




ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Найменування показників 

 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 
Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

05 – соціальні та поведінкові 

науки 

Вибіркова дисципліна 

Модулів – 1  

Спеціальність : 

053 «Психологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

 
 

Освітній рівень: перший 

(бакалаврський) 

12 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

  год.                   ___год. 
  

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Мова навчання: 

Українська 
Вид контролю: залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% / 67% 

для заочної форми навчання – 11% / 89% 

 
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

розширити теоретичні уявлення про сутність коучингу здоров’я у професійній діяльності 

психолога; сформувати практичні навички проведення коучингу. 

              

 Завдання вивчення дисципліни: 

 вивчення теоретичних та практичних особливостей коучингу здоров’я; 

 оволодіння вмінням проводити коуч-сесію; 

 формування у студентів професійних компетентностей коуча та навичок використання 

інструментів коучингу для покращення здоров’я особистості. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Вибіркова навчальна дисципліна «Техніки коучингу здоров’я» поглиблює теоретичні 

знання студентів з «Соціальної психології», «Клінічна психологія», «Психологія 

консультування» та ін.; розширює уявлення про особливості проведення коучингу здоров’я. 

 

 



 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 

навчання, що передбачають застосування основних психологічних 

теорій та методів і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити 

концептуально, системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

СК11. Здатність до особистісного та професійного  

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Програмні результати навчання 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми особи 

та пропонувати шляхи її розв’язання за допомогою технік коучингу здоров’я. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури коуч-сесії. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі коуч-

сесії, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати проблеми збереження і відновлення психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

            Ретроспективний, пояснювально-ілюстративний, частко-пошуковий, метод проблемного 

викладання. 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Усне та письмове опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 



• своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку; 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 

 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт 

проводиться за поточним та підсумковим контролями. Поточний контроль знань студентів з 

навчальної дисципліни проводиться в усній та письмовій формі (усне опитування, 

тестування, контрольна робота, самостійна робота). Підсумковий контроль здійснюється у 

формі двох тематичних тестувань за змістовими модулями. 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне опитування та самостійна робота 

С
у
м

а
  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Усне та письмова 

опитування  – 20 

Тестування за модулем 

№1- 10 

Самостійна робота – 8 

Усне та письмове опитування  – 20 

Тестування за модулем №2 – 10 

Самостійна робота – 22 

100 

Контрольна робота – 10 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 40 балів 

відводиться на оцінку усного та письмового опитування студентів, 20 балів – на оцінку 

тематичного тестування за двома змістовими модулями, 30 балів – на самостійну роботу та 

10 балів – на контрольну роботу.  

Залік з курсу «Техніки коучингу здоров’я» виставляється за загальною сумою балів з 

усіх виконаних завдань, що передбачені цією робочою програмою.  

На семінарських заняттях студенти за усну (письмову) відповідь максимально можуть 

отримати 5 балів. При цьому, студенти здійснюють огляд літератури за ключовими 

поняттями теми, анотують та конспектують першоджерела, оформляють відповіді на 

питання семінару. 

            Усне (письмове) опитування студентів може здійснюватись індивідуально або 

фронтально. Оцінюються за 5-ти бальною системою. При цьому, студенти здійснюють огляд 

літератури за ключовими поняттями теми, анотують та конспектують першоджерела, 

оформляють відповіді на питання семінару, відповідають на питання семінару. Загальний бал 

за цей вид роботи по першому змістовому модулю виводиться з середнього балу за всі усні і 

письмові відповіді, помноженому на 5. 

Самостійна робота студентів забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і 

контрольних заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на 

заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. 

Самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного матеріалу і рекомендованої 

літератури; пошук (підбір), огляд літератури; підготовка до практичних  (семінарських) 



занять; підготовка до написання контрольної роботи, інших форм поточного контролю; 

підбір відеокоуч-сесій, відеоперегляд та конспект головних ідей коучингу здоров’я, підбір технік 

коучингу здоров’я,  проведення коуч-сесії та  ін. Сукупна кількість балів за самостійну роботу – 30 

балів. 

Самостійна робота студентів оцінюється залежно від виду роботи. За 

конспектування матеріалів з актуальних питань коучингу здоров’я, підбір моделей та технік 

коучингу,  відеокоуч-сесій  – 2 бали; за проведення коус-сесій за обраною моделлю та 

техніками – 5 балів.  

Вимоги до оцінювання самостійної роботи студентів: 

Завдання, які оцінюються у 2 бали: 2 бали виставляється у тих випадках, якщо 

завдання здані вчасно і в повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності. 1 

бал виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі або невчасно. 0 балів 

виставляється, якщо завдання не здано. 

