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1 опис нАвIIАльноi дисциплIни

РеСУрс годин на вивчеIIня дисциплiни <Проблемнi питання пiдвищення ефективностi роз_
робки гЕlзових i газоконденсатних родовищ> згiдно з чинним рнп, розподiл по семесц)ах i ви-
дах Еtвчt}льноi роботи дпя рiзних форм навчаЕIUI характоризуе таблиця 1.

таблиця 1 - Розподiл годин, видiпених на вивчення дисциплiни к Проблемнi питаrrня пiдви-
щення ефективностi розробки газових i газоконденсатних родовищ )

Найменування показникiв

Всього

Розподiл по семестрах

Семестр _ Семестр _

,Щенна

форма
на-

вчання
(дФн)

Заочна
(диста-
нцiйна)
форма

навчан-
ня)

(зФн)

.Щенна

форма
на-

вчання

цФн)

Заочна
(диста-
нцiйна)
форма

навчан-
ня)

GФн)

.Щенна

форма
на_

вчtlння

цФн)

Заочна
(диста-
нцiйна)
форма

на-
вчання)
(зФн)

Кiлькiсть кредитiв ECTS 4 4 4 4
Кiлькiсть модулiв 1 1 1 1

Загальний обсяг часу, год |20 I20 I20 I20
Аудиторнi заняття, год, у т.ч.: зб 8 36 8

18 4 18 4
ceMiHapcbKi заняття
практичнi заняття 18 4 18 4
лабораторнi занятгя
Самостiйна робота, год, у т.ч. 84 l12 84 l12
виконання курсового IIроекту
виконання коItтрольних
(розрахунково-графiчних) робiт
опрацювання матерiалу,
викJIаденого на лекцiях 18 з2 18 з2

опрацювання матерiа-пу, вине-
сеного на саллостiйне вивчення l8 18 18 18

пlдготовка до практичних
занять та контрольних заходiв l8 з2 18 з2

пiдготовка звiтiв з лабораторних
робiт
пiдготовка до екзЕlI\4ену

з0 30 30 30

Форма семестрового коЕц)олю 1спит 1спит



2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАНIIЯ

Мета вивченнrI дисциплiни полягае в закрiпленнi, поглибленнi та узагальнен-

Hi знань аспiрантiв в областi розробки родовищ природних газiв, ознайомленнi з

проблемними питаннями розробки родовищ i найновiшими досягненнями cBiToBoi

наУки i технiки у цiЙ областi, набутгя навичок проведення всестороннього на нау-

ковiЙ ocHoBi аналiзу розробки родовищ, виявленнrI чинникiв негативного впливу

На ПРОцеси видобуванIuI вуглеводнiв та ik причин i розроблення нових чи удоско-
н€tлення вiдомих технологiЙ пiдвищення ефективностi розробки родовищ.

Вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог до доктора фiлософii пiсля опанування

дисциплiни аспiрант повинен знати:

-xapaкTepHi особливостi геологiчноi будови родовищ природних газiв, фiзи-

Ко-лiтологiчнi характеристики продуктивних пластiв, фiзико-хiмiчнi властивостi

ПЛаСТОВих флюТдiв i фазовi перетворення пластових вуглеводневих систем при

змiнi термодинамiчних умов;

- особливостi розробки г€lзових, г€воконденсатних i нафтог€lзоконденсатних

РОДОВиЩ У рiзних гiрничо-геологiчних умовах: багатопластовоi i макронеоднорiд-

НОi бУдоВи продуктивних вiдкпадiв, наявностi щiльних низькопроникних порiд-

КОлекТорiв, скупчення газу у сланцевих породах, вугiльних пластах i у виглядi гi-

