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Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і техно-

логії в туризмі» для бакалаврів спеціальності 242 Туризм / Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. екон. та екон. кібернетики. – Д. : НТУ «ДП»,  

2021. – 14 с. 

 

Розробник – Демиденко М.А., к.т.н., доц. кафедри економіки та 

економічної кібернетики  

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформа-

ції очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки сту-
дентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, ак-
редитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 242 Ту-

ризм (протокол № 3 від 02.07.2021р. ). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного універси-

тету «Дніпровська політехніка» спеціальності 242 “Туризм” здійснено розпо-

діл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами осві-

тнього процесу. Зокрема, до дисципліни Б2 «Інформаційні системи і техноло-

гії в туризмі» віднесено такі результати навчання: 

 

ПР05 Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території 

ПР06 
Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслу-

говування туристів 

ПР07 Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт 

ПР09 

Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі викори-

стання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання ста-

ндартів якості і норм безпеки 

ПР10 

Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу 

та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, еконо-

мічна, техніко-технологічна) 

 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо інформаційних 

систем і технологій в туризмі. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання 

в дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ПР05 ПР05.1-Б2  

 

Знати сучасні цифрові інструменти які використовуються в тури-

стичному бізнесі для аналізу потенціалу територій в поточний 

час 

ПР06 ПР06.1-Б2 Знати принципи побудови CRM і ERP систем, методи роботи, 

критерії вибору. 

ПР07 ПР07.1-Б2 Вміти розробляти туристичні маршрути із використанням google 

maps 

ПР07.2-Б2 Розробка доповненої реальності в google maps 

ПР07.3-Б2 Використання інформаційних систем в просуванні туристичних 

продуктів 

ПР09 ПР09.1-Б2 Знати і вміти застосуват Big data, бази даних , пошукові машини  

для туристичного біізнесу 

ПР10 ПР10.1-Б2 Виконувати прикладні дослідження у сфері туризму 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Дисципліна викладається в 1-му семестрі відповідно до навчального 

плану, тому додаткових вимог до базових дисциплін не встановлюється. Мі-

дисциплінарні зв’язки: вивчення курсу ґрунтуються на знаннях, отриманих з 

попередньо вивчених дисциплін у закладах середньої освіти. 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид навча-

льних за-

нять 

О
б
ся

г
, 
го

-

д
и
н
и
 

Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудито-

рні за-

няття 

самостійна 

робота 

аудито-

рні за-

няття 

самостійна 

робота 

аудито-

рні за-

няття 

самостійна 

робота 

лекційні 82 26 56 - - 6 76 

практичні 98 38 60 - - 6 92 

лаборато-

рні 
- - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 180 64 116 - - 12 168 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Шифри 

ДРН 

Види та тематика навчальних занять Обсяг 

складо-

вих, го-

дини 

 ЛЕКЦІЇ 82 

ПР05.1-Б2  

ПР06.1-Б2 
1. Сучасні цифрові інструменти в туристичному бізнесі 9 

Комп’ютерне устаткування , мережеве обладнання і портати-

вне обладнання їх взаємодія 

Сучасне програмне забезпечення в туризмі стандарти та ви-

моги. 

Поняття Digital tourism 

Поняття доповненої реальності 

ПР09.1-Б2 

ПР10.1-Б2 
2 Big data, бази даних , пошукові машини та оптимізація 

для туристичного біізнесу 

9 

Big data та їх застосування в туристичній індустрії 

Бази даних їх побудова,  основи адміністрування для застосу-

вання в туризмі 

Використання Інтернет в туризмі 

Пошукові машини , методи ефективного пошуку. Оптимізація 

пошукових машин. 

ПР07.1-Б2 

ПР07.2-Б2 
3 Цифрові карти та їх застосування у туристичному бізнесі 10 

Використання google maps  
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Розробка туристичних маршрутів із використанням google 

maps 

Розробка доповненої реальності в google maps 

Використання google maps в просуванні туристичних продук-

тів 

Використання цифрових карт Apple, Microsoft, Advisor та ін-

ших 

ПР06.1-Б2 4  Сучасні CRM системи та їх застосування в туризмі 9 

Принципи побудови CRM систем 

CRMсистеми українських виробників 

Методи роботи з CRM 

Критерії вибору CRM cистеми для туристичного підприємс-

тва 

ПР07.3-Б2 5 Цифрова реклама і просування туристичних продуктів у 

цифровому просторі 

9 

Принципи і критерії побудови туристичної цифрової реклами. 

Розробка туристичної реклами із застосуванням сучасних про-

грамних продуктів (Photoshop , sketch,Ilustator)  

ПР05.1-Б2  

ПР07.3-Б2 

ПР10.1-Б2 

 

6 Використання Google аналітик для підвищення ефектив-

ності комерційної діяльності туристичного підприємства. 

9 

Цифрові інструменти аналізу поведінки клієнтів в web прос-

торі туристичної компанії 

Інструменти Google analytics  

Практичне використання Google analytics 

ПР07.3-Б2 7 Інструменти електронної комерції в туристичному біз-

несі. 

9 

Як розширити міжнародний аудиторію туристичної фірми в 

цифровому просторі. методи підвищення ефективності комер-

ційної діяльності із застосуванням цифрових технологій. 

ПР07.3-Б2 8. Використання соціальних мереж в   туристичному біз-

несі. 

