Каталог вибіркових дисциплін
на 2018 / 2019 навчальний рік
Факультет історичний
Рівень вищої освіти другий (магістерський)

_________014 Середня освіта (Історія) ____
шифр і назва спеціальності (напряму підготовки)

№ з\п

Курс

Семестр

Цикл професійної підготовки

24

1

1

Назва дисципліни
Княжа доба на Русі:
дискусійні проблеми
історичних досліджень

Анотація дисципліни
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Історія
слов’янських народів». Зміст дисципліни: Джерела до історії Княжої доби
та їх класифікація, характеристика історіографічних оглядів; літописи та
історія літописання (нові знахідки), проблеми: утворення давньоруської
держави, феодальна структура суспільства, запровадження християнства та
історія церкви як інституції (оригінальні церковні джерела періоду),
літературні джерела та їх значення для реконструкції історії та культури (на
прикладі «Слова о полку Ігоревім»), теорії містотворення та історія міст
Київської Русі (приклад Києва, Великого Новгорода, Львова), дискусії
довкола спадщини цивілізації княжої доби. Викладач: проф., к.іст.н.
Тимошенко Л. В.

Кафедра, яка
забезпечує
викладання
Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін
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2

Культурно-національні та
релігійні рухи на Сході
Європи у XVІ-XVІI ст.

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Історія
слов’янських народів». Зміст дисципліни: Європейські культурноісторичні процеси XVI ст. та їх вплив на Східну Європу. Реформація в
східнослов’янських землях Речі Посполитої. Культурно-національні рухи в
Україні та Білорусі. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. Київська
митрополія в XVI ст. Поширення католицтва та історія римської церкви.
Історичні передумови та укладення Берестейської унії. Російська
православна церква в XVI - XVIІ ст. Викладач: проф., к.іст.н. Тимошенко
Л. В.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін

Ранньомодерна Східна
Європа: соціальна історія,
ментальність, політична
культура та уявлення
суспільства

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Історія
слов’янських народів». Зміст дисципліни: Джерела до ранньомодерної
історії Східної Європи та їх класифікація, літературні джерела (полемічні та
релігійно-богослужбові), характеристика історіографічного доробку;
проблеми: соціальна історія, політична культура суспільства, стереотипи та
уявлення, історія еліт, процеси конфесіоналізації, історія церкви як
інституції, теорії розвитку ранньомодерних міст (приклад Києва та Львова),
дискусії довкола спадщини цивілізації ранньомодерної Східної Європи.
Викладач: проф., к.іст.н. Тимошенко Л. В.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін

Іван Франко та
інтелектуальне середовище
Центрально-Східної
Європи

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Історія
слов’янських народів». Зміст дисципліни: Вступ до курсу, історіографія та
джерела; Іван Франко – основні віхи життя та діяльності; громадськополітична та наукова діяльність Івана Франка на теренах Австро-Угорщини;
зв’язки Івана Франка із визначними постатями Росії, Білорусі та країн
Прибалтики; зв’язки Івана Франка із інтелектуальним середовищем Чехії та
Словаччини; Хорватія та її культурна спадщина у житті та творчій спадщині
Івана Франка; сербська культурна спадщина у наукових зацікавленнях Івана
Франка; Польща та її інтелектуальне середовище у житті та багатогранній
спадщині Івана Франка; інтелектуальне середовище Болгарії, Угорщини,
Молдови та Румунії у житті та багатогранній спадщині І. Франка.
Викладач: доц., к.іст.н. Галик В. М.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін

та

та

та

28

29

І

1

2

2

Нумізматика

Нації і націоналізм у
Центрально-Східній
Європі (кін. XVIII – поч.
ХХІ ст.)

