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Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій/практичних 

занять (за попередньою домовленістю). Також можливі on-line 

консультації через платформу Microsoft Teams або електронною пош-

тою. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на елек-

тронну пошту викладача igorpapish@gmail.com.ua або телефонувати 

Сторінка курсу geography.lnu.edu.ua 

Інформація про курс Курс “Мінералогія ґрунтів” є базовим у підготовці фахівці з ґрунто-

знавства та оцінки земель. Він дозволяє отримати поглиблені знання 

студентів про географію і властивості основних типів пухких 

континентальних відкладів, особливості формування мінеральної 

зональності в корах вивітрювання, закономірності поширення 

ґрунтотворних порід і роль мінеральної речовини ґрунтотворних порід 

у процесі педогенезу. Основи кристалохімії глинистих мінералів 

розкривають будову і склад кристалічних ґраток мінералів, дозволяють 

зрозуміти їхній вплив на формування фізичних і хімічних властивостей 

ґрунтів. Проблеми походження найбільш поширених в ґрунтах груп 

первинних і вторинних мінералів розкривають можливості неосинтезу 

високодисперсних мінералів у ґрунті. Переважна частина курсу 

присвячена вивченню глинистих мінералів ґрунтів і порід. Усесторон-

ній аналіз процесів утворення, трансформаційних змін, руйнування і 

переміщення глинистих мінералів у ґрунтах і ґрунтотворних породах 

дозволяє зрозуміти суть і механізм ґрунтотворного процесу через 

пізнання міжфазових взаємодій у системі мінеральна речовина-

ґрунтовий розчин-органічна речовина. Механізми та діагностичні 

критеріїв багатьох ґрунтових процесів лежать в площині розуміння 

властивостей мінеральної речовини ґрунту, особливостей профільного 

розподілу основних груп глинистих та неглинистих високодисперсних 

мінералів. Рижими азотного, калійного і фосфорного живлення рослин 

залежать від мінералогічного складу ґрунтів, особливостей будови 

кристалічної ґратки і властивостей глинистих мінералів. Покращення 

поживного режиму ґрунтів неможливе без пізнання природи 

мінеральної речовини. Базові показники для якісної оцінки ґрунтів 

лежать в особливостях їхньої мінеральної речовини.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Мінералогія ґрунтів” є нормативною дисципліною з 

циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 103 Науки 

про Землю для освітньої програми “Ґрунтознавство і експертна оцінка 

земель” бакалаврів третього року навчання, яка викладається в 

шостому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни “Мінералогія ґрунтів” є 

ознайомлення студентів із значенням і роллю мінеральної речовини у 

формуванні основних властивостей і режимів функціонування ґрунтів; 

вивчення основ кристалохімії глинистих мінералів, їхньої будови, 
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складу і властивостей, походження і впливу на властивості ґрунтів; 

аналіз процесів утворення, трансформації, руйнування і переміщення 

глинистих мінералів у ґрунтах і породах; вивчення закономірностей 

профільного розподілу основних груп глинистих та неглинистих 

мінералів у ґрунтах; аналіз змін вмісту і складу глинистих мінералів під 

впливом різних антропогенних дій; засвоєння методів вивчення 

ґрунтових мінералів. 

Основним завданням курсу є показати тісний зв'язок між 

колоїдно-мінералогічним складом ґрунтів та їхніми морфологічними, 

фізичними і хімічними властивостями, з вирішенням практичних 

завдань землеробства, агрохімії і ґрунтознавства; сформувати об’єк-

тивні погляди на роль і місце мінералогічного складу ґрунтів у процесі 

їхнього розвитку і еволюції. Цілі та завдання курсу реалізовуються у 

такій послідовності: 

- поглиблене ознайомлення з будовою, складом і властивостями 

основних генетичних типів пухких континентальних відкладів; 

- вивчення закономірностей формування мінеральної зональності у 

корах вивітрювання; 

- ознайомлення з природою мінералів, що зустрічаються у грубих 

фракціях ґрунтів і ґрунтотворних порід; 