9 

Використання платформи соціальних мереж для роботи з клі-

єнтами та підвищення ефективності туристичного бізнесу 

ПР07.3-Б2 

ПР10.1-Б2 
9 Креативні цифрові розробки для інтернет  9 

Вивчення і отримання навиків по розробці креативних блогів, 

відео та інших новаторських цифрових застосунків які підви-

щують ефективність туристичного бізнесу і створюють три-

валі і значущі відносини між клієнтами і постачальниками ту-

ристичних послуг. 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 98 

ПР05.1-Б2  

 

ПР06.1-Б2 

ПР07.1-Б2 

ПР07.2-Б2 

ПР07.3-Б2 

ПР09.1-Б2 

ПР10.1-Б2 

1  Розробка проекту інформатизації туристичного підпри-

ємства 

98 

 РАЗОМ 180 
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6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав пі-

дсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються 

шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації 

дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навча-

льне за-

няття 

засоби діагнос-

тики 
процедури 

засоби діагно-

стики 
процедури 

лекції контрольні за-

вдання за кож-

ною темою 

виконання за-

вдання під час лек-

цій 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення середньозва-

женого результату поточ-

них контролів; 

 

виконання ККР під час 

екзамену за бажанням 

студента 

практичні контрольні за-

вдання за кож-

ною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або індивідуа-

льне завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визна-

чення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні за-

няття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального за-

вдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим, то 

інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів 

навчальних занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без 

участі студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних 

оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час ек-

замену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють клю-

чові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведе-

ному часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалі-

зацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з ураху-

ванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної скла-

дової опису кваліфікаційного рівня НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 
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Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного конт-

ролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефі-

цієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК (бакалавр) 

 

Опис кваліфіка-

ційного рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні на-

укові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері про-

фесійної діяльності 

та/або навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принци-

пів, методів і понять у навчанні та професійній дія-

льності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й не-

достатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, не-

достатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені когні-

тивні та практичні 

уміння/навички, 

майстерність та ін-

новаційність на рі-

вні, необхідному 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні за-

соби; 

95-100 
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Опис кваліфіка-

ційного рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

для розв’язання 

складних спеціалі-

зованих задач і 

практичних про-

блем у сфері профе-

сійної діяльності 

або навчання 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати ін-

формацію; 

- використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання завдання 

Відповідь характеризує уміння/навички застосову-

вати знання в практичній діяльності з негрубими по-

милками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосову-

вати знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосову-

вати знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосову-

вати знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосову-

вати знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосову-

вати знання в практичній діяльності при виконанні 

завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосо-

вувати знання при виконанні завдань за зразком, але 

з неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і 

нефахівців інфор-

мації, ідей, проблем, 

рішень, власного 

досвіду та аргумен-

тації; 

 збір, інтерпрета-

ція та застосування 

даних; 

 спілкування з про-

фесійних питань, у 

тому числі інозем-

ною мовою, усно та 

письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстою-

ваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати про-

позиції 

95-100 
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Опис кваліфіка-

ційного рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Достатнє володіння проблематикою галузі з незна-

чними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незна-

чними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хи-

бами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чо-

тири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

п’ять вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доре-

чна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

сім вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та кому-

нікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізо-

вано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та кому-

нікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізо-

вано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління склад-

ною технічною або 

професійною діяль-

ністю чи проектами; 

 спроможність 

нести відповідаль-

ність за вироблення 

та ухвалення рішень 

у непередбачуваних 

робочих та/або нав-

чальних контекстах; 

 формування суд-

жень, що врахову-

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що перед-

бачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різномані-

тні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відс-

тоювати особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в неперед-

бачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями нор-

мативної бази галузевого та державного рівнів; 

95-100 
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Опис кваліфіка-

ційного рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

ють соціальні, нау-

кові та етичні ас-

пекти; 

 організація та 

керівництво про-

фесійним розвитком 

осіб та груп; 

 здатність продов-

жувати навчання із 

значним ступенем 

автономії 

- самостійність під час виконання поставлених за-

вдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окре-

мих осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правиль-

ною аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рів-

нем автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчаль-

них умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту осо-

бистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Мoodlе. Teams, комп’ютерні аудиторії кафедри, 

MS Office 365, MS Word, MS Excel, MS Access , MS PowerPoint, Google maps, 

Google sites, 2gis, Photoshop, Filmora ,Google lenses. 

 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні 

1. Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: 

Навчальний посібник. – К.:КОНДОР, 2005. – 302 с. 
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2. Інформаційні технології в готельно-ресторанному та 

туристичному бізнесі: підручник / За ред. д.т.н. Сукача. – К.: Видавництво 

Ліра-К, 2017. – 768 с. 

3. Інформаційні системи в логістиці : навчальний посібник І Яценко 

Р. М. , Ніколаєв І. В. - X. :Вид. ХНЕУ, 2012. - 232 с. (Укр. мов.) 

4. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. 

для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О. В. 

Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.:  ХНАМГ, 2010. – 222 с. 
 

Допоміжні 

1. Гуляєв В.Г. Нові інформаційні технології в туризмі: Учб. посібник. 

– М.: Пріор, 2005.–144 с. 

2. Миронов Ю.Б. Інтернет-технології в туризмі // Економіка: 

проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 194: В 5 т. Том 

ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 300 с. – С.457-464. 



14 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інформаційні системи і технології в туризмі» для бакалаврів  

спеціальності 242 Туризм 

 

 

Розробник: Михайло Андрійович Демиденко 

 

 

 

В редакції автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовлено до виходу в світ 

у Національному технічному університеті 

«Дніпровська політехніка». 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19 

 
 

 


