


 



3 

 

  

                

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

02 культура і 

мистецтво  

Нормативна 

(за вибором) 

 
 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

_028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

2-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 32/58 

 

 

 

Метою запропонованого курсу є вивчення як вітчизняної музичної культури, 

так і Польщі, Чехії, Росії, Болгарії, Сербії, Хорватії у послідовній історичній 

ретроспективі. Курс зосереджується не лише на викладанні теоретичних знань, 

але розглядає низку конкретних випадків, маючи на меті сформувати у студентів 

глибокі практичні навики роботи у відповідній ділянці. Після ознайомлення з 

курсом магістранти оволодіють необхідним комплексом знань для подальшої 



4 

 

  

самостійної роботи у галузі музичної славяністики як частини загальносвітової 

музичної культури. 

 

Завдання: 

- Ознайомити маґістрантів із традиційним та сучасним поглядом на 

особливості музично-історичного процесу слов’янських країн. 

- Розкрити проблеми становлення української, російської, чеської, 

польської, болгарської композиторських шкіл. 

- Навчити маґістрантів досліджувати культурні феномени з урахуванням 

етногенетичних особливостей слов’янської культури. 

-  Навчити орієнтуватись у стилістиці та моделях композиторської 

творчості. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: історію музичної культури слов’янських народів у її послідовній 

історичній ретроспективі, історію окремих творчих шкіл, творчий доробок 

композиторів – представників музичної культури слов’янських країн. 

вміти: орієнтуватись в композиторській творчості, жанрах, стилях, 

напрямках, освідомлювати загальні процеси і тенденції, що були рушійними 

імпульсами розвитку вивчаємих культур. 

  

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Музичний феномен слов’янського 

світу в європейському культурному просторі. 
 

Тема 1. Історія міжслов`янських культурних контактів. 

Узагальнене розуміння «слов’янського стилю». Легенда про трьох праотців 

слов’янських народів, братів – воєвод Леха, Руса і Чеха. Історичні факти – 

свідчення про перші паростки усвідомлення народної музики слов’ян як 

самостійного культурного пласту. 

 

Тема 2. Слов’янський культурно-просвітницький центр на теренах 

Болгарії. 

 

VII століття – доба бурхливого розквіту болгарської держави та культури. 

Творча спадщина композитора другої половини XII та початку XIII століття 

Іоанна Кукузеля. Заснування першого слов’янського культурно-

просвітницького центру, розробки основ слов’янської музики. 

 

 

Тема 3 Музична культура Польщі доби Відродження.  

Польська хорова поліфонічна культура XVI ст. Польські музиканти у 

найважливіших центрах Європи. Свідоцтва учня Й.С.Баха Кірнбергера та 

одного з перших музичних критиків Матесона про значний вплив 
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«польського стилю» (Матесон), «польського смаку» (Кірнбергер) на різні 

європейські жанри. 

 

 

Тема 4 Музична культура Чехії XIV-XVIII cтоліть. 

Прага XIV століття – могутній музичний центр європейського значення. 

Ян Гус – ідеолог чеської реформації: відродження інтересу до старовинної 

чеської національної культури. Пласт чеської патріотичної пісні у вогні 

релігійних війн у гуситів та таборитів. Мангеймська симфонічна школа. 

 

Тема 5. Словянські мотиви у музиці європейських класиків. 

Прямі та «приховані» впливи польських, хорватських, сербських, 

чеських, українських фольклорних мелодій на композиторську творчість, 

починаючи з епохи бароко (Г. Генделя та Й.С.Баха) до часів музичного 

класицизму (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетґовен). 

 

Тема 6. Ідея слов’янського єднання у композиторській творчості та 

суспільній діяльності. 
Ідея слов’янського єднання у музично-літературних працях. Творчі 

стосунки між представниками слов’янських культур (1-й Слов’янський з’їзд 

у Празі, участь М. Балакірєва у вшануванні пам’яті Ф.Шопена в Желязовій 

Волі у 1894р.; гастролі П.Чайковського у Празі на запрошення А. Дворжака, і 

т. п.). Твори загальнослов’янського звучання (симфонічна поема 

М.Балакірєва «В Чехії», «Слов’янська тарантелла» О. Даргомижського, 

«Слов’янський марш» П.Чайковського, «Фантазія на сербські теми» та опера 

на польські мотиви «Пан Воєвода» М. Римського-Корсакова, два зошити 

«Слов’янських танців» та три слов’янські рапсодії А. Дворжака, 

«Слов’янський квартет» О.Глазунова та ін.). 

