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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТS-  3

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові 

науки спеціальністю 
Спеціальність:

053 «Психологія»

Вибіркова
(вільним вибором здобувача вищої 

освіти)
Рік підготовки

1-й

Загальна кількість 
годин -  90

Семестр
3-й

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції
6

Практичні заняття
4

Самостійна робота
80

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання
для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування сучасного наукового уявлення про 
тенденції розвитку психологічної науки, її місці в структурі сучасних знань про світ, 
вміння орієнтуватися в сучасних наукових психологічних школах і напрямках 
формування критичного мислення, об'єктивної та неупередженої оцінки різних 
теоретичних і концептуальних підходів;

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
• Опанування навичками ведення дискусії.
• Напрацювання свого погляду на наукові проблеми.
• Отримання вмінь і навичок аналізу психологічних концепцій.
• Виявлення специфіки житейського і наукового психологічного знання.
• Відмінностей між академічною, практичною та нетрадиційною психологією.
• Ознайомлення з психологією як наукою, її сучасними галузями і методами 

дослідження та практичного додатку.
• Розкриття сутності основних понять, напрямків, підходів і галузей психології.
• Вивчення основних методів та категорій психології.
• Вивчення системи ідей та що утворюють сучасний план психологічної науки. 
Предметом навчальної дисципліни є розвиток психологічних знань у контексті

загальної історії науки
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати:
• закономірності розвитку предмета психології;
• систему розвитку психологічної думки в контексті філософії Стародавнього світу;
• розвиток психологічної думки в контексті філософії та релігійних ідей
• основні персоналі, їхні досягнення, ідеї засновників напрямів і шкіл світової психології;
• сучасний стан психологічних досліджень в Україні та її місце у світовій психології. 
вміти:
• визначати передумови, впливи, взаємозв’язок тих або інших ідей, теорій;
• володіти принципами історико-психологічного аналізу;
• простежувати історію розвитку ідей і психологічних шкіл;
• моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, школи, автора);
• визначати закономірності історико-психологічного процесу;
• проводити науково обґрунтований аналіз психологічних факторів.



3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Історико - філософські принципи психології.

Тема 1. Філософія як універсальний тип знань
Історія філософії як напрямок філософії знання
Предмет, структура та основні функції філософії.
Історія філософії -  періодизація та основні ознаки діалогу концепцій на різних 

етапах розвитку духовної культури, цивілізації суспільства.
Структура філософського знання (метафізика, онтологія, гносеологія, етика, 

естетика).
Характеристика та особливості окремих етапів еволюції культури і цивілізації та 

розвитку філософії -  світової та вітчизняної.

Тема 2. Поняття про філософські принципи психології
Історичний розвиток філософських інтерпретацій буття та небуття. Світогляд як 

духовно практичне засвоєння світу.
Світобачення та його принципи: монізм, плюралізм, скептицизм, догматизм, 

раціоналізм, сенсуалізм.

Тема 3. Методичні проблеми філософсько -  психічного дослідження
Філософія психології як метод пізнання і теорія соціального й культурного 

розвитку.
Співвідношення пізнавального та ідеологічного аспектів філософії психології.
Система “людина — психологія — суспільство” як предмет філософії психології.
Роль філософії психології в духовно -теоретичному і громадянському самовизначенні 

особистості.

Тема 4. Психологія як предмет історико - філософського осмислення
Філософія психології як філософія науки: предмет, проблеми, методи, завдання.
Позитивістська філософія науки та історична зміна її предмета.
Трактування психології в позитивістській філософії науки.
Логічний позитивізм і його вчення про свідомість.
Феноменологічна парадигма філософії науки.
Феноменологія як наука про свідомість, її зв’язок із психологією, розходження між 

феноменологією та психологією.

Змістовий модуль 2. Проблема розуміння природи та сутності людини

Тема 5. Взаємозв'язок філософії і психології
Філософський аналіз розвитку психології як експериментальної науки.
Психологія як наука, що поєднує в собі природничо-наукові й гуманітарні методи. 

Пояснення й розуміння, екстерналістський та інтерналістський підходи до дослідження 
психіки.