Завдання, які оцінюються у 5 балів: 5 балів виставляється, якщо завдання виконане 

вчасно і в повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності, є креативними, 

відповідає обраній темі і меті. 4 бали виставляється, якщо завдання виконане вчасно і у 

повному обсязі, проте є незначні помилки. 3 бали виставляється, якщо завдання виконане не 

в повному обсязі, або дещо не відповідає обраній темі, є багато неточностей. 2-1 бал 

виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі або невчасно, моделі та техніки 

коучингу подані невірно. 0 балів виставляється, якщо завдання не виконано. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях використовують 

тестовий контроль знань, що містить завдання з вибором однієї правильної відповіді з 

чотирьох запропонованих, завдання на встановлення правильної відповідності, завдання на 

встановлення правильної послідовності. Сукупна кількість балів за тематичний тест за 

змістовий модуль – 10 балів. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях використовують 

тестовий контроль знань, що містить завдання з вибором однієї правильної відповіді з 

чотирьох запропонованих, завдання на встановлення правильної відповідності, завдання на 

встановлення правильної послідовності. Сукупна кількість балів за тестування за змістовий 

модуль – 10 балів. 

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді передбачають перевірку цілої низки 

знань, умінь, навичок (знання термінів, процесів тощо, уміння конкретизувати, уміння 

виділяти головне, уміння визначати передумови, причини, приводи та сутність психічних 

явищ). Завдання вважається виконаним, якщо студент вказав правильний варіант відповіді, і 

оцінюється у 0,5 бала; якщо студент вказав неправильну відповідь – 0 балів. 

 Завдання на установлення правильної відповідності (логічні пари). До кожного 

завдання подано інформацію, що позначено цифрами (лівий стовпчик) та буквами (правий 

стовпчик). Виконуючи завдання, необхідно установити відповідності між двома групами 

інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Кожна правильно 

визначена логічна пара оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів за завдання – 2 

 Завдання на установлення правильної відповідності. До кожного завдання подано 

перелік процесів, симптомів тощо, позначених буквами. Їх необхідно розташувати у 

правильній послідовності. Завдання вважається виконаним, якщо студент визначив 

правильну послідовність, і оцінюється в 1 бал.                                                      

 Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 10 балів. При цьому. 9-10 б. 

виставляється, коли питання контрольної роботи розкриті повністю, наведені приклади 

описаних явищ, подано обґрунтування специфіки коучингу здоров’я. 8-7 б. виставляються у 



разі недостатнього аналізу явища, наведено лише один приклад описаного явища, питання 

розкрито не в повній мірі, проте студент дав відповіді на всі питання. 6-5 б. за контрольну 

роботу виставляється, коли студент не відповів на одне питання контрольної роботи, дав 

часткові відповіді на решта і не навів приклади описаних явищ. 4-3 б. виставляється, коли 

студент не відповів на половину питань, проте дав часткові малозмістовні відповіді на решта. 

2-1 б. виставляється студенту, який не відповів на жодне питання, або у відповідях не 

розкритий зміст питання. 

Шкала оцінювання заліку 
 

Університетська Національна Шкала  ECTS 

90 – 100  

 

Зараховано  

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

60 – 69 D 

50 – 59 Е 

26 – 49     Не зараховано  FX 

0-25 F 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні та методологічні аспекти коучингу здоров’я  

 

Тема 1. Загальні уявлення про  коучинг як метод психологічної допомоги 

Поняття коучингу. Історія виникнення та розвитку коучингу. Коучинг, психотерапія, 

психологічне консультування: співвідношення понять. Мета та принципи коучингу. Види 

коучингу. Особливості коучингу в професійній діяльності психолога. 

 

Тема 2. Професійні стандарти діяльності коуча 

Професійні стандарти Міжнародної Федерації Коучингу (ICF). Особливості діяльності 

коуча. Основні компетентності коуча (ICF). Особливості навчання коучів в Україні.  

 

Тема 3. Особливості коучингу здоров’я 

Коучинг здоров’я як напрям лайф-коучингу. Основні напрямки коучингу здоров’я 

(супровід в процесі хвороби та одуження, допомога в набутті балансу розуму та емоцій, 

визначення причин симптомів та ін.). Модель здоров’яорієнтованого коучингу (П.Шютц). 

Методологічні основи навчання коучинг-консультуванню у руслі positum-підходу 

(Ю.Кравченко).  

 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти коучингу здоров’я 

Тема 4. Процес коучингу здоров’я   

Особливості коучингового процесу. Етапи проведення коучингу здоров’я. Контракт  

на проведення коучингу. Особливості постановки запитань у коучинговому процесі. 

Розповсюджені помилки коуча при постановці запитань. Оцінка ефективності коучингу 

здоров’я.  