- оцінка ролі глинистих мінералів у земній корі і ґрунтах; 

- ознайомлення з основами кристалохімії глинистих і супутніх їм 

неглинистих високодисперсних мінералів; 

- вивчення будови, властивостей і походження основних груп 

глинистих і неглинистих високодисперсних мінералів; 

- вивчення процесів утворення, трансформації, руйнування і 

переміщення глинистого матеріалу в ґрунтах; 

- встановлення закономірностей профільного розподілу глинистих 

мінералів у зональних типах ґрунтів; 

- виявлення ролі мінералогічного складу ґрунтів у формуванні їхніх 

властивостей, основних процесах педоґенезу; 

- оцінка фізико-хімічних властивостей ґрунтів у зв’язку з їхньою 

мінералогією і родючістю; 

- оцінка мінералів як джерело і резерв зольних елементів живлення 

рослин; 

- оцінка ролі мінералогічного складу ґрунтів при меліорації земель; 

- засвоєння методики підготовки ґрунту до мінералогічного аналізу і 

виявлення діагностичних ознак глинистих мінералів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова література: 

1. Позняк С. П. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : Ч. 1. Львів. Вид-во 

ЛНУ ім. Івана Франка. 2010. 270. 

2. Ципюра Я. Г., Поліщук М. І., Броннікова А. Ф. Ґрунтознавство з 

основами геології: Навчальний посібник. Вінниця,. 2020. 676 с. 
3. Заморій П. К. Четвертинні відклади Української РСР. Ч. 1. Київ: 

Вид-во Київського ун-ту, 1961. 550 с. 

4. Бондарчук В. Г. Геологія України. Київ: АН УРСР, 1959. 832 с. 

5. Горбунов Н. І. Мінералогія і колоїдна хімія ґрунтів. М. : Наука. 1974. 

314. (рос.). 

6. Соколова Т. А., Дронова Т. Я., Толпешта І. І. Глинисті мінерали у 

ґрунтах: Навчальний посібник. Тула,. 2005. 336.  

Допоміжна література:   
7. Мінерали ґрунтів: ґенеза, географія, значення для родючості і 

екології. М.: Ґрунтовий інститут ім. В. В. Докучаєва. 1996. 340 с. (рос.). 

8. Самойлова Є. М. Ґрунтотворні породи. Москва. 1983. 173 с.  

9. Горбунов Н. І. Переміщення колоїдів і мулу у ґрунтах з руйнуванням 



і без руйнування. Ґрунтознавство. № 7. 1961. С. 7-11.  

10. Мінерали і гірські породи СРСР. Москва. 1970. (рос.). 

11. Мінералогія ґрунтових новоутворень. М., 2001.  

12. Краєв В. Ф. Інженерно-геологічна характеристика порід лесової 

формації України. Київ: Наукова думка. 1971. 227.  

13. Відейко М. Ю. Подорож до прадавньої країни: Наук.-попул. вид. 

Київ: Вища школа, 2011. 167 с. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 96 години авдиторних занять (з них 48 годин лекцій і 48 годин 

практичних занять) та 24 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

 знати: 

- загальну схему і принципи класифікації ґрунтових мінералів; 

- кристалохімічну природу глинистих і неглинистих високодисперсних 

мінералів ґрунту; 

- властивості, будову і походження первинних і вторинних мінералів; 

- вплив мінералогічного складу на властивості ґрунтів; 

- процеси утворення, трансформації, руйнування і переміщення 

глинистого матеріалу в ґрунтах; 

- хіміко-мінералогічний склад зональних типів ґрунтів; 

- діагностичні ознаки основних груп ґрунтових мінералів; 

- основні методи мінералогічного аналізу грунтів. 

вміти: 

- діагностувати літологічний склад ґрунтів, деякі (первинні і вторинні) 

ґрунтові мінерали за комплексом їхніх морфохроматичних і фізичних 

ознак; 

- використовувати експериментальні дані для діагностики ґрунтових 

мінералів; 

- читати криві рентгендифрактограм глинистих фракцій ґрунту; 

- виділити мулисту фракцію з дрібнозему ґрунту; 

- підготовити ґрунт до мінералогічного аналізу. 