Тема 6. Філософські проблеми психології як предмет дослідження
Загальна типологія філософських проблем.
Проблема філософських засад психології.
«Вічні» психологічні проблеми та їх філософські аспекти.
Історико - філософські проблеми психології як науки.



Тема 7. Природничо-наукові передумови перетворення психології в самостійну науку
Історична психологія та формування культурологічних засад історії психології.
Матеріальна та ідеальна суть людини і принцип взаємної доповнюваності в 

історичній психології та історії психології.
Наукова і сцієнтистська психологія кінця XIX — початку XX ст.
Ідея волюнтаризму у психології XIX ст
Загальна подія історико-психологічного процесу на ґрунті принципу дії
Психологія як наука про виникнення і структуру суб'єктивного досвіду.
Рефлекторна теорія психічного та вирішального впливу середовища на формування 

психіки.

Тема 8. Методологічні проблеми психологічного дослідження
Питання про пізнавальну, ціннісну і праксеологічну діяльність людини.
Рівні пізнавальної діяльності людини: відчуттєве сприйняття та абстрактне 

мислення.
Структура та форми наукового пізнання
Наука як соціальний інститут виробництва, збереження і відтворення знань.
Психологія та її роль у науковому пізнанні навколишньої та внутрішньої дійсності.

Тема 9. Аксіологічні проблеми психології
Онтологія діяльності, джерела її у філософії романтизму (Фіхте, Новаліс, Ґете).
Філософські підстави діяльнісного підходу — філософія прагматизму.
Школи діяльнісного підходу:.. Теорія мислення Піаже, генетична епістемологія, її 

роль у системі наук.
Генезис логічних структур і апріорних категорій, їхнє походження із законів руху й 

діяльності дитини.

Тема 10. Екзистенційна й гуманістична психологія
Буття у фундаментальній онтології Мартіна Гайдеггера.
Джерела фундаментальної онтології у феноменології Едмунда Гуссерля.
Онтологізація виміру справжнього.
Концепти «проекту», модусів буття. Категорія «екзистенції». Гайдеггер: 

екзистенціали, спрямованість Dasein назовні, розгортання світу.
Джерела екзистенційної психології в психіатрії. Бінсвангер, його синтез 

психоаналізу й екзистенціалізму, трактування психічної хвороби як секуляризація Dasein. 
Несвідомий вибір, mauvaise foi як вид несвідомого.

Навчання екзистенційної психології про норму й невроз, походження страху.
Навчання Маслоу про норму й самоактуалізацію.

Тема 11. Діяльнісний підхід у філософії психології
Антропологія А. Гелена як філософська основа діяльнісного підходу.
Філософські й психологічні проблеми, що одержують нове висвітлення через 

концепт діяльності: мораль, логіка, вчення про пізнання, теорія мислення, навчання, 
пам’яті, культура, суспільні інститути, колективне несвідоме, роль міфології, дискурсу, 
фонових знань.

Категорії діяльнісного підходу: мотив, мета, дія.
Мислення як діяльність. Його автономія.
Проблема волі, доцільності, спонтанності мислення. Мисленнєва діяльність, її мето - 

дологія.

Тема 12. Становлення нових напрямів у психології
Наукова еволюція вчення З.Фрейда.. Експериментальна психологія та психоаналіз.



Аналітична психологія К.Юнга.
Біхевіоризм як методологія психологічного дослідження. 
Проблема поведінки і процесу научіння.
Психологія мотивації, почуттів, волі, особистості. 
Гуманістична психологія.
Екзистенційна та трансперсональна психологія. 
Соціальна-когнітивна теорія поведінки

4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

О
и
о
А

У тому числі

У
сь

ог
о У тому числі

л п срс іР л п срс ір
1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11

Модуль 1
Змістовий модуль 1.

Історико - філософські принципи психології
Тема 1. Філософія як універсальний тип 
знань 10 2 8

Тема 2. Поняття про філософські 
принципи психології 6 6

Тема 3. Методичні проблеми 
філософсько -  психічного дослідження 6 6

Тема 4. Психологія як предмет історико 
- філософського осмислення 10 2 8

Усього годин за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2.