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни». Зміст дисципліни: Нумізматика як спеціальні історична
дисципліна. Монетні системи стародавнього світу та раннього
середньовіччя. Європейські монетно-грошові системи періоду розквіту
Середньовіччя та Нового часу. Монети та грошова система на українських
землях від найдавніших часів до 8 ст. Монетно-грошова система Київської
Русі. Монетно-грошова система в Галицькій Русі у 14 – початку 15 ст.
Монетно-грошова системи на українських землях у складі Речі Посполитої.
Монетно-грошова система на території Гетьманщини. Монетно-грошова
система у Галичині Австрійської доби. Монетно-грошова система
Російської імперії. Монетно-грошова системи на українських землях
періоду національно-визвольних змагань. Грошове господарство на
українських землях радянської доби. Грошове господарство на
західноукраїнських землях у міжвоєнний період. Грошові знаки
на
українських землях періоду окупації 1939 – 1945 рр. Викладач: доц.,
к.іст.н. Горбачик О. О.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Історія
слов’янських народів», «Нова історія країн Європи і Америки», «Новітня
історія країн Європи і Америки». Зміст дисципліни: Вступ. ЦентральноСхідна Європа як територія. Нація до національної держави в умовах
монархії Габсбургів. Нації та націоналізм на теренах історичної Речі
Посполитої. Ідеї національної спільноти. Нація, національність,
націоналізм. Нація і держава. Етнічні меншини. Нації і національне питання
на сучасному етапі: вибрані сюжети. Викладач: доц., к.іст.н. Тельвак В. П.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін
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Перша світова війна і
Східна Галичина

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Історія
слов’янських народів», «Нова історія країн Європи і Америки», «Новітня
історія країн Європи і Америки». Зміст дисципліни: передумови
окупаційної політики Російської імперії в Східній Галичині крізь призму її
зовнішньополітичних планів і офіційної ідеології царизму; завдання
інститутів російської окупаційної влади впродовж усього періоду війни;
національна, культурно-освітня та релігійна політику окупаційних органів
влади в Східній Галичині;соціально-економічні процеси у регіоні в умовах
окупації; роль москвофільських організацій та їх лідерів у політиці
російської окупаційної адміністрації в регіоні. Викладач: доц., к.іст.н.
Лозинська І. Г.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін

Генеалогія

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Допоміжні історичні
дисципліни». Зміст дисципліни: Генеалогія як спеціальна історична
дисципліна. Історіографія Генеалогії. Методологічні засади генеалогічних
студій.
Методика генеалогічних студій. Просопографія. Біографістика.
Історична антропоніміка. Генетична генеалогія.
Викладач: доц., к.іст.н. Смуток І. І.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін
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Інтеграція європейських
країн в рамках Євросоюзу

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія України», «Історія
слов’янських народів», «Новітня історія країн Європи і Америки», «Україна
в Європі і світі».. Зміст дисципліни: Вступ до курсу; витоки інтеграційних
процесів у післявоєнній Європі; утворення Європейського об’єднання
вугілля і сталі, Європейського економічного співтовариства та Євроатома;
розвиток європейських інтеграційних процесів; утворення Європейського
Союзу, процеси його розширення і трансформації; основні моделі
європейської політичної системи, провідні положення Договору про
запровадження Конституції для Європи; склад, організація діяльності та
основні повноваження Європейської Ради, Ради Міністрів, Єврокомісії,
Європарламенту, Суду Європейської спільноти та інших органів ЄС;
критерії вступу до ЄС – географічні, політичні, економічні, правовові,
критерії абсорбції; головні етапи вступу країни до ЄС; Європейська
політика сусідства і шляхи її реалізації; співпраця України з Європейською
спільнотою. Викладач: доц., к.іст.н. Галик В. М.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін

Латинські написи:
методика читання та
інтерпретації

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: «Історія стародавнього світу».
Зміст дисципліни: Вивчення латинських написів. Датування латинських
написів. Класифікація латинських написів. Roman cursus honorum. Раннє
християнство у латинських написах. Латинська епіграфіка в Україні.
Викладач: проф., д.іст.н. Петречко О. М.