Ключові слова Мінералогія ґрунтів, первинні мінерали, вторинні мінерали, глинисті 

мінерали, кристалічна ґратки, тетраедрична сітка, октаедрична сітка, 

структура кристалітів, координаційний багатокутник, координація, 

силанольна група, алюмінольна група 

Формат курсу  Очний. 

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань і стійких практичних умінь. Студенти 

денної форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття on-

line/of-line згідно з розкладом і своєчасно виконувати навчальні 

завдання відповідно до робочої програми.  

Теми Подаються у вигляді структурованої таблиці1 і розгорнутої схеми2 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у кінці семестру у формі тестових завдань, екзаменаційна оцінка 

враховує виконання практичних робіт і модульних контрольних 

завдань у формі тестування 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань зі 

спеціалізованих дисциплін (Ґрунтознавство, Основи геології і 

геоморфології, Загальна хімія з основами фізколоїдної хімії, Хімія 

ґрунтів, Фізики ґрунтів тощо), достатніх для сприйняття 

категоріального апарату курсу "Мінералогія ґрунтів", розуміння його 

інструментарію та методології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

Лекційна форма навчання:  

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- схематичний аналіз кристалохімічної будови різних мінералів на 



під час викладання 

курсу 

прикладі координаційних багатокутників; 

-  дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичні заняття:  

- виконання практично-семінарських робіт, обговорення; 

- презентація результатів діагностики різних мінералів з використання 

мультимедійного забезпечення; 

- підготовка зразків ґрунту до мінералогічного аналізу; 

- виділення мулистої фракції з дрібнозему ґрунту методом Горбунова. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання, 

музейних експонатів з монолітами і зразками ґрунтів, хімічної 

лабораторії. 

Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Впродовж семестру студент може набрати 50 балів. Приклад розподілу 

балів на практичні заняття подається нижче у формі таблиці3. 

Під час іспиту студент може набрати 50 балів. Кожен студент отримує 

індивідуальні екзаменаційні завдання у формі тестів, що містить 

запитання із загального переліку тем до навчальної дисципліни. Для 

складання екзаменаційних завдань необхідний допуск, а саме наявність 

не менше 20 балів за виконання завдань впродовж семестру (практичні 

роботи, модулі). 

Отримані бали під час іспиту плюсуються до балів, отриманих 

упродовж семестру. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100.  

Питання до заліку чи 

іспиту. 

 Мінерали групи ґрунтових хлоритів. 

 Мінералогічний склад колювію сповзання. 

 Мінерали групи монтморилоніту. 

 Наявність глинистих кутан як пам'ять ґрунту про …?? 

 Мінералогічний склад сірих лісових ґрунтів. 

 Еолові відклади. 

 Основи кристалохімії глинистих мінералів. 

 Мінерали групи вермикуліту. 

 Позитивний баланс глинистої фракції в профілі ґрунту як пам'ять 

про …?? 

 Мінералогічний склад чорноземів. 

 Гірські породи. 

 Первинні мінерали ґрунтів і ґрунтотворних порід. 

 Закономірності профільного розподілу глинистих мінералів в 

різних ґрунтах. 

 Група змішаношаруватих мінералів. 

 Мінералогічний склад колювію обвалювання. 

 Склад і класифікація осадових гірських порід. 

 Джерела первинних мінералів ґрунтів і ґрунтотворних порід. 

 Географія глинистих мінералів ґрунтів і ґрунтотворних порід. 

 Походження глинистих мінералів. 

 Мінералогічний склад делювіальних відкладів. 

 Процес ілітизації. 

 Мінералогічний склад заплавного алювію. 

 Алювіальні відклади. 

 Поширення первинних мінералів у ґрунтах і породах. 

 Радіуси і координаційні числа іонів. 

 Процеси руйнування глинистих мінералів. 

 Мінералогічний склад старичного алювію. 



 Пролювіальні відклади. 

