закладів готельно-ресторанного господарства 

та принципів формування системи адміністративного менеджменту. 
 



 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Особливості організації рекреаційно-

туристичних послуг  

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 8, ФК2, 

ФК3, ФК14 

Результати навчання: ПРН 4 ПРН 5, ПРН 17 

Рекомендовані джерела: 1,3,6, 16, 17. 

Завдання для СРС: виділити основні рекреаційні 

послуги як складову сфери послуг, зокрема для 

обслуговування осіб з інвалідністю 

1-ий (за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

2-ий  (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія  

4 

1-ий – 2-

ий 

 (за розкладом) 10 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

3 

Тема 2. Законодавчо-нормативні документи, що 

регулюють діяльність  осіб з інвалідністю  

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ФК3, 

ФК11, ФК114 

Результати навчання: ПРН 4 ПРН 13, ПРН 17, ПРН 

19 

Рекомендовані джерела: 1,2,4,6, 20-23 

Завдання для СРС: Дати характеристику основних 

спеціальних нормативно-правових актів чинного 

законодавства, що встановлюють правові основи 

обслуговування осіб з інвалідністю 

2-ий  (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

3-ий - 4-

ий 

 (за розкладом) 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

приготування гарячих закусок 

4 

2-ий – 3-

ий 

 (за розкладом) 10 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

3 

Тема 3. Доступність об’єктів для осіб з інвалідністю 

Формування компетентностей: ЗК 6, ЗК 8, ЗК 10; 

ФК11, ФК12, ФК14 

Результати навчання: ПРН 4 ПРН 5, ПРН 17, ПРН 

19 

Рекомендовані джерела: 1,2,5,6,10,20. 

Завдання для СРС: виділити основні чинники 

доступності осіб з інвалідністю в індустрії 

гостинності 

3-ий (за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

5-ий (за розкладом 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

приготування других гарячих страв 

4 

3-ий – 4-

ий 

(за розкладом 10 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

3 

Тема 4. Облаштування приміщення та прилеглої 

території для осіб з інвалідністю 

Формування компетентностей: ЗК 3, ЗК 4, ЗК 5;  

ФК3, ФК7, ФК17 

Результати навчання: ПРН 4 ПРН 13, ПРН 17, ПРН 

19 

Рекомендовані джерела: 1,2,3,4,6,15,20 

Завдання для СРС: згідно до виділених нормативів 

облаштувати прилеглу територію для осіб з 

інвалідністю за допомогою відповідних програмних 

продуктів 

 

4-ий  (за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

5-ий – 6-

ий 

 (за розкладом 4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

приготування гарячих закусок 

4 

4-ий – 6-

ий 

 (за розкладом 10 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

3 



Тема 5. Надання послуг незрячим, слабозорим та 

особам з порушенням слуху і мовлення. 
Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 2, ЗК6,  

ЗК 9,  ФК2, ФК9, ФК16 

Результати навчання: ПРН 4 ПРН 9, ПРН 12, ПРН 

15, ПРН 17 

Рекомендовані джерела: 1,2,3,4,6, 20 

Завдання для СРС: набути практичних навиків 

відвідавши асоціацію УТОС у м. Львові у якості 

волонтерів. 

7-ий (за розкладом 4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

8-ий – 9-

ий 

(за розкладом 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

приготування закуски 

4 

7-ий – 9-

ий 

(за розкладом 12 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

3 

Тема 6. Прийом осіб із ментальними порушеннями та 

порушенням опорно-рухового апарату. 

Формування компетентностей: ЗК 8, ЗК 10, ФК3, 

ФК7, ФК12, ФК14 

Результати навчання: ПРН 4 ПРН 13, ПРН 19 

Рекомендовані джерела: 1,2,3,4, 4, 6, 19-23 

Завдання для СРС: набути практичних навиків 

відвідавши асоціацію осіб з ментальними 

порушеннями у м. Львові у якості волонтерів. 

9-ий  (за розкладом 4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

10-ий  (за розкладом 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

приготування салатів 

4 

9-ий – 10-

ий 

 (за розкладом 10 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

3 

Тема 7. Організація активного відпочинку на природі 

для осіб з інвалідністю. 

Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 10, ФК2, 

ФК7, ФК14 

Результати навчання: ПРН 4 ПРН 5, ПРН 13, ПРН 

17, ПРН 27 

Рекомендовані джерела: 1,2,3,4, 4, 6, 18 

Завдання для СРС:  

11-ий (за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

12-ий –13-

ий 

(за розкладом 4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

приготування гарячих закусок 

4 

11-ий – 

13-ий 

(за розкладом 10 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

3 

Тема 8. Міжнародний досвід обслуговування осіб з 

інвалідністю в індустрії гостинності. 
Формування компетентностей: ЗК 1, ЗК 2, ЗК 8, 

ФК6, ФК7, ФК12, ФК14 

Результати навчання: ПРН 4 ПРН 17, ПРН 19 

Рекомендовані джерела: 1,2,3,4,6,8,13. 

Завдання для СРС: Зробити порівняльний аналіз 

щодо обслуговування осіб з інвалідністю в Україні та 

інших країнах світу. 

14-ий   (за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

15-ий  (за розкладом 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

приготування супу 

4 

14-ий – 

15-ий 

 (за розкладом 10 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування 

3 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

немає 
 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет,  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: MS Officе. 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Доступність до об'єктів житлового та громадського призначення для людей з особливими 

потребами : метод. посібн. / [Я. Грибальський, Я. Мудрий, М. Сварник та ін.]. - Вид. 3, доп. - К. : 

Соцінформ, 2006. - 138 с. 

2. Конвенція про права дитини. - К. : Столиця, 1997. - 32 с. 

3. Конвенція про права інвалідів ООН [Електронний ресурс] ; Режим доступу : 

zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=995_g71. 

4. Краєвський Р. Г. Мова жестів глухих / Рудольф Генріхович Краєвський. - К. : Радянська 

школа, 1964. - 219 с. 

5. Окамото Г. Основи фізичної реабілітації / Г. Окамото. - Львів : Галицька видавнича спілка, 

2002. - 293 с. 

6. Пантюк Т. І. Основи корекційної педагогіки : навч.-мет. посібн. / Т. І. Пантюк, О. В. 

Невмержицька, М. П. Пантюк, 2-ге вид. - Дрогобич : ДДПУ 2009. - 324 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

7. Бібіліотека Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-Барановського, 

10; вул. Уласа Самчука 9). 

8. Веб-центр дистанційного навчання ЛТЕУ –  http://virt.lac.lviv.ua.  

9. Електронна бібліотека ЛТЕУ – http://dev.lac.lviv.ua\lib. 

10. Бібліотека АН ім. В.Стефаника (вул. В.Стефаника, 2).  

11. Інтернет:  www. hlibprom. com. ua.  

12. Львівська обласна бібліотека (пр. Шевченка, 13). 

13. Обласна бібліотека для юнацтва (площа Ринок, 9). 

14. .ЛигаБизнесИнформ. - Режим доступу : www.liga.net. 

15. Офіційний сайт Державної служби туризму і курортів України. -Режим доступу : 

www.tourism.gov.ua. 

16. Сервер Верховної Ради України. - Режим доступу : www.nau.kiev.ua. 

17. International Year of Ecotourism Initiative [Electronic resource]. -Access mode : 

www.planeta.com/ecotravel/tour/year.html. 

18. www.green-tour.com.ua – журнал «Туризм сільський зелений».  

19. www.world-tourism.org/ruso - Всесвітня туристична організація.  

20. www.tourism.gov.ua – Державна туристична організація України.  

21. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ator2014_u.htm - Сайт державної служби 

статистики України.  

22. http://www.ruraltourism.com.ua – зелений туризм.  

23. http://ukrgold.net/ru/dnepropetrovskaya – опис Дніпропетровської області.  

24. UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www2.unwto.org/ru. 
 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

http://virt.lac.lviv.ua/
http://dev.lac.lviv.ua/lib
http://www.liga.net/
http://www.tourism.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.planeta.com/ecotravel/tour/year.html


виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При 

цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо впродовж 

семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг 

лише під час складання іспиту (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, 

письмовий контроль, тестовий контроль. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 

публікацій. 

 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 1,5 бали 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

Робота на лабораторних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- виконання лабораторних занять (приготування 

страв різних країн світу) 
за кожну лабораторну 5 балів 

- усне опитування, тестування, рішення задач за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 2 бали 

- участь у діловій грі  за кожну участь 3 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 
за кожне правильно виконане завдання – 5 

балів. максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота 2 
за кожне правильно виконане завдання – 5 

балів. максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в останній 

таблиці 



Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою контролю досягнення здобувачами оптимального рівня 

професійних компетентностей. 

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є рівною, тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – 

розв’язок ситуаційних задач (усна компонента). 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів підсумкового контролю подані у таблицях. 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується заліком  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
100 

10 10 10 15 10 15 15 15 

Т1, Т2 ... Т8 – теми занять. 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0

0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. 

Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  



 
 