Всесвітньої
історії
спеціальних
історичних
дисциплін

Освітнє право України

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: екзамен. Основа для вивчення : Правознавство. Політологія.
соціології
та
Порівняльне правознавство. Права людини
політології
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет та методи освітнього
права. Система освіти в Україні. Джерела освітнього права України.
Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти. Запровадження в Україні
положень Болонської декларації. Учасники освітніх правовідносин та їх
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та
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Порівняльне правознавство Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення Правознавство: Теорія держави і соціології
та
права.
політології
Зміст дисципліни: Порівняльне правознавство: загальна характеристика.
Правові системи та правові сім’ї як основні об’єкти порівняльного
правознавства. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї.
Джерела права романо-германської правової сім’ї. Правові системи, що
тяжіють до романо-германського типу. Загальна характеристика англоамериканської правової сім’ї. Джерела права англо-американської правової
сім’ї. Особливості правових систем США та країн Співдружності Націй.
Релігійні правові системи. Традиційні правові системи.
Викладач: доц., к.юрид .н. Проць О.Є.

Напрям підготовки 6.030101 Cоціологія
Цикл професійної підготовки
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ІІI

6

Кіномистецтво
телебачення

37

ІІІ

6

Сучасні медіасистеми

і Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, семінарські. Форма підсумкового Культурології та
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія України. Філософія. мистецької
Історія української культури. Зміст дисципліни: Кіно і телебачення як освіти
синтетичні види мистецтва. Німе кіно. Розвиток звукового кіно.
Кінематограф 60-х рр.. Стагнація в кіно (1967 – 1994). Кіно і телебачення
(1995 - …). Викладач: доц., к.філос.н. Дротенко В.І.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Соціологія масових комунікацій.
Зміст дисципліни: Поняття медіасистеми. Технології мас-медіа та
комунікативні технології. Становлення інформаційного суспільства.
Інформаційні революції. Концептуалізація нових медіа. Телебачення в
епоху глобалізму. Феномен Інтернету. Блоги в системі масових
комунікацій. Джерела інформації для сучасних мас-медіа.Викладач: проф.,
д.с.н. Щудло С.А.

Правознавства,
соціології
та
політології
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6

Організація
дослідження

вибіркового Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення:. філософія, історія, соціологія. соціології
та
Зміст дисципліни: Викладач: доц., к.т.н.
політології
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: Інтерв'ю. Етичні
аспекти дослідження, що використовують в інтерв'ю. Інтерв'ю як методу
дослідження - основні методологічні, технічні та організаційні аспекти
інтерв'ю. Елементи теорії комбінаторики і теорії ймовірностей, що
необхідні для розуміння тактики формування вибіркової сукупності.
Генеральна і вибіркова сукупність: їх структура та характеристики. Зв'язок
вибірки з концептуальною програмою соціологічного дослідження.
Структура процесу формування вибіркової сукупності. Систематики
характеристик територіальних спільнот України та їх складових. Засоби
відбору. Обґрунтування проекту вибірки. Зв’язок вибірки з процедурами і
методами соціологічного дослідження. Викладач: доц., к.соц. н.
Гвоздецька Б.Г.
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Якісні методи в соціології

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового Правознавства,
контролю: залік. Основа для вивчення: філософія, історія, соціологія. соціології
та
Зміст дисципліни: Кількісні та якісні підходи в соціологічному політології
дослідженні. Інтерпретативна соціологія: методологія та пізнавальні
можливості. Теоретичні основи якісної соціології. Основні види документів
та якісний аналіз інформації. Метод аналізу ситуацій (case study) і його
пізнавальні можливості. Глибинне інтерв'ю: теорія і технології. Фокусгрупові дослідження. Спостереження як метод збирання первинної
соціологічної інформації. Історичні дослідження - oral history; етнографічні
дослідження. Дослідження родинних спільнот та соціальної мобільності.
Використання якісних методів у гендерних дослідженнях. Підготовка звіту,
тлумачення та використання результатів дослідження. Викладач: доц.,
к.соц. н. Гвоздецька Б.Г.
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Семестр