 

Тема 7 Музичне слов’янство як предмет наукових досліджень 
Напрацювання музикознавців із слов’янських країн – академіка Б.Асаф’єва 

(Росія), З. Неєдли (Чехія), А. Хібінського та З. Яхимецького (Польща), Н. 

Мавродінова (Болгарія), І .Белзи (Україна –Росія), В. Гошовського (Україна), 

які визначили той слов’янський струмінь європейства, без урахування якого 

порушується цілісність європейського музичного процесу. Музикознавча 

школа у Чехії з 70-х років XIX ст. на чолі з Гостинським. Праця В.Гельферта 

«Історичне значення чеської музики 18 століття». З.Неєдла – ініціатор 

створення Інституту слов’янознавства. Музикознавство Чехії у XX ст. 

(Я.Йіранек, Я.Ваніцький, Б.Карасек). 
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Змістовний модуль 2 XIX - XX століття – доба стрімкого 

розвитку музичної культури слов’янських народів. 
 

Тема 1 Чеська національна музична классика XIX cт. Б. Сметана – 

засновник чеської композиторської школи. Оперні твори Б Сметани. А. 

Дворжак. Життєтворчість, симфонічна спадщина. 

 

Тема 2 Польська композиторська школа у XIX ст. Польський музичний 

романтизм. Словянські витоки творчості Ф. Шопена на прикладі фортепіаних 

мініатюр. С. Монюшко – творець польської національної опери. 

 

Тема 3 Російська творча школа XIX ст. М. Глінка – засновник російської 

музичної класики. Гурт М. Балакірєва: творча спадщина М. Бородіна, М. 

Мусоргського, М. Римського – Корсакова. Музичний романтизм 

П.Чайковського. 

  

Тема 4 Становлення професійної школи Болгарії. Емануїл Манолов – 

автор першої болгарської опери «Сіромахкиня». Нікола Атанасов – творець 

першої болгарської симфонії.  

 

 

Тема 5 1920-1930-ті - вирішальні роки для становлення та розвитку 

музичного мистецтва Югославії. Професійні композиторські школи Сербії, 

Хорватії та Словенії. Зв’язки із традиціями слов’янських композиторських 

шкіл – російською, чеською, з творчістю новаторів національних шкіл XX ст. 

Оперна творчість сербського класика П. Коньовича (опера «Коштана»). 

Народно-комічна опера хорватського класика Я. Готовца «Еро з того світу». 

 

Тема 5 XIX ст. –Українська музична класика. Композиторська спадщина 

М. Лисенка та його послідовників (М. Леонтович, К. Стеценко, Я. Степовий). 

 

Тема 7 Розвиток вітчизняної музичної культури у XX столітті. 

Слов’янські мотиви у творчісті С. Людкевича, Л. Ревуцького, В. 

Барвінського, А. Кос-Анатольського. 

 

Тема 8 Школа Б.Лятошинського – як український осередок музичного 

слов’янознавства. Творчість Б. Лятошинського як інтонаційний синтез 

різних пластів пісенно-танцювальної музики слов’янських народів, 

збагачений техніками композиції європейської музики XX ст. 

Загальнослов’янські мотиви у симфонічних поемах «Гражина» та «На 

берегах Вісли», в солоспівах на вірші А.Міцкевича, у П’ятій симфонії та 

«Слов’янському» фортепіанному концерті. 

 

 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Leontovich_M_D
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Stetsenko_K
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Stepovyj_Y


7 

 

  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Музичний феномен слов’янського світу в 

європейському культурному просторі. 

Тема 1. Історія 

міжслов`янських 

культурних 

контактів.  

4            

Тема 2. 

Слов’янський 

культурно-

просвітницький 

центр на теренах 

Болгарії.  

2            

Тема 3. Музична 

культура Польщі 

доби Відродження 

4            

Тема 4 Музична 

культура Чехії 

XIV-XVIII 

cтоліть. 

4            

Тема 5 

Словянські 

мотиви у музиці 

європейських 

класиків 

6            

Тема 6 Ідея 

слов’янського 

єднання у 

композиторській 

творчості та 

суспільній 

діяльності. 

4            

Тема 7 Музичне 

слов’янство як 

предмет наукових 

досліджень 

6            
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Разом за змістовим 

модулем 1 

30            

Змістовий модуль 2. XIX - XX століття – доба стрімкого розвитку музичної 

культури слов’янських народів. 

Тема 1. Чеська 

національна 

музична классика 

XIX cт. 