дратiв на днi MopiB та oKeaHiB, деформацii порiд-колекторiв у процесi зниження

пластового тиску, нерiвномiрного розмiщеннr[ свердловин на площi гЕtзоносностi,

ПРОЯВУ водонапiрного режиму i MiKpo- та макрозаIцемлення г€lзу водою у порис-

ТоМУ середовищi та обводненнrI свердловин, конденсацii з газу у пластi важких

ВУглеВоднiв, наявностi зЕtпишкового гЕlзу в слабкодренованих дiлянках на висна-

жених газових родовищах i сконденсованих вуглеводнiв на виснажених газокон-

денсатних родовищох, yTBopeHHrI KoHyciB пiдошовноi води пiд вибоями свердло-

вин на родовищах з пiдошовною водою, наявностi нафтових облямiвок на нафто-

г€lзоконденсатних родовищах, деформацiТ газонафтового i водонафтового контак-

TiB у процесi видобування нафти з нафтових облямiвок з утворенням гulзових i во-

дяних KoHyciB, застосуваннi рiзнопрофiльних свердповин (вертикальних, похило-



скерованих i горизонт€tльних) при розробцi родовищ, погiршеннrl стану привибiй-

ноi зони свердловин у процесi розробки родовищ, оброблення привибiйних зон

пласта для вiдновлення i збiльшення проникностi порiд, корозii обладнання, гiд-

ратоутворення i солевiдкJIадень;

- HayKoBi основи проектування розробки родовищ природних газiв;

- Методи побудови геологiчноi i геолого-технологiчноi (гiдродинамiчноi) мо-

делi родовища;

- меТоДи аналiзу розробки родовищ природних газiв з уточненням за промис-

ловими даними режиму родовища, початкових i залишкових запасiв гшу, конден-

сату i нафти, геологiчноi будови г€lзоносноi i законтурноi водоносних зон родо-

вища;

- чинники, якi негативно впливають на процес розробки родовищ, iх можливi

ПриЧини i методи активного впливу на процес розробки родовищ з метою пiдви-

щеннrI вуглеводневилуIення;

- сучаснi технологii пiдвищеннrl ефективностi розробки г€tзових, газоконден-

саТних i нафтог€tзоконденсатних родовищ, особливостi iх застосування в рiзних

гiрничо-геологiчних умовах з€lлягання вуглеводнiв i на рiзних стадiях розробки

родовищ;

- методи фiзичного моделюваннlI процесiв розробки родовищ природних га-

- методи математичного моделювання процесiв розробки родовищ природних

- проблемнi питання в областi розробки родовищ природних газiв i можливi

та перспективнi шJuIхи iх вирiшення.

На ocHoBi отриманих знань аспiрант повинен вмiти:

- критично оцiнювати поточний стан розробки родовища, встановпювати ха-

paKTepHi особливостi процесу розробки родовища i причини невiдповiдностi фап-

тичних i проектних пок€tзникiв, виявляти чинники, якi негативно впливають на

зiв;

газiв;

процес розробки родовища, та ik причини;



- за промисловими даними про розробку родовища i результатами фiзичного i

математичного моделювання оцiнювати режим родовища, початковi i залишковi

Запаси вуглеводнiв, кiнцевi коефiцiенти г€}зо-, нафто- i конденсатовилrIеншI;

зlв;

рекоМендацii щодо вдоскон€LпеннrI iснуючоi системи розробки чи впровадження

новоi системи;

- на ocнoBi аналiзу поточного стану розробки родовища розробки розробляти

- проводити фiзичне моделювання процесiв розробки родовищ природних га-

- проводити математичне моделювання процесiв розробки родовищ природ-

них газiв з використанням сrIасних лiцензованих комп'ютерних процрам;

- З ВИКОРИСТанняМ фiзичного i математичного моделювання дослiджувати

ВПЛиВ рiзних чинникiв на процеси г€Lзонафтоконденсатовидобування i розробляти

HoBi чи вдоскон€tлювати вiдомi технологii пiдвищення ефективностi розробки га-

зових, г€lзоконденсатних i нафтогазоконденсатних родовищ;

- видiляти проблемнi питання в областi розробки родовищ природних газiв i
обцрунтовувати ефективнi напрямки ik вирiшенIuI.