Курс

№ з\п

Спеціальність 033 Філософія

Назва дисципліни

І

1

Релігія як феномен
універсуму культури

І

1

Релігія і церква в
сучасних українських
реаліях

І

2

Особливості буття релігії
в Україні

Анотація дисципліни

Цикл професійної підготовки
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Історія релігії. Зміст дисципліни:
Культурологія релігії в її богословському й світському баченні. Специфічні
особливості релігії як явища культури. Релігійна культура в конфесійних
інтерпретаціях християнства. Релігія в контексті духовної культури
українства. Викладач: доктор філософських наук, професор кафедри
філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Бодак В.А.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Християнська етика та методика її
викладання. Зміст дисципліни: Стан релігії і релігійності в Україні.
Конфесійна структура і географія релігії в Україні. Релігійна ситуація в
контексті нової світоглядної парадигми. Етноконфесійна ситуація в
Україні. Міжцерковні та внутрішньо-конфесійні відносини. Релігійний
чинник в контексті політичного життя в Україні. Прогнози релігійних
процесів в Україні. Законодавче закріплення свободи совісті в Україні.
Релігійна та релігієзнавчі освіта в Україні. Викладач: доктор
філософських наук, професор кафедри філософії імені професора Валерія
Григоровича Скотного Бодак В.А.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: історія релігії, еволюція
релігійності в Україні. Зміст дисципліни: Християнство в історичному
бутті українства. Християнський чинник у процесах національної
самоідентифікації України. Сучасні виміри релігійної духовності українця.
Чинники і вияви релігійного плюралізму. Актуальні проблеми релігійного
життя країни. Міжконфесійні протистояння в Україні та шляхи їх
толерантизації. Секулярні процеси в Україні та формування «нової
релігійності». Викладач: доктор філософських наук, професор кафедри

Кафедра, яка
забезпечує
викладання

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Бодак В.А.
І

2

Типи раціонального та
ірраціонального в сучасні
й науці та освіті

І

2

Філософія культури

І

2

Сучасні школи філософії
культури

Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: раціоналістичні та
ірраціоналістичні течії у філософії, історія педагогіки, теоретичні основи
педагогіки, релігієзнавство. Зміст дисципліни: Категорії «раціональне» та
«ірраціональне» у філософії й науці. Раціональне та ірраціональне у різних
філософських системах. Система освіти крізь призму співвідношення
раціонального та ірраціонального. Раціональне та ірраціональне у
вихованні фундаментальних цінностей особистості. Викладач: кандидат
філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія
Григоровича Скотного Бурий А.Р.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: культура 18-19 ст., культура
ХХ ст. Зміст дисципліни:. Соціальні та культурно–історичні
характеристики ХХ століття. Ментально-інтелектуальні характеристики
ХХ століття. Осмислення першої світової війни у мистецтві ХХ століття.
Світ після першої світової війни як культурологічна проблема. Осмислення
тоталітарно-фашистського досвіду у мистецтві ХХ століття. Європа після
двох світових війн як предмет культурологічної рефлексії. Релігійний зміст
ХХ століття. Викладач: доктор філософських наук, професор кафедри
філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 5. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: Сучасна західна філософія.
Зміст дисципліни:. Генеза культурфілософських досліджень та їх
актуалізація у сучасності. Сучасна культурна ситуація: типологія
культурфілософських течій ХХ та початку ХХІ століття. Сциєнтистські
орієнтовані школи філософії культури. Культур-антропологічний напрямок
у філософії культури. Основні течії антропологічного спрямування. Школа
діалогу культур. Релігійні варіанти філософії культури. Культурфілософські студії постмодерну. Викладач: доктор філософських наук,
професор
кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича
Скотного Лімонченко В.В.