10            

Тема 2. Польська 

композиторська 

школа у XIX ст.  

10            

Тема 3 Російська 

творча школа 

XIX ст. 

10            

Тема 4 

Становлення 

професійної 

школи Болгарії. 

5            

Тема 51920-1930-

ті - вирішальні 

роки для 

становлення та 

розвитку 

музичного 

мистецтва 

Югославії. 

5            

Тема 6 XIX ст. –

Українська 

музична класика. 

10            

Тема 7 Розвиток 

вітчизняної 

музичної 

культури у XX 

столітті. 

5            

Тема 8 Школа 

Б.Лятошинського 

– як український 

осередок 

музичного 

слов’янознавства. 

5            

Разом за змістовим 

модулем 2 

60            

Усього годин  90            

Модуль 2 
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ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1 Музичне слов’янство – передумови виникнення 2  

2 Музична культура Польші та Чехії доби 

Відродження 

2  

3 Слов’янські мотиви у творчості композиторів – 

класиків: від барокко до романтизму. 

2  

4 Музичне слов’янство як предмет наукових 

досліджень. 

2  

5 Cтановлення та розвиток професійних творчих 

шкіл у словянських країнах – XIX cт. 

2  

6 Польська музична культура та її представники. 2  

7 Чеська творча школа. 2  

8 Музична класика Югославії, Болгарії, Хорватії, 

Словенії – XX cт. 

2  

 Разом 16  

                                                                      

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опрацювання монографічної, біографічної літератури по 

композиторській творчості. 

10 

2 Прослуховання музичних творів за програмою 

дісципліни. 

20 
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3 Конспектування додаткової літератури 10 

4 Реферування на теми: «Українське музичне бароко» 4 

5 «Особливості музично-історичного процессу в Україні 

к.19, поч. 20 ст.» 

4 

6 «Інонаціональні мотиви у творчості українських 

композиторів» 

5 

7 «Вітчизняне музичне мистецтво сучасності» 5 

8   

 Разом  58 

 

9. Індивідуальні завдання 

 
10. Методи навчання: 

 

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 

слухаючи лекцію, з навчальної або методичної літератури, через екранний 

посібник у «готовому» вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, 

висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) 

мислення.  

Репродуктивний метод. Застосування вивченого на основі зразка або 

правила.  

Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й 

засоби, викладач, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює 

пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи 

погляди, різні підходи, показує спосіб розв&apos;язання поставленого завдання.  

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть - в організації 

активного пошуку розв&apos;язання висунутих викладачем (чи самостійно 

сформульованих) пізнавальних завдань або під керівництвом викладача, або на 

основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває продуктивного 

характеру, але його поетапно скеровує й контролює викладач або самі студенти на 

основі роботи над програмами та з навчальними посібниками.  

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань та короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження та виконують інші пошукові 

дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій 

діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять у 

методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. 

Крім цього використовуються навчальні технології для активізації процесу 

навчання з одного боку у вигляді проблемних лекцій, спрямованих на розвиток 

логічного мислення студентів. З іншого боку використовуються семінарські 

заняття, що передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу теми 

заняття, а також розвивають мислення і формують переконання, що дає 

можливість застосувати теоретичні знання під час практичного розв’язування 

проблемних ситуацій. 
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11. Методи контролю 

 

- поточний контроль враховує бали набрані на поточному тестуванні, 

самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання й т. ін. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для допуску до екзамену 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 СРС 
52 

40 12 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

СРС – самостійна робота студентів. 

Оцінювання роботи кожного студента за 1-й семестр магістратури 

складається з рейтингових показників (балів), які він заробив упродовж семестру 

(максимальна кількість балів – 50), що складаються з таких компонентів: 

- виступи на семінарських заняттях (максимально 40 балів: 5×8), теми яких 

визначаються викладачем, відповідно до лекційного курсу); 

- оцінки самостійної роботи студентів (максимально 12 балів), яка 

виставляється за письмову роботу (до 5 сторінок) з питань, визначених 

викладачем для самостійної роботи. 

 
 

 
Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
25 100 

Т1 Т2 Т3          

   75         

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю після 1-го семестру 

магістратури є обов’язковим для всіх студентів. Екзаменаційний білет містить 3 

питання: перше питання теоретичного плану (оцінюється максимально у 20 
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балів), друге і третє питання прикладного плану (оцінюються максимально у 15 

балів кожне).  