Проблема розуміння природи та сутності людини
Тема 5. Взаємозв'язок філософії і 
психології 8 2 6

Тема 6. Філософські проблеми 
психології як предмет дослідження 8 8

Тема 7. Природничо-наукові передумови 
перетворення психології в самостійну науку 8 2 6

Тема 8. Методологічні проблеми 
психологічного дослідження 8 8

Тема 9. Аксіологічні проблеми 
психології 6 6

Тема 10. Екзистенційна й гуманістична 
психологія 8 2 6

Тема 11. Діяльнісний підхід у філософії 
психології 6 6

Тема 12. Становлення нових напрямів у 
психології 6 6

Усього годин за змістовим модулем 2
ІНДЗ -  КР
РАЗОМ: 90 6 4 80



5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1
Відображення як загальна властивість матерії

2

2 Психологія як наука про душу.
3 Філогенез психіки людини, його передумови, умови та фактори 2
4 Емпірична методологія та індивідуальна логіка

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Не передбачені навчальним планом

7. Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
1. підготовка до аудиторних занять -  10 год.;
2. підготовка до контрольних заходів -  20 год.;
3. опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях -  50 год.
Усього 80 год.

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту індивідуальної 
роботи.

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Складання блок-схеми «Зв'язок філософії психології з іншими 
галузями наукових знань».

8

2 Підготовка таблиці «Етапи розвитку філософії психології» 8
3 Структурування класифікацій методів філософії психології, 8
4 Підготовка таблиці «Методи історико - філософського 

дослідження».
8

5 Основні принципи історико -  психологічного аналізу. 8

6 Основні напрями в розвитку гуманістичної психології 6
7 Філософська -  психологічна концепція Аристотиля 6
8 Загальне та різне в розвитку психологічних ідей в досократичний 

період та в період епоху «класичної філософії»
6

9 Витоки експериментальної психології. Вплив фізіології на 
психологію (Г. Гельмгольц, Э. Вебер, Г. Фехнер).

8

10 становлення функціоналізму. Значення функціоналізму для 
прикладної психології.

8

11 Витоки розвитку екзистенціональної психології 6
Разом 80



7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів заочної форми 
навчання дозволяє їм набути навичок сомостійної дослідної роботи по темі, методами 
аналіз теоретичних аспектів вивчаємої області, розуміти базові основи та теоретичні 
обґрунтування теми.

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за принципом 
відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера залікової книжки студента 
(якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і більше, його треба зменшити на 20, 40, 
60 або 80 так, щоб останні дві цифри номера потрапили в діапазон від 1 до 20). Обсяг 
контрольної роботи -  10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів учнівського зошита.

Теми контрольних робіт

1. Зародження психологічної думки у країнах Давнього Сходу.
2. Розвиток античної психологічної думки.
3. Психологічні ідеї середньовічної Європи.
4. Психологія в епоху італійського Відродження.
5. Емпіричні напрями психології в Іспанії.
6. Психологічна думка в період переходу від феодалізму до капіталізму.
7. Психологічні вчення XVII ст.
8. Асоціативна психологія.
9. Матеріалістична психологія у Франції.
10. Розвиток психології в XVIII ст. в Україні.
11. Психологічні ідеї у першій половині XVIII ст. у Росії.
12. Філософські вчення про психічну діяльність у середині XIX ст.
13. Наукові передумови перетворення психології в самостійну науку.
14. «Етика» Спінози.
15. Природничі спрямування у психології.
16. Культурно-гуманістична психологія в Україні.
17. Інтеріоризація як рух від дії до думки.
18. Натуральне і соціальне у психіці людини.
19. Конфлікт між свідомим і несвідомим у психоаналітичному тлумаченні.
20. Новітні форми та ідеї психоаналізу.
21. Дослідження з історії психоаналізу.
22. Самопізнання особистості у здійсненні та нездійсненні катарсису.
23. Механізм та індивідуалізм як принципи психологічної думки XVII ст.
24. Зародження матеріалістичного напряму у вітчизняній психології.
25. Розвиток психології у Росії в 20-х рр. XX ст.
26. Психологічні ідеї в німецькій класичній філософії.
27. Принцип руху та визначальна роль спадковості у формуванні психологічного Т.Рібо.
28. Розвиток еволюційних ідей у біології та їх значення для психології.
29. Вчинкова природа і структура психічного.
30. Людська психіка в її суб'єктивній самодостатності: гуманістичне висвітлення.
31. Активність психічного: проблема творчості й самотворення.
32. Психологія у світлі вчинково-ситуаційних відношень. Т.Томашевський та ін.
33. Смисл життя як психологічна проблема та життєва стратегія особистості.
34. Методологічний аналіз сучасних систем у психології.
35. Психологічні ідеї в німецькій класичній філософії (кінець XVШ — початок XIX ст.).
36. Становлення та розвиток емпіричної психології у вченнях англійських психологів 

(ХУЛ-У^Ш ст).



8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Історико -  філософські засади психології» 
використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання.

При викладенні лекційного матеріалу перевага надається лекції-диспуту, лекції з 
елементами проблематизації. Використовуються мультимедійна презентація. наукові 
документальні фільми, дискусійне обговорення проблемних питань;

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формі 

письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми студентам пропонується 
9-11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої альтернативної форми (простого множинного 
вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 3-5 тестів закритої форми множинного вибору 
з однією правильною відповіддю з 4-х можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з 
однією правильною відповіддю з 4-х можливих.

Індивідуальна робота (контрольна робота студентів заочної форми навчання) 
захищається перед викладачем.

Підсумковий контроль знань -  екзамен.
Тестові завдання

1. . Назвіть ученого-психолога XIX ст., який у книзі «Про пам'ять» описав 
математичні закони, за яким зберігається і відтворюється вивчений матеріал:

а) Г.Еббінгауз;
б) Ф.Брентано;
в) В.Вундт.
2. «Генетику індивідуальних відмінностей» досліджував:
а) Ф.Гальтон;
б) Е.Торндайк;
в) В.Вундт.
3. «Психологія — наука про безпосередній досвід» — твердив:
а) Г.Спенсер;
б) В.Вундт;
в) Ф.Брентано.
4. «Завдання виховання полягає у розвитку духовності здібностей» — вважав:
а) Г.Челпанов;
б) В.Вернадський;
в) М.Бердяєв.
5. Метод психологічного дослідження «природний експеримент» розробив і описав 

український психолог:
а) Г.Челпанов;
б) М.Максимович;
в) О.Лазурський.
6. Назвіть українських психологів, представників Харківської школи (1917-1941

р р ):
а) С.Балей, Г.Ващенко, М.Бердяєв.
б) І.Огієнко, В.Липинський, П.Ковалевський;
в) Л.Виготський, О.Запорожець, О.Лурія, О.Леонтьєв, Л.Божович.
7. Найвідоміший представник психологічної думки в Україні повоєнних років, 

який розробив концепцію психічного розвитку в онтогенезі:
а) Г.С.Костюк;
б) Є.Мілерян;
в) О.П.Невельський.
8. Закони інтелекту як на учіння, описані Е.Торндайком у праці:



а) «Психологія емпіричної точки зору»;
б) «Інтелект тварин»;
в) «Критика чистого розуму».
9. Теологія — це:
а) вчення про Бога;
б) родовід богів;
в) вчення про Логос.
10. Анімізм — це:
а) прояв міфологічної свідомості, що полягає в одушевленні явищ світу і наділенні їх 

здатністю впливати на життя людини;
б) вчення про душу;
в) характеристика первинного уявлення про світ.
11. Лідером неофрейдизму вважають:
а) Е.Рубіна;
б) К.Хорні;
в) П.Жане.
12. Напрям, у якому працював український психолог О.Раєвський у 1925-1926 рр.:
а) історія психології;
б) експериментальна педагогіка, педагогічна психологія;
в) профорієнтація.
13. Френологія виступила як вчення про:
а) душу як форму тіла;
б) зв'язок психічних здатностей людини з формою її черепу, що відбиває будову 

мозкових звивин;
в) душу і тіло як окремі субстанції.
14. Назвіть українського психолога, автора праць з історії психології, що 

досліджував вчинковий принцип в історії психології:
а) В.Абраменко;
б) Б.Баєв;
в) В.Роменець.
15. Визначіть предмет досліджень відомого українського вченого-психолога 