Вивчення навчальноi дисциплiни передбачае формування та розвиток у аспi-

paHTiB компетентностеЙ, передбачених освiтньо-науковою програмою:

КОМПеТентностi професiйноi та дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi:
- ЗДаТНiСтЬ Усесторонньо характеризувати геологiчнi процеси та закономiрно-

cTi формування гiрських порiд, у тому числi нафтогазових покладiв;

- здатнiсть застосовувати знання з термодинамiки, гiдравлiки та газовоi ди-

намiки для комплексного анаrriзу процесiв руху нафти i газу в пластi, свердлови-

нах, промислових i магiстр€шьних трубопроводах, газонафтосховищах;

- Здатнiсть використовувати cylacHi математичнi методи для комплексного

аналiзУ технологiчних процесiв бурiння свердловин, видобування, транспорту-

BaHHrI та зберiгання нафти i газу;

- здатнiсть застосовувати су{асне програмне забезпечення для проектних та

еКСПлУаТацiЙних розрахункiв технологiчних параметрiв процесiв бурiння сверд-

ловин, видобування, транспортуванIuI та зберiгання нафти i газу;



- здатнiсть усесторонньо аналiзувати режими експлуатацii нафтог€вового

об'екта, виконувати оптимiзацiю параметрiв нафтогазового об'екта з метою усу-

нення iснуючих проблем та пiдвищенIuI ефективностi його експлуатацiТ;

- здатнiсть розв'язувати комплекснi проблеми, проводити технологiчне i тех-

нiко-економiчне оцiнювання ефективностi використання iнновацiйних нафтог€lзо-

вих технологiй i технiчних засобiв;

компетентностi професiйно-науковi для профiлiзацii <<Розробка нафто-

вих та газових родовищ>>:

- зДатнiсть аналiзувати режими експлуатацii нафтог.вового об'екта, розроб-

ЛяТи та реалiзувати методи оптимiзацii режимiв експлуатацii нафтогазового

об'екта;

- здатнiсть проводити науковиЙ аналiз i робити висновки з перспектив ство-

рення розвитку i вдоскон€шення технологiй розробки та експлуатацiТ нафтових i

газових свердловин;

- здатнiсть проектувати завершенi технiчнi системи розробки, видобування та

пiдготовки нафти i газу;

- здатнiсть демонструвати вмiння приймати технiчно та економiчно обцрун-

ToBaHi рiшення на Bcix етапах розроблення прогресивних технологiй розробки,

видобуванIuI та пiдготовки нафти i газу.

Результати навчаннrI дисциплiни дета-пiзують TaKi програмнi результати на-

вчання, якi передбаченi освiтньо-науковою програмою :

- демонструвати здатнiсть генерувати HoBi iдеi, приймати нестандартнi pi-

шеншI у процесi проекryвання та експJryатацii об'ектiв видобуваншI, транспорту-

BaHHrI та зберiгання нафти i газу;

- демонструвати вмiння приймати технiчно та економiчно обцрунтованi pi-

шеннrI на Bcix етапах розробленшI прогресивних технологiЙ бурiння свердловин,

видобуваннrI, транспортування та зберiгання нафти i газу.

- демонструвати навички розроблення та практичноi реалiзацii науково-

технiчних проектiв у нафтогазовiй галузi.



3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛIНИ

З.1 Тематичний план лекцiйних занять

ТеМатичний план лекцiйних занять з дисциплiни "Проблемнi питання пiд_
ВИЩеННя ефективностi розробки г€lзових i газоконденсатних родовищ" характери-
зуе таблиця2.

Таблиця 2 -Тематичний план лекцiйних занять

Ш"фр Шифр модулiв (М), змiстових модупiв (ЗМ) i
тем (Т)

обсяг
годин

Лiтература

поряд-
ковий
номер

сторlнки
дФ зФ

м
Проблемнi питанrrя пiдвищення ефекгивнос-
Ti розробки гilзових i газоконденсатних ро-
довищ.

18 4

зм1
Проблеми розробки родовищ природних

газiв та шляхи ix вирiшеннrl.при гttзовому
режимi

6 1

т 1.1

Загальна характеристика проблемних пи-
тань розробки родовищ природних газiв та
шляхи iх вирiшення.

2 0,33

т 1.2
OcHoBHi принципи фiзичного моделювання
процесiв розробки родовищ природних газiв

2 0,33 J 297-300

т 1.3

OcHoBHi принципи математичного моделю-
вання процесiв розробки родовищ природ-
них газiв. Створення i використанЕuI геолого-
технологiчних моделей при проектуваннi i
аналiзi розробки родовищ природних газiв.

2 0,з4 l 96-|42,
|68-|72,
195-198,
208-2l.2,
269-274,
295-з25

зм2
Проблемнi питання пiдвищення ефекгив-

HocTi розробки гtlзових родовищ при газово-
му режимi.

4 l 74-97

т 2.|
Проблеми розробки га:}ових родовищ при
гЕlзовому режимi.

2 0,5

т 2.2
Технологii пiдвищення ефективностi розро-
бки газових родовищ при газовому режимi.

2 0,5

змз
Проблемнi питання пiдвищення ефективцос-
Ti розробки газових родовищ при водонапiр-
ному режимi.

4 1 1 14з-168

т 3.1
Проблеми розробки гttзових родовищ при
водонапiрному режимi.

2 0,5

т з.2
Технологii пiдвищення ефективностi розро-
бки газових родовищ при водонапiрному
режимi.

2 0,5



Ш"фр Шифр модулiв (М), змiстових модудiв (ЗМ) i
тем (Т)

обсяг
годин

Лiтература

tIоряд-
ковий
номер

сторiнки
дФ зФ

зм4
Проблемнi питання пiдвищення ефективнос-
Ti розробки газоконденсатних i нафтогазоко-
нденсатних родовищ.

4 1 1 2l9-25l

т 4.1
Проблеми розробки гtlзоконденсатних i наф-
гог€lзоконденсатних родовищ.

2 0,5

т 4.2
Iехнологii пiдвищенrrя ефективностi розро-
бки газоконденсатних i нафтогазоконденсат-
них родовищ.

2 0,5

Разом 18 4

Всього:

Модулiв -1о змiстових модулiв - 4.

3.2 Теми практичних занять

Теми практичних занять з дисциплiни "Проблемнi питання пiдвищення ефек-
тивностi розробки гztзових i газоконденсатних родовищ" наведено у таблицi 3.

Таблиця 3 - Теми практичних занrIть

Шифр Теми практичних занять

обсяг
годин

Лiтература

поряд-
ковий
номер

сторiнки
дФ зФ

м1
Проблемнi питання пiдвищення ефекгивнос-
Ti розробки га:tових i газоконденсатних ро-
довищ

18 4

зм2
Проблемнi питання пiдвищення ефективнос-
Ti розробки газових родовищ при газовому
режимi.

6 1

1 74-97

п2.1
Аналiз та оброблення геолого-промислових
даних про розробку газових родовищ при
гilзовому режимi.

J 0,5

п2.2

Оцiнка (з використанюIм сучасних
комп'ютерЕш( програм) впливу визначчrль-
них чинникiв на ефекгивнiсть розробки га-
зових родовищ при газовому режимi i кiнце-
вий коефiцiент гrlзовилученIul.

aJ 0,5

змз
Проблемнi питання пiдвищення ефективнос-
Ti розробки гilзових родовищ при водонапiр-
ному режимi.

6 2 1 143-168

п 3.1
Аналiз та оброблення геолого-промислових
цаних про розробку газових родовищ при
водонапiрному режимi.

aJ 0,5



Шифр Теми практичних занять

обсяг
годин

Лiтература

поряд-
ковий
номер

сторiнки
дФ зФ

пз.2

Оцiнка (з використаншIм сучасних
комп'ютерних програм) впливу визначаль-
них чинникiв на ефективнiсть розробки га-
зових родовищ при водонапiрному режимi i
кiнцевий коефiцiент гЕtзовилученtш.

J 0,5

зм4
Проблемнi питання пiдвищення ефективнос-
гi розробки гtlзоконденсатних i нафтогазоко-
нденсатних родовищ.

6 2

1 2|9-25|

п 4.1

Аналiз та оброблення геолого-промислових
даних про розробку газоконденсатцих i наф-
тогtlзоконденсатних родовищ у режимi ви-
cHtDKeHHrI пластовоi енергii i з пiдтримуван-
нJIм пластового тиску.

J 1

1 2l2-2|6

л 4.2

Оцiнка (з використанIuIм сучасних
комп' ютерних програм) впливу визнач€шь-
них чинникiв на ефективнiсть розробки га-
зоконденсатних i нафтогазоконденсатних

родовищ у режимi виснаження пластовоi
енергii i з пiдтримуванIшм пластового тиску
i кiнцевi коефiцiенти гulзо-, нафто- i конден-
сатовилученшI.

