
 

ЕТИКА ТА ДЕОНТОЛОГІЯ У ФАРМАЦІЇ 



 



ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни «Етика і деонтологія у фармації» складена відповідно до 

освітньої програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров'я  

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 

Форма підсумкового контролю Залік   

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 2 2 

Кількість аудиторних годин: 40 10 

лекції 24 6 

практичні заняття 16 4 

семінарські занняття   

лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 50 80 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
2,5 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета викладання дисципліни «Етика і деонтологія у фармації» є формування системи знань з 

моралі, фармацевтичної етики, біоетики та фармацевтичної деонтології для подальшого належного 

виконання професійних обов’язків фахівцями фармації 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етика і деонтологія у фармації» є засвоєння 

сутності основних понять моралі, фармацевтичної етики, біоетики та фармацевтичної деонтології, 

набуття вмінь з використання базових інструментів успішного спілкування та взаємодії, 

вирішення моральних та комунікативних проблем, пов’язаних з практичною діяльністю 

фармацевтичного працівника. 

 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

 



спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

СК 13 Здатність продемонструвати та застосовувати у практичній діяльності комунікативні 

навички спілкування, фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології, 

що засновані на моральних зобов’язаннях та цінностях, етичних нормах професійної 

поведінки та відповідальності відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних 

працівників України і керівництв ВООЗ. 

 

Результати навчання (РН):  

РН 1 Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і 

етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально 

значущу для здоров’я людини. 

РН2 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в професійному 

середовищі й громадській сфері щодо проблем фармацевтичної галузі. 

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 6 Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному 

ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і 

виробничих інтересів. 

РН 7 Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів. 

РН 10 Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, 

споживачами, ефективно працювати у команді. Дотримуватися принципів деонтології 

та етики у професійній діяльності. 

РН 21 Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, раціональному 

призначенню та використанню лікарських засобів. Виконувати сумлінно свої 

професійні обов’язки, дотримуватися норм законодавства щодо просування та реклами 

лікарських засобів. Володіти психологічними навичками спілкування для досягнення 

довіри та взаєморозуміння з колегами, лікарями, пацієнтами, споживачами. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ У ФАРМАЦІЇ» 

 

Тема 1. Визначення понять «спілкування» і «комунікація»: історико-культурний 

аспект 

Поняття «спілкування» і «комунікація» у словниках та енциклопедіях. Спілкування: 

психолого-філософський підхід. Категорії спілкування та комунікації у психології радянського 

періоду. Розвиток уявлень про комунікацію у психології пострадянського періоду. Поняття 

спілкування та комунікації у зарубіжній психології. 

 

Тема 2. Морально-психологічні принципи спілкування і комунікації 

Етика й етичні принципи ділового спілкування. Мораль і міра її присутності у професійній 

комунікації. Етичний кодекс фармацевта України. 

 

Тема 3. Культура спілкування та комунікативна культура 

Поняття культури спілкування. Моветон. Комільфо. Модель класифікації культур у сфері 

ділового спілкування «The Levis Model of Cross-Cultural Communication» (Р. Льюїс). Моноактивна 

культура. Поліактивна культура. Реактивна культура. 

Визначення поняття комунікативної культури та його співвідношення з поняттям 

спілкування. 

 

Тема 4. Комунікативна компетенція і компетентність 

Поняття комунікативної компетенції і компетентності. Чинники мовленнєвої взаємодії у 

моделі Д. Гаймеса «SPEAKING». Структура комунікативної компетенції. Лінгвістична 

компетенція. Стадії комунікативної компетентності. Структура комунікативної компетентності.  



Тема 5. Комунікативні стратегії 

Поняття комунікативної стратегії. Комунікативна тактика. Критерії комунікативних 

стратегій. Стратегії досягнення. Стратегії зупинки часу. Стратегії самоконтролю. Стратегії 

взаємодії. Соціальні стратегії. 

 

Тема 6. Комунікативні стилі 

Поняття комунікативного стилю. Стилі міжособових комунікацій за матрицею «Вікно 

Джохарі». Особливості комунікативних стилів: домінантного, драматичного, спірного, 

заспокійливого, вражаючого, педантичного, уважного, одухотвореного, дружнього, відкритого, 

маніпулятивного.Комунікативні ролі в міжособистісних комунікаціях. Манери комунікативного 

спілкування. Протистояння маніпулюванню у спілкуванні. 

 

Тема 7. Метамоделі у спілкуванні 

Застосування технології НЛП у спілкуванні. Екологія НЛП. Результативність метамоделей. 

Трансформаційні процеси: узагальнення, упущення, спотворення. 