 Властивості і екологічна роль первинних мінералів ґрунтів і порід. 

 Явище ізоморфізму мінералів. 

 Конгруентне розчинення глинистих мінералів. 

 Мінералогічний склад озерних відкладів. 

 Озерні відклади. 

 Мінерали-солі. 

 Об’єкт, предмет, методи і завдання мінералогії ґрунтів. 

 Класифікація ґрунтових мінералів. 

 Загальні властивості глинистих мінералів ґрунтів і ґрунтотворних 

порід. 

 Явище поліморфізму мінералів. 

 Мінералогічний склад пролювіальних відкладів. 

 Льодовикові відклади. 

 Хімічний склад і властивості мінералів-солей. 

 Заряд глинистих часток і його виникнення. 

 Механізм процесів руйнування глинистих мінералів. 

 Мінералогічний склад фералітних ґрунтів і латеритів. 

 Водно-льодовикові відклади. 

 Вплив на процеси ґрунтоутворення і функціонування біоценозів 

мінералів-солей. 

 Класифікація глинистих мінералів. 

 Механізм процесів переміщення глинистих мінералів. 

 Мінералогічний склад льодовикових відкладів. 

 Озерно-льодовикові відклади. 

 Токсичність мінералів-солей. 

 Елементи кристалічної структури глинистих мінералів. 

 Діагностика процесів руйнування глинистих мінералів ґрунтів. 

 Мінералогічний склад водно-льодовикових відкладів. 

 Піски. 

 Високодисперсні неглинисті мінерали ґрунтів і порід. 

 Загальні і відмінні властивості різних класів глинистих мінералів. 

 Діагностика процесу механічного переміщення глинистих 

мінералів. 

 Мінералогічний склад озерно-льодовикових відкладів. 

 Глини. 

 Мінерали палигорськіт і сепіоліт. 

 Мінерали-сесквіоксиди алюмінію 

 Фізичні властивості глинистих мінералів. 

 Мінералогічний склад руслового алювію. 

 Делювіальні відклади. 

 Особливості кристалохімії та властивості первинних мінералів 

ґрунтів і порід. 

 Координаційне число і координаційний багатокутник. 

 Колювіальні відклади 

 Карбонатні породи. 

 Роль глинистих мінералів у формуванні властивостей ґрунтів і 

порід. 

 Явище супердисперсності ґрунтів. 

 Мінералогічний склад лесів. 

 Морські відклади. 

 Мінерали групи каолініту. 

 Мінералогічний склад ґрунту як пам'ять про умови функціонування 

біоценозу. 

 Мінералогічний склад підзолистих ґрунтів. 



 Елювіальні відклади. 

 Вторинні мінерали ґрунтів і ґрунтотворних порід. 

 Мінерали групи слюди та ілітів. 

 Явище супердисперсності як пам'ять ґрунту про …?? 

 Мінералогічний склад дерново-підзолистих ґрунтів. 

 Інконгруентне розчинення глинистих мінералів 

 Мінерали-сесквіоксиди заліза 

 Схилові відклади. 

 Глинисті мінерали. 

 Покривні суглинки. 

 Класифікація і номенклатура глинистих мінералів ґрунтів і порід. 

 Мінерали групи хлоритів. 

 Незбалансовані втрати з ґрунту глинистого матеріалу як пам'ять 

ґрунту про …?? 

 Мінералогічний склад солончаків. 

 Зміна ступеня дисперсності глинистого матеріалу. 

 Мінералогічний склад стрічкових глин. 

 Лесові породи. 

 Алофани та імоголіт. 

 Фізико-хімічні властивості глинистих мінералів. 

 Процес оглинення профілю. 

 Мінералогічний склад еолових пісків. 

 Генетичні типи пухких континентальних відкладів. 

 Класифікація гранулометричних елементів ґрунтів і ґрунтотворних 

порід. 

 Екологічна роль глинистих мінералів ґрунтів і ґрунтотворних 

порід. 

 Процеси синтезу глинистих мінералів. 

 Мінералогічний склад алювіальних відкладів. 

 Мінерали грубих фракцій гранулометричних елементів. 