J 1

Разом 18 4

3.3 Завдання для самостiйноi роботи студентiв

Перелiк матерiалу, що виноситься на самостiйне вивчення, наведено у таб-
лицi 4.

Таблиця 4 - MaTepi 1ине1€LгI що виноситься на самостlине вивчення.

Шифр
Назви модупiв (М), змiстових модулiв (ЗМ), пи-

тання, що виносяться на carvrocTiйHe вивчення
обсяг
годин

Лiтература

поряд_
ковии
номер

сторiнки

м1
Проблемнi питання пiдвищення ефекгивнос-
Ti розробки газових i газоконденсатних ро-
довищ.

18

зм1 Проблеми розробки родовищ природних
газiв та шляхи ik вирiшення.

6

т 1.1

Сучасний стан, проблеми i перспективи роз-
витку газовоi галузi УкраiЪи. OcHoBHi про-
гнознi родовища природних газiв. Родовища
нетрадицiйних вуглеводнiв.

2



т 1.2

Фiзичне моделювання технологiчних проце-
ciB вилученнrI вуглеводнiв з гtlзових, газоко-
нденсатних i нафтогазоконденсатних родо-
вищ. Моделi пористого середовища i плас-
тових флюiдiв. Критерii подiбностi. Прин-
циповi схеми лабораторних установок. Осо-
бливостi фiзичного моделюванrш рiзних
технологiчних процесiв газонафтоконденса-
товидобуваншI.

2 J 297-з00

т 1.3

Математичне модепювання процесiв розро-
бки родовищ природних газiв. Створення
геолого-технологiчних моделей родовища.
OcHoBHi лiцензованi комп'ютернi програми
та iх особливостi.

2 1 96-142,
168-172,
195-198,
208-212,
269-2,74,
295-325

3 м.2
Проблемнi питанrrя пiдвищення ефекгивнос-
Ti розробки гtlзових родовищ при гtlзовому
режимi.

4 74-97

т 2.|

OcHoBHi зtulежностi для визначенIuI кiнцево-
го коефiцiента газовилученнlI гtlзових родо-
вищ при гtlзовому режимi. Вплив геологiч-
них, технiко-технологiчних i TexHiKo-
економiчних чинникiв на кiнцевий коефiцi-
ент гtlзовилучення газових родовищ при га_
зовому режимi. Методи прогнозування KiH-
цевого коефiцiснта газовилученшI газових
родовищ при гitзовому режимi.

2

з м.3
Проблемнi питання пiдвищення ефекгивнос-
Ti розробки гtlзових родовищ при водонапiр-
ному режимi.

4 1 143_168

т 3.1

Методи оцiнки коефiцiента г€вонасиченостi
обводненоi зони i кiнцевого коефiцiента га-
зовилученшI газових родовищ при водонапi-

рному режимi. Вплив геологiчних, TexHiKo-
технологiчних i технiко-економiчних чинни-
KiB на кiнцевий коефiцiент гitзовилученшI
газових Dодовиш за водонапiрного Dежимy.

4

з м.4
Проблемнi питання пiдвищення ефекгивнос-
Ti розробки гЕtзоконденсатних i нафтогtlзо-
конденсатних родовищ.

4

4.|

Методи оцiнки кiнцевих коефiцiентiв газо-,
нафто- i конденсатовилученIuI гtlзоконденса-
тних i нафтогазоконденсатних родовищ при
розробцi на виснаження i з пiдтримуванням
пластового тиску. Вплив геологiчних, TexHi-
ко-технологiчних i технiко-економiчних
чинникiв.

4 1 2l9-25t

Разом 18



4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИtIНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛШИ
4.1. Основна i додаткова лiтераryра

4.1.1 Основна лiтература:

1. Закиров С. Н. Теория и проектирование разработки гzlзовых и газоконденсат-
ных месторождений: Учебное пособие для вузов. - М.: Недра, 1989. -ЗЗ4 с.

2. Закиров С. Н. Разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатньIх
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- 496 с.
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довищах ВАТ ,,Укрнафта". Монографiя / В. Д. Михайлик, М. I. Рудий, О. Р.
Кондрат та iH. - ВАТ ,,Укрнафта", Iвано-Франкiвськ, 2009 . - 399 с.