Г.С.Костюка:
а) психологія спілкування;
б) психологічний розвиток дітей;
в) ставлення учнів до праці.
16. Визначіть пояснювальні принципи в «історії психології»:
а) ізоморорізму;
б) детермінізм, системність, розвиток;
в) спецпрофесійності, антропоцентричності.
17. «Вчителями мудрості» називають:
а) логіків;
б) номіналістів;
в) софістів.
18. Лейтмотивом наукових праць С.Рубінштейна був принцип:
а) каузальності;
б) єдності свідомості та діяльності;
в) стимул-реакції.
г) психофізики.
19. Визначіть, кому з українських психологів належить вислів: «Внутрішня форма 

слова є відношення змісту думки до свідомості; вона показує, як уявляється людині її 
власна думка»:

а) О.Потебні;



б) М.Бердяєву;
в) О.Лазурському.
20. Як український народ уявляв собі душу в дохристиянські часи:
а) хмаринка, вітерець;
б) птах;
в) дим.
21. Кому належить вислів: «він у тобі, а ти у ньому»?
а) Г.Сковороді;
б) Ф.Прокоповичу;
в) Ю.Дрогобичу.
22. Визначіть, які ідеї В.Вернадський пропагував у своїх наукових працях:
а) утвердження культурологічного принципу в історії та теорії психології;
б) найвища мудрість пізнання;
в) розвиток риторики.
23. Кому належить вислів: «Мова є засіб не висловлювати уже готову думку, а 

створювати її»:
а) О.Потебні;
б) Е.Фромму;
в) Г.Лотцу.
24. Визначіть, кому із українських вчених-психологів належить ідея індивідуальної 

творчості як неповторного вираження психіки людини:
а) М.Максимовичу;
б) К.Острозькому;
в) Ф.Прокоповичу.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Історико -  філософські засади психології», є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни;

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 
що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);
- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості 
балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.



Оцінювання студентів заочної форми навчання відбувається на підставі виконаної і 
захищеної контрольної роботи, виконання завдань на аудиторних заняттях та екзамену 
(табл. 10.1).

Таблиця 10.1
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання____________
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0-10 0-10 20 0-10 0-50 0-50 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні 
оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, 
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 
поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом

11. Рекомендована література 

11.1. Базова література:

1. Гальперин П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин.—М.: Изд-во МГУ, 
1976.-151 с.

2. Гамезо М.В. Атлас по психологи / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко.-М., 1986
3. Загальна психологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів/ С.Д. Максименко, 

В.О. Зайчук, В.В. Клименко та ін. за заг. ред. С.Д. Максименка. -К., 2000.-543 с.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин-С.Пб.: Питер, 2000.-512 с.
5. История зарубежной психологи / под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан.-М.: Изд- 

во Моск. ун-та, 1985.-344 с.
6. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С 

Костюк.-К.: Рад. шк. 1989.-608 с.
7. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посіб. / С.Д. Максименко, В.О 

Солов'енко.-К., 2000.-256 с.
8. Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця.-К.: 

Либідь,1997.-632 с.



9. Психология: словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г.Ярошевского.-М.: 
Политиздат, 1990.-494 с.

10. Психологічний словник / за ред. В.Л. Войтка.-К.: Вища шк., 1982.-216 с.
11. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология 

человека: введение в психологию субьективности / В.И. Слободчиков, Е.И Исаев.-М., 
1995.-384 с.

12. Современная психология: справочное руководство.-М., 1999.-688с.
13. Хрестоматия по истории психологии / под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. -М.: 

Изд-во. Моск. ун-та, 1980.-296 с.

11.2. Додаткова література:
1. Ждан А.Н. История психологии от античности до современности / А.Н. Ждан.- 

М., 1997.-471 с.
2. Історія філософії на Україні.-Т. 1.-К., 1987.-182 с.
3. Петровский А.В. История и теория психологи: в 2-х т. / А.В. Петровский, М.Г. 

Ярошевский.-Ростов на Д.: Феникс, 1996.-377 с.
4. Роменецъ В.А. Історія психології стародавнього світу / В.А. Роменецъ.-К., 1983.-119 

с.

Зміни та доповнення до робочої програми
(вносяться в процесі використання робочої програми)

Текст до внесення змін Нова редакція Затвердження змін
1.
2.
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