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

І

1

Методологія сучасних
соціально-філософських
досліджень

І

1

Соціальна філософія

І

2

Роль традицій в
постіндустріальному
суспільстві

Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: епістемологія, філософська
онтологія. Зміст дисципліни: Предмет та методологія соціальної
філософії.. Поняття соціальної дійсності. Проблеми і структури соціальної
онтології. Соціальна епістемологія. Природа і суспільство Біотехносфера.
Суспільство як система та його базові структури. Влада, політика і право.
Теорія соціального управління. Держава та суспільне виробництво:
походження, сутність та динаміка розвитку. Суспільна свідомість і форми
світогляду. Суспільна та індивідуальна психологія. Сучасні парадигми
макросоціологіі. Категорії і принципи світосистемного аналізу. Класичні та
сучасні теорії геополітики. Мегатенденції сучасного світового розвитку.
Викладач: кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені
професора Валерія Григоровича Скотного Стуканов М.А.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: екзамен. Основа для вивчення: сучасна західна філософія,
Зміст дисципліни: Предмет і завдання соціальної філософії. Суспільство і
природа. Аналіз методологічних принципів екології. Людина як об'єкт
дослідження в соціальній філософії. Особистість і суспільство. Життя
людей і життя суспільства як суспільне виробництво. Походження
розвиток і трансформація соціальних спільностей людей: родина, рід,
плем'я, народність, нація, клас. Соціальний прогрес як поняття і як
реальність. Полеміка про оптимальні механізми суспільного управління.
Демократія і тоталітаризм, централізація і децентралізація. Марксистська
соціальна філософія як об'єкт критичного дослідження.
Викладач:
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора
Валерія Григоровича Скотного Стуканов М.А.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Сучасна західна філософія.
Методологія сучасних соціально-філософських досліджень. Соціальна
філософія. Зміст дисципліни: Традиція і традиціоналізм як філософські
категорії. Проблема традиції в історії західноєвропейської філософії.
Тенденції розвитку постіндустріального суспільства. Постмодерн –
фундаменталізм. Традиціоналістська парадигма соціальної модернізації.
Глобалізація і культурна ідентичність. Консерватизм, традиція й
онтологічна свобода людини. Духовна традиція перед викликом

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

І

2

Філософськокультурологічні засади
постмодерну

І

2

Європа як цивілізаційний
проект

І

2

Західноєвропейська
цивілізація як
секуляризоване
християнство

секуляризації. Місце і роль традиції як духовного феномена у вихованні
особистості. Трансформація цінностей у сучасному світі і традиція:
проблеми адаптації в українському суспільстві. Викладач: кандидат
філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія
Григоровича Скотного Ткаченко О.А.
Кредити ЄКТС – 3. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: сучасна західна філософія. Зміст
дисципліни: Ситуація постмодерну у філософії.. Деконструкція як антипод
класичних філософських традицій. Постмодерна модель світу. Людина в
постмодернізмі. Постмодерний тип культури. Постмодерн як художнє
явище. Викладач: кандидат філософських наук, старший викладач
кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного
Галущак М.С.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Філософія та культура
античності, середньовіччя та новоєвропейського часу. Зміст дисципліни:
Поняття європейськості та причини сучасної уваги до цього питання.
Основні етапи становлення європейської культурної традиції. Античність.
Основні етапи становлення європейської культурної традиції.
Християнство. Основні етапи становлення європейської культурної
традиції. Секулярний лібералізм та індивідуалізм. Проблеми і суперечності
сучасної ситуації. Осмислення проблем і суперечностей сучасної
європейської ситуації у кіномистецтві. Викладач: доктор філософських
наук, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича
Скотного Лімонченко В.В.
Кредити ЄКТС – 4. Вид занять: лекції, практичні. Форма підсумкового
контролю: залік. Основа для вивчення: Культура середніх віків. Зміст
дисципліни: Західноєвропейська цивілізація: історико-культурний нарис.
Поняття європейності та причини сучасної уваги до цього питання.
Основні етапи становлення європейської культурної традиції: Античність.
Християнство. Секулярний лібералізм. Та індивідуалізм. Смерть Бога як
архетип сучасності. Проблеми і суперечності сучасної релігійної і світської
ситуації: псевдоморфоз як принцип функціонування. Релігійна
проблематика і установки на перетворення світу: філософськокультурологічне осмислення та свідчення цього у мистецтві. Викладач:

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

Філософії імені
професора
Валерія
Григоровича
Скотного

доктор філософських наук, професор кафедри філософії імені професора
Валерія Григоровича Скотного Лімонченко В.В.
Декан історичного факультету

Тимошенко Л.В.