 Мінерали пилуватих фракцій ґрунтів і ґрунтотворних порід. 

 Трансформаційні зміни слюд в лабільні глинисті мінерали. 

Опитування  Опитування студентів проводиться у письмовій та усній формах, а 

також у формі бесіди і тестування.  
 

 

СХЕМА КУРСУ  

Тиж. Тема, план, короткі тези 
Форма діяль- 

ності 
Література, наочна інформація 

Зав-

дан-

ня, 

год 

Тер_

мін 

вико-

нання 

1-й Основи мінералогії ґрунтів. Вступ. 

Об’єкт, предмет, основні завдання, 

прикладне значення і зв'язок із 

суміжними науками 

Лекція 4, 5 2 2 год. 

Прилади і матеріали кабінету фізики 

ґрунтів 
Практичне 

заняття 

Лабораторія фізико-хімічних 
методів дослідження ґрунтів і 

природних вод 
2 2 год. 

Генетичні типи пухких 

континентальних відкладів 
Лекція 3, 8 2 2 год 

Огляд колекції гірських порід і мінералів Практичне 

заняття 
Мінералогічний музей ЛНУ 

імені Івана Франка 
2 2 год 

 Методи мінералогічного аналізу ґрунтів 

і порід 
Самостійна 

робота 
3, 4 

 
1 Тиж. 

2-й Піски Лекція 3, 8 2 2 год. 

Діагностика і властивості пісків Практичне 1. Зразки піщаних порід 2 2 год. 



заняття 2. Лабораторні дані 

Вік і географія пісків Самостійна 

робота 
3 1 Тиж. 

3-й Глини Лекція 3, 8 2 2 год 

Діагностика і властивості глин Практичне 

заняття 
1. Зразки глинистих порід 

2. Лабораторні дані 
2 2 год. 

Валунні суглинки Лекція 8 2 2 

Діагностика і властивості моренних 

суглинків 
Практичне 

заняття 
1. Зразки морени 

2. Лабораторні дані 2 2 год. 

Стрічкові глини Самостійна 

робота 
3, 8 1 Тиж. 

4-й Породи лесової формації Лекція 3 2 2 год 

Діагностика і властивості лесових порід Практичне 

заняття 
3, 

Зразки лесових порід 
2 2 год. 

Інженерно-геологічні властивості 

лесових порід 
Самостійна 

робота 
12 3 Тиж. 

5-й Карбонатні породи Лекція 4 2 2 год 

Діагностика і властивості карбонатних 

порід 

Практичне 

заняття 
4, 

Зразки карбонатних порід 
2 2 год 

Вулканічні породи Лекція 4, 10 2 2 год 

Діагностика і властивості вулканічних 

порід 

Практичне 

заняття 
4, 

Зразки вулканічних порід 
2 2 год 

Щільні силікатні і метаморфічні породи Самостійна 

робота 
4 
 

1 Тиж. 

6-й Первинні мінерали ґрунтів і 

ґрунтотворних порід 

Лекція 
5 2 2 

Діагностика мінералів грубих фракцій 

ґрунтів і порід 

Практичне 

заняття 
5; Зразки грубих фракцій 

ґрунтів і порід 
2 2 год 

Силікатні мінерали грубих фракцій 

ґрунтів і порід 

Самостійна 

робота 
4, 10 1 Тиж. 

7-й Мінерали-солі Лекція 4, 10 2 2 год 

Діагностика мінералів-солей (галіт, гіпс, 

кальцит) 

Практичне 

заняття 
4, 10, Зразки мінералів 
сольових акумуляцій 

2 2 год 

Високодисперсні не глинисті 

мінерали-силікатів (палигорськіт, 

сепіоліт, алофани та імоголіт) 

Лекція 

5, 6 2 2 год 

Опис властивостей високодисперсних 

неглинистих силікатів 

Практичне 

заняття 
5 2 2 год 

Поклади солей в Україні Самостійна 

робота 
4 
 

1 Тиж. 