 

4.Структура навчальної дисципліни  

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с лаб с.р. л с лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Тема 1. Визначення понять 

«спілкування» і 

«комунікація»: історико-

культурний аспект 

14 3 3 0 8 14 1 1 0 11 

Тема 2. Морально-

психологічні принципи 

спілкування і комунікації 

13 3 3 0 7 13 1 0 0 12 

Тема 3. Культура спілкування 

та комунікативна культура 
12 3 2 0 7 12 0 0 0 12 

Тема 4. Комунікативна 

компетенція і компетентність 
12 3 2 0 7 13 1 1 0 11 

Тема 5. Комунікативні 

стратегії 
13 4 2 0 7 13 1 1 0 11 

Тема 6. Комунікативні стилі 13 4 2 0 7 13 1 0 0 12 

Тема 7. Метамоделі у 

спілкуванні 
13 4 2 0 7 14 1 1 0 12 

Усього годин 90 24 16 0 50 90 6 4 0 80 

 

5.Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1  Тема 1. Визначення понять «спілкування» і «комунікація»: 

історико-культурний аспект 
3 1 

2 Тема 2. Морально-психологічні принципи спілкування і 

комунікації 
3 0 

3 Тема 3. Культура спілкування та комунікативна культура 2 0 

4 Тема 4. Комунікативна компетенція і компетентність 2 1 

5 Тема 5. Комунікативні стратегії 2 1 



6 Тема 6. Комунікативні стилі 2 0 

7 Тема 7. Метамоделі у спілкуванні 2 1 

 

6.Самостійна робота. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1  Тема 1. Визначення понять «спілкування» і «комунікація»: 

історико-культурний аспект 
8 11 

2 Тема 2. Морально-психологічні принципи спілкування і 

комунікації 
7 12 

3 Тема 3. Культура спілкування та комунікативна культура 7 12 

4 Тема 4. Комунікативна компетенція і компетентність 7 11 

5 Тема 5. Комунікативні стратегії 7 11 

6 Тема 6. Комунікативні стилі 7 12 

7 Тема 7. Метамоделі у спілкуванні 7 12 

 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання  

(не передбачені) 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання ( методи контролю) 

 

Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 

дидактичні тести. 

Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань під час практичних занять у формі вибіркового 

усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до 

доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 оцінювання рівня виконання практичної (самостійної) роботи проводиться на основі 

перевірки змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій (завдання перевіряється на 

відповідність оформлення згідно з вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, 

наявність цікавих фактів та прикладів, висновків). 

Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 

передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного контролю. Контроль здійснюється за кредитно-трансферною системою. 

Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої 

освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу 

даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

поточного контролю (письмові роботи – реферати, контрольні тощо). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100. 

Академічні успіхи здобувачів вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 90-100 A 



незначною кількістю помилок 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82-89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75-81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67-74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60-66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35-59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0-34 F 

 

9. Критерії оцінювання результатів навчання 

    (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

 

Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних(лабораторних) 

заняттях 

 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

\ 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого 

викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються 

мовленнєві помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є доказова база. 

Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 



60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий і 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач 

вищої освіти використовує лише окремі знання у новій навчальній 

ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

     Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних (лабораторних) 

занять, завдання для самостійної робіти, презентації результатів дослідження, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

 

Система оцінювання та вимоги форми навчання 

 

Заочна форма навчання 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 

1 Реферативне 

повідомлення 

Змістовність, аргументованість, цілісність, 

науковість, обґрунтованість висновків 

20 

2 Презентація Змістовність, цілісність, науковість, 

оформлення 

20 

3 Участь у груповій 

дискусії 

Змістовність, аргументованість, цілісність, 

науковість, обґрунтованість висновків, 

повнота викладу матеріалу 

20 

4 Тести 

(підсумковий контроль) 

Правильність та повнота відповідей 40 

5 РАЗОМ  100 

 

10. Методи навчання 

 

  Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних завдань 

самостійної роботи, перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами належать: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні і групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 



Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 

активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових та 

симулятивних ігор, кейс-методу. 

 

11.  Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В., Александрова О. О. та ін. Тексти лекцій з 

дисципліни «Етика та деонтологія у фармації». Одесса: ОНМедУ, 2020. 110 с. 

2. Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Александрова О. О., Вишницька І. В. та ін. Етика та деонтологія у 

фармації: практикум. Одесса: ОНМедУ, 2020. 45 с. 

3. Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В., Александрова О. О. та ін. Етика та деонтологія у 

фармації: навч. метод. посіб. Одесса: ОНМедУ, 2019. 90 с. 

4. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України. Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2010. 16 

с. 

5. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д., Мельничук Т. Ф., Чуприк Н. В. Етика ділового 

спілкування: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 344 c. 

6. В. Л. Петрушенко. Етика та естетика. 2-тє видання, виправлене та доповнене: навч. підруч. / за 

ред. В. Л. Петрушенко. Львів: Новий світ-2000, 2018. 306 с. 

7. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів. навч. посіб. Для студентів ВНЗ / за ред. Т. П. 

Яхно. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 175 с. 

8. Якименко Л.Ю. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами. Навчальний 

посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 144 с. 