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. Оцінка 

одержана на екзамені є остаточною. 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

А 90 – 100 відмінно 

зараховано 

В 81-89 

добре 
С 71-80 

D 61-70 

задовільно 
E 51-60 

FX 21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

F 0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  

радами  факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Державні стандарти освіти (Освітньо-наукова програма); 

2. Навчальні та робочі навчальні плани; 

3. Програма навчальної дисципліни; 

4. Робоча програму навчальної дисципліни; 

5. Семестровий план; 

6. Навчально-методичні матеріали для проведення лекції, конспект 

лекцій з навчальної дисципліни; 

7. Плани семінарських занять з навчальної дисципліни та методичні 

рекомендації щодо їх проведення; 
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8. Завдання з навчальної дисципліни для самостійної роботи студентів і 

методичні рекомендації щодо їх виконання; 

9. Тестові завдання для проведення поточного контролю; 

10. Завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети); 

11. Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, 

семінарських (практичних) занять; 

12. Опорні конспекти лекцій у друкованому та електронному вигляді;  

13. Підручники і навчальні посібники у друкованому та електронному 

вигляді; 

14. Законодавчі, нормативно-правові та інструктивно-методичні 

матеріали у друкованому та електронному вигляді. 
 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Белза І. Історія польскої музичної культури : в 3-х т. / І. Белза. – М., 1954, 1957, 

1972. 

2. Белза І. Історія чешської музичної культури: в 2-х т. / І. Белза. – М., 1959-1972. 

– 462 с. 

3. Бэлза И. О славянской музыке : избранные работы / И. Бэлза. – М.,1963. – 463 с. 

4. Бэлза И. Пушкин и Мицкевич в истории музыкальной культуры / И. Бэлза. – 

М., 1988. – 254 с. 

5. Гозенпуд А. Леош Яначек и русская культура / А. Гозенпуд. – Л., 1984. – 200 с. 

6. Гордина Е. Композиторы Югославии / Е. Гордина. В кн. Музыка XX века. Ч.2. 

К. 5 А. – М., 1987. – С. 203-239. 

7. Гошовський В. У истоков народной музыки славян / В. Гошовський. – М., 1971. 

– 316 с. 

8. Грубер Р. История музыкальной культуры. Т. II, Ч.2 / Р. Грубер. – М., 1959. – 

491 с. 

9. Грубер Р. Всеобщая история музыки. Ч.1 / Р. Грубер. – М., 1965. – 484 с. 

10. Друскин М. История зарубежной музыки. Вып. 4 / М. Друскин. – М., 1980. – 

527 с. 

. 

11. Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала / Л. 

Костенко. – Л.: Видавничий центр ЛНГУ ім. І.Франка, 2001. – 52 с. 

12. Мартынов И. Бедржих Сметана / И. Мартынов. – М., 1963. – 494 с. 

13. Неедлы З. Избранные труды / З. Неедлы. – М., 1960. – 519 с. 

14. Неедлы З. Статьи об искусстве и литературе / З. Неедлы. – Л., 1960. – 631 с. 

15. Розеншильд К. История зарубежной музыки. – Вып 1 / К. Розеншильд. – 

М.,1978. – 542 с. 

16. Сокальський П. Вибрані статті та рецензії / П. Сокальський. – К., 1977. – 172 с. 

17.Сорокер Я. Українська пісенність у музиці класиків / Я Сорокер. – Вінниця: 

Нова книга, 2012. – 184 с. 

 

 



14 

 

  

Допоміжна 

1. Бэлза И. Из истории русско-польских музыкальных связей / И. Бэлза. – М., 

1955. – 377 с. 

2. Бэлза И. Из истории русско-чешских музыкальных связей / И.Бэлза. – М., 1955. 

– 420 с. 

3 Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие / В. Одоевский. – М., 1956. 

– 729 с. 

4. Серов А.Н. Избранные статьи. Т. I / А. Серов. – М.-Л., 1950. – 628 с. 

5. История русской музыки : в 10-ти т. – Т.6 – М., 1989. – 383 с 

 
15.  Інформаційні ресурси 

 
1. Паріс О.Музикознавча спадщина Євгена Цегельського / О. Паріс // 

Українська музика. - 2016. - Число 2. - С. 23-30. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/ 

2. Музичне слов’янознавство у контексті становлення наукового підходу 

до вивчення історії музики / І. С. Шатковська // Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2015. - Вип. 44. - С. 

365-369. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2015_44_85 

 

http://nbuv.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669898:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669898:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669898:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzvdpu_pp_2015_44_85