8-й Високодисперсні неглинисті мінерали 

сесквіоксидів Fe і Al 

Лекція 
5, 6 2 2 год 

Діагностика конкрецій них новоутворень 

Fe і Mn у ґрунтах 

Практичне 

заняття 
5; Зразки конкреційних 
новоутворень Fe і Mn 

2 2 год 

Не конкреційні новоутворення Fe і Mn у 

ґрунтах 

Самостійна 

робота 
5, 6 1 Тиж. 

9-й Основи кристалохімії глинистих 

мінералів 

Лекція 
5, 6 2 2 год 

Схематичне зображення різних структур 

мінералів 

Практичне 

заняття 
5 2 2 год 

Мінерали групи каолініту Лекція 5, 6 2 2 год 

Схематичне зображення структури 

каолініту 

Практичне 

заняття 
5 2 2 год 

Каолінові глини Самостійна 

робота 
4, 10 1 Тиж. 

10-й Мінерали групи слюди та ілітів Лекція 5, 6 2 2 год 



Схематичне зображення структури 

мусковіту 

Практичне 

заняття 
5 2 2 год 

Силікатні кори вивітрювання Самостійна 

робота 
4, 10 2 Тиж. 

11-й Мінерали групи монтморилоніту Лекція 5, 6 2 2 год 

Схематичне зображення структури і 

властивості монтморилоніту 

Практичне 

заняття 
5, 

Зразок смектиту (смекта) 
2 2 год 

Мінерали групи вермикуліту Лекція 5, 6 2 2 год 

Схематичне зображення структури 

вермикуліту 

Практичне 

заняття 
5 2 2 год 

Бентонітові глини Самостійна 

робота 
4, 10 1 Тиж. 

12-й Мінерали групи хлоритів і ґрунтових 

хлоритів 

Лекція 
5, 6 2 2 год 

Схематичне зображення структури 

хлориту і ґрунтового хлориту 

Практичне 

заняття 
5 
 

2 2 год 

Прадавнє господарське використання 

глин 

Самостійна 

робота 
13 1 Тиж. 

13-й Група змішаношаруватих мінералів Лекція 5, 6 2 2 год 

Схематичне зображення структури 

слюда-смектиту 

Практичне 

заняття 
5 2 2 год 

Синтез і трансформаційні зміни 

глинистих мінералів 

Лекція 
5, 6 2 2 год 

Діагностика процесів оглинення та 

ілітизації 

Практичне 

заняття 
6, 

Лабораторні дані 
2 2 год 

Діагностика і визначення індивідуальних 

і змішано шаруватих мінералів 

Самостійна 

робота 
5 1 Тиж. 

14-й Руйнування і переміщення глинистих 

мінералів 

Лекція 
5, 6 2 2 год 

Діагностика процесів лесиваж і 

опідзолення 

Практичне 

заняття 
6, 

Лабораторні дані 
2 2 год 

Давні елювіальні кори вивітрювання Самостійна 

робота 
Кори вивітрювання 1 Тиж. 

15-й Мінералогічний склад ґрунтів боре-

ального поясу 

Лекція 
1, 5, 6 2 2 год 

Оцінка впливу мінералогічного складу 

на властивості підзолистих ґрунтів 

Практичне 

заняття 
1, 5 2 2 год 

Мінералогічний склад ґрунтів 

суббореального поясу 

Лекція 
1, 5, 6 2 2 год 

 Оцінка впливу мінералогічного складу 

на властивості чорноземів 

Практичне 

заняття 
1, 5 

 
2 2 год 

 Закономірності профільного розподілу 

глинистих мінералів у різних типах 

грунтів 

Самостійна 

робота 6 1 Тиж. 

16-й Мінералогічний склад ґрунтів 

тропіків і субтропіків 

Лекція 
1, 5, 6 2 2 год 

Оцінка впливу мінералогічного складу 

на властивості латеритів 

Практичне 

заняття 
1, 5 2 2 год 

Зв'язок рудних і нерудних корисних 

копалин з ґрунтовими утвореннями 

Самостійна 

робота 
4 
 

1 Тиж. 

 