 

Тема 5. Моделі коучингу 

Модель GROW Джона Уітмора (goals – ціль, reality – вивчення реальності, options –  



список можливостей і подальших дій, will – визначення перших кроків по досягненню мети). 

Модель коуч-сесії Мериліна Аткінсона (встановлення рапорту (контакту), укладення 

контракту, визначення мети, використання досвіду, планування діяльності, висновок, 

визнання досягнень). Модель коучингу Мері Бет О'Ніл (укладання контракту, планування 

діяльності, коучинг по ходу діяльності або «за сценою», підведення підсумків).  

 

Тема 6. Технології коучингу  

Основні інструменти коучингу. Техніка «Що якщо?», техніка «Колесо балансу», 

техніка «Шкалювання». Принципи постановки мети (SMART (specific – конкретна, 

measurable – вимірювана, assignable – має виконавця, realistic – реалістична, time-related – 

обмежена в часі), екологічність цілі, «Рамка результату» та ін.). Метод Уолта Діснея. 

Піраміда Роберта Ділтса Використання метафоричних асоціативних карт у  коучинговому 

процесі. Техніка «Воронка запитань». Техніка «Картезіанські запитання». Техніка «Шість 

капелюхів». Модель SWOT (сильні і слабкі сторони, шанси і загрози).  Вправи, спрямовані 

на самопізнання та розвиток особистості. 

Тема 7. Особливості роботи коуча з клієнтами 

Клієнти в процесі коучингу здоров’я. Вивчення запиту та оцінка ресурсів клієнта. 

Типи коучингових розмов. Поняття про «зону комфорту». Роль емоцій під час коучингового 

процесу. Мотивація до змін як основа коучингового процесу.  

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 
Назва змістових тем модуля 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Л П Ла

б 

Інд Ср Л П лаб Інд С

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні та методологічні аспекти коучингу здоров’я  

Тема 1. Загальні уявлення про  
коучинг як метод психологічної 
допомоги 

12 2 2   8 9 1 -   8 

Тема 2. Професійні стандарти 
діяльності коуча 

10 - 2   8 10 - 1   8 

Тема 3. Особливості коучингу 
здоров’я 

12 2 2   8 13 1 1   12 

Разом за змістовим модулем 1 34 4 6   24 32 2 2   28 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти коучингу здоров’я  

Тема 4. Процес коучингу 
здоров’я   

10 2 2   6 12 1 1   10 

Тема 5. Моделі коучингу 16 2 4   10 17 1 1   15 

Тема 6. Технології коучингу 18 2 4   12 16 - 1   15 

Тема 7. Особливості роботи 
коуча з клієнтами 

12 2 2   8 13  - 1   12 

Разом за змістовим модулем 2 56 8 12   36 58 2 4   52 

Усього годин 90 12 18   60 90 4 6   80 



Теми семінарських/практичних занять 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна 
Форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Загальні уявлення про  коучинг як метод психологічної допомоги 2 - 

2 Тема 2. Професійні стандарти діяльності коуча 2 1 

3 Тема 3. Особливості коучингу здоров’я 2 1 

4 Тема 4. Процес коучингу здоров’я   2 1 

5 Тема 5. Моделі коучингу 4 1 

6 Тема 6. Технології коучингу 4 1 

7 Тема 7. Особливості роботи коуча з клієнтами 2 1 

 

 

Самостійна робота 

 

Семестр 

/ тема 

 

 

Зміст самостійної роботи 

Обсяг 

(год.) 

денна 

форма/ 

заочна 

Форма 

 

Форма 

контролю 

 

Тиждень, на якому 

здійснюється 

контроль 

 

Кількість 

балів 

 

 

 

ІІ/1 

 Тема 1. Загальні уявлення про  

коучинг як метод психологічної 

допомоги 

- -законспектувати: Основні 

принципи коучингу. Нежинська 

О. О., Тименко В. М. Основи 

коучингу : навчальний посібник. 

Київ ; Харків, 2017. 220 с. – 

Режим доступу 

lib.iitta.gov.ua/710073/1/Основи%

20коучингу_розміщення%20в%2

0ел.біблітоеку.pdf 

8/8 Конспект  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ІІ/2 

- Тема 2. Професійні стандарти 

діяльності коуча 

- - ознайомитися з Етичним 

Кодексом Міжнародної 

Федерації коучингу (ICF). – 

Режим доступу: 

lib.iitta.gov.ua/710073/1/Основи%

20коучингу_розміщення%20в%2

0ел.біблітоеку.pdf 

- законспектувати: Основні 

компетентності коуча (ICF). – 

Режим доступу: 

http://54erfolg.ru/assets/files/Klyuc

hevie-kompetencii-koucha.pdf 

8/8 Конспект   3 2 

 

 

 

ІІ/3 

Тема 3. Особливості коучингу 

здоров’я  

-законспектувати:  Модель 

здоров’яорієнтованого коучингу 

П.Шютца // Галецька І., 

  8/12 Конспект  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

http://54erfolg.ru/assets/files/Klyuchevie-kompetencii-koucha.pdf
http://54erfolg.ru/assets/files/Klyuchevie-kompetencii-koucha.pdf


Сосновський Т. Психологія 

здоров’я: теорія та практика. 

Львів, 2006. С.325-337. – Режим 

доступу: 

https://www.academia.edu/465385

1/Галецька_Інна_Сосновський_Т

итус._Психологія_здоровя_теорі

я_та_практика._Львів_Видавнич

ий_центр_ЛНУ_імені_Івана_Фра

нка_2006._338_с 

-переглянути відео: "Коучинг 

здоров’я. Позитивна кросс-

культурна психотерапія" : 

https://www.youtube.com/watch?v

=B8U-_7GyTqg. Законспектувати 

головні ідеї коучингу здоров’я за 

Ю. Кравченком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

ІІ/4 

Тема 4. Процес коучингу 

здоров’я   

- описати технологію  створення 

контракту між коучем та 

клієнтом: Романенко Н. Контракт 

в коучингу. – Режим доступу: 

https://www.trn.ua/articles/1094/ 

6/10 Конспект 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

ІІ/5 Тема 5. Моделі коучингу  

- описати Модель коучингу Мері 

Бет О'Ніл (укладання контракту, 

планування діяльності, коучинг 

по ходу діяльності або «за 

сценою», підведення підсумків); 

- здійснити підбірку трьох 

відеофільмів з сесією коучингу 

здоров’я. Законспектувати 

головну ідею одного з фільмів; 

-провести коуч-сесію у парі 

студентів (-ок), застосовуючи 

одну з моделей коучингу. 

Оцінюється план роботи студента 

(-ки) (модель коучинга, питання 

«коуча», відповіді «клієнта», 

висновок, відгук «клієнта»). 

10/15 Конспект 

 

 

 

 

 

Конспект  

 

 

 

Конспект  

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

ІІ/6 
- Тема 6. Технології коучингу  

- -створити манули інструментів 

коучингу: техніка «Що якщо?», 

техніка «Колесо балансу», 

техніка «Шкалювання», техніка 

«SMART»,  «Рамка результату», 

метод Уолта Діснея, піраміда 

Роберта Ділтса, техніка «Воронка 

запитань», техніка «Картезіанські 

запитання», техніка «SWOT», 

техніка «Шість капелюхів». 

-провести коуч-сесію, 

12/15 Конспект 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/4653851/Галецька_Інна_Сосновський_Титус._Психологія_здоровя_теорія_та_практика._Львів_Видавничий_центр_ЛНУ_імені_Івана_Франка_2006._338_с
https://www.academia.edu/4653851/Галецька_Інна_Сосновський_Титус._Психологія_здоровя_теорія_та_практика._Львів_Видавничий_центр_ЛНУ_імені_Івана_Франка_2006._338_с
https://www.academia.edu/4653851/Галецька_Інна_Сосновський_Титус._Психологія_здоровя_теорія_та_практика._Львів_Видавничий_центр_ЛНУ_імені_Івана_Франка_2006._338_с
https://www.academia.edu/4653851/Галецька_Інна_Сосновський_Титус._Психологія_здоровя_теорія_та_практика._Львів_Видавничий_центр_ЛНУ_імені_Івана_Франка_2006._338_с
https://www.academia.edu/4653851/Галецька_Інна_Сосновський_Титус._Психологія_здоровя_теорія_та_практика._Львів_Видавничий_центр_ЛНУ_імені_Івана_Франка_2006._338_с
https://www.academia.edu/4653851/Галецька_Інна_Сосновський_Титус._Психологія_здоровя_теорія_та_практика._Львів_Видавничий_центр_ЛНУ_імені_Івана_Франка_2006._338_с
https://www.youtube.com/watch?v=B8U-_7GyTqg
https://www.youtube.com/watch?v=B8U-_7GyTqg
https://www.trn.ua/articles/1094/


використовуючи мінімум три 

техніки. Оцінюється протокол 

коуч-сесії.  

коуч-сесії  
9 5 

 
ІІ/7 

Тема 7. Особливості роботи 

коуча з клієнтами  

-здійснити підбір трьох технік 

визначення ресурсів осіб різного 

віку (дитина до 10 р., підліток – 

11-15 рр., дорослий).  

- провести діагностику 

психологічних ресурсів особи (на 

вибір студента). Висновок та 

протокол діагностики записати. 

8/12 Конспект 

 

 

 

 

 

Конспект    
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10 
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      2 

Разом 
60/80 

  
30 
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