4.1.2 .Щодаткова лiтература

1. Закиров С. Н. Новые принципы и технологии разработки месторож-
дений нефти и газа / С. Н. Закиров, И. М. Индрупский, Э. С. Закиров [и др.]. - М.-
Ижевск: Институт компьютерных технологий. Ч. 2. - 2004. - 484 с.

2. Закиров Э. С. Трехмерные многофазные задачи прогнозирования,
анализа и реryлированиrI разработки месторождений нефти и газа / Э. С. Закиров
ll М.: Изд. дом "Грааль", 2001 . - З02 с.

3. Каневская Р. Д. Математическое моделирование гидродинамических
процессов разработки месторождениЙ углеводородов lP. Д. Каневская. - Москва-
I4;KeBcK: Институт компъютерных исследований,2002. - 140 с.

4. Совершенствование технологий разработки месторождений нефти и
газа ДIод ред. С. Н. Закирова. - М.:Грааль, 2000. - 64З с.

5. Мирзаджанзаде А. Х. Основы технологии добычи газа /
А. Х. Мирзаджанзаде, О. И. Кузнецов, К. С. Басниев, З. С. Алиев. - М.:Недра,
2003. - 880 с.

6. Брусиловский А. И. Фазовые превращения при разработке меаторож-
дений нефти и гuва l А.И. Брусиловский - М.:Грааль,2002. - 575 с.

7. Закиров С. Н. Разработка месторождений нефти и газа с суперколлек-
торами в продуктивном разрезе / С. Н. Закиров, И. В. Рощина, И. М. Ifuд-
рупский и др. - М.:Издательско-полиграфическая корпорация <<Контент-Пресс>>,
201 1. - 348 с.

8. Закиров С. Н. Анализ проблемы (плотность сетки скважин - нефтеот-
дачо) / С. Н. Закирова. - М.:Грааль, 2002. - З|4 с.



4.2 Лiтераryра та навчально-методичне забезпечення

1. Кондрат Р. М. Розробка та експлуатацiя газових i газоконденсатних родовищ: Навча-
льний посiбник // Р. М Кондрат., О. Р. Кондрат, Н. С. Щремлюх. - Iвано-Франкiвськ:
- О'Нова Зоря", 2015. - 288 с.

2. Кондрат Р.М., Щремлюх Н. С., Хайдарова Л. I. Пракгикум з дисциплiни,,Технологiя
розробки газових i газоконденсатних родовищ". - Iвано-Франкiвськ: IФНТУНГ, 2016.

- 162 с.
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5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛIВ

ОцirrrованшI знань аспiраrrтiв проводиться за результатами комплексних контролiв
за одним модулем М1. Модульний коЕц)оль передбачае контроль теоретичних знань i
практичних навикiв. Схему нарахування ба.тliв при оцirrrованнi знань аспiрантiв з дисци-
плiни наведено в таблицi 5.

Таблиця 5 - Схема нарахування балiв у процесi оцiнюваннrl знань аспiрантiв
з дисциплiни << Проблемнi питання пiдвищення ефекгивностi розробки гак}ових i газоко-

нденсатних родовищ )

Види робiт, що контролюються
максимальна
кiлькiсть балiв

Контроль засвоення теоретичних знань змiстового модуля М1 52
Контроль засвоення практичних навикiв змiстового модуля М1 48

Усього 100

Аспiрантам, яким за результатами оцiнюванIuI знань, нараховано 90 балiв i вище,
може автоматично виставлятись iспитова оцiнка без здачi iспиry. Оцiнка ECTS вистав-
ляеться аспiранту вiдповiдно до чинноi шкали оцiнюваннrl, що наведена нижче.

Шкала оцiнювання: нацiонtшьна та ECTS
Сума балiв за

Bci види навча-
льноi дiяльнос-

Ti

Оцiнка
ECTS

Оцiнка за нацiонttльною шкtшою

для екзамену, диференцiйованого залiку, цурсового
проекту фоботи), практики

90 _ 100 А вiдмiнно
82-89 в добре
75-81 с
6,7-74 D задовiльно
60-66 Е
з5-59 Fх незадовiльно з можливiстю tIовторного скJIадання
0-34 F незадовiльно з обов'язковим повторним вивченням

дисциплiни