9. Sofronova I. V., Malyi V. V., Timanyuk I. V., Kobets M. N., 2015. Ethics and deontology in 

pharmacy: texts of lectures. Kharkiv: NUPh, 2015. 68 p. 

10. V. V. Malyi, I. V. Timanyuk, Z. R. Safiulina, Ethics and deontology in pharmacy: meth. recom. for 

seminar classes. Kh.: NUPh, 2015. 50 p. 

 

Допоміжна література 

11. Котвіцька А. А., Сурікова І. О., Гавриш Н. Б. Дослідження впровадження етичного кодексу 

фармацевтичних працівників України у практичну діяльність. Соціальна фармація в охороні 

здоров'я. 2015. Вип 1. С. 45-52. 

12. Світлична Є. І., Берестова А. А., Тєлєжкіна О. О. Фахова мова фармацевта: базовий підруч. для 

студентів вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-тів.) IV рівня акредитації 2-ге вид., випр. та допов. 

Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. 312 с. 

13. Балагуш О.О. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, конкретные 

ситуации). Киев: Сварог, 2018. 320 с. 

14. Котвіцька А. А., Чмихало Н. В. Ретроспективний огляд формування моральних принципів 

медичної та фармацевтичної етики. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, 

освіти, практики: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. 27-28 берез. 2014 р. / НФаУ, м. 

Харків, 2014. С. 101-103. 

15. Мнушко З.Н., Сафиулина З.Р., Пестун И.В., Оккерт И.Л. Знание профессиональной этики и 

деонтологии – составляющая успеха в деятельности провизора. Провизор. 2011. Вип. 6. С. 30 – 35. 

16. Носик О. М., Буніна Г. Д. Вплив корпоративної культури на ефективність функціонування 

підприємства. Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доп. ІV 

наук.-практ. конф. З міжнар. участю, м. Харків, 3 листоп. 2015 р. Х. 2015. С. 22-23. 

17. Мнушко З. М., Діхтярьова Н. М. Менеджмент та маркетингу у фармації. Ч. II. Маркетинг у 

фармації : підручн. для студ. ВНЗ. – 2-ге вид., доп. та перероб. / за ред. З. М. Мнушко. Харків: 

НФаУ: Золоті сторінки , 2010. 512 с. 

 

 



12.Посилання на інформаційні ресурси 

1. Електронний архів Національного фармацевтичного університету - http://dspace.nuph.edu.ua 

2. Журнал « Маркетинг и реклама» - www.mr.com.ua/ozhurnale.html 

3. Журнал «Вісник фармації» -www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem.../index.html 

4. Журнал «Провизор» - www.provisor.com.ua/ 

5. Маркетинг газета - http://www.uam.in.ua/rus/projects/marketingnewspaper/arhive.php 

6. Маркетинговые исследования в Украине - www.marketingresearch.in.ua 

7. Наукова бібліотека - www.lib.nuph.edu.ua 

8. Освіта в Україні - www.osvita.com.ua/universities/ 

9. Офіційний веб-портал Верховної Ради України -http://zakon.rada.gov.ua 

10. УАМ: Журнал «Маркетинг в Україні» -www.uam.in.ua/rus/projects/marketing-In-ua/ 

11. Фармацевтичний журнал: науково-практичний журнал - 

www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem.../index.html 

 

          В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з 

використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  

лекційні заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber, 

(https://mku.edu.ua/moodle) проводяться практичні (лабораторні) заняття та консультації, контроль 

самостійної роботи (див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) 

проводяться 10%  практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

Додаток1 

Можливі види навчальної діяльності 

 

 Діяльність в аудиторії 

 

Онлайн-діяльність 

Попередня підготовка Опитування. Вхідний контроль Ознайомлення чи повторення 

термінології, необхідної для 

опрацювання теми 

Подача нової інформації Презентація. Пошук відповідей 

на питання 

Тексти. Відеозапис. Аудіо 

запис. Пошук відповідей на 

питання. Відео-конференція. 

Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення. Дебати. 

Питання-відповіді 

Питання для самоперевірки.  

Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 

завдання 

Завдання, що виконуються під 

час практичних занять 

Пошук відповідей на питання. 

Інтерактивні практичні 

завдання 

Оцінювання 

 

Контрольна робота. 

Опитування 

 

Інтерактивне тестування. Усна 

відповідь (відеозапис). 

Письмова робота 

Рефлексія 

 

Діалог, групове обговорення, 

короткі усні письмові 

повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 

Карти пам’яті. Підготовка 

мультимедійних презентацій 

Відповіді на рефлексивні 

питання 

Зворотний зв’язок 

 

Групові та індивідуальні 

консультації. Коментарі під час 

заняття від викладача 

 

Чат, форум, опитування, аудіо- 

та відео- текстові повідомлення 

з коментарем. Оцінювання 

результатів групової співпраці 

 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem.../index.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle

