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Вступ 
Дисципліна «Філософія» є нормативною дисципліною для 

підготовки студентів усіх спеціальностей ННІ АЗ. 

Метою вивчення дисципліни «Філософія» є прилучення до 

інтелектуального змісту людської духовності, формування навичок 

свідомого вирішення найперших питань людського 

світоорієнтування, самоусвідомлення та самоствердження шляхом 

ознайомлення з історичною еволюцією і сучасним змістом 

філософських проблем. 

Освоєння філософської проблематики сприяє формуванню 

таких компетентностей як: особиста та соціальна, громадянська, 

культурної обізнаності та самовираження, необхідних для успішного 

спілкування та співпраці у вирішенні різноманітних завдань, 

інноваційності та творчої самореалізації сучасної особи у її 

життєдіяльності.  

Студент повинен знати: 
- історичні особливості виникнення та характерні риси 

філософського типу духовності, особливості західного та східного 

типу філософування; 

- основну філософську проблематику, характер її становлення 

та підходи до вирішення; 

- систему категорій філософії; 

- провідні тенденції і концепції сучасного філософування; 

Студент повинен уміти: 
- аргументовано розкривати зміст основних філософських 

концепцій і систем,вільно володіючи понятійним апаратом; 

- реферувати оригінальні філософські тексти і розуміти їх 

основні положення та місце в системі філософського знання; 

- застосовувати критично-рефлексивне мислення до аналізу 

сучасних проблем, що виникають в соціальній, професійній та 

індивідуальній життєдіяльності; 

- переконливо та аргументовано відстоювати власну точку 

зору щодо світоглядних проблем буття. 

Загальні положення 
Оскільки філософія повинна дати студенту цілісне, системне 

уявлення про світ, місце в ньому людини, включаючи соціокультурні 

параметри життя суспільства й особистості, освоєння змісту цієї 

дисципліни потребує цілеспрямованої роботи над вивченням 
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спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних 

заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. 

Методичні поради по підготовці до семінарських 

занять: 

Семінарські заняття є важливою формою самостійної роботи 

студентів по оволодінню змістом дисципліни «Філософія». 

Вивчивши матеріал прослуханої лекції, студент готується до 

семінарського заняття відповідно до поданого плану. Необхідною 

умовою якісної підготовки є оволодіння понятійно-категоріальним 

апаратом філософської проблематики. 

При підготовці студент повинен користуватися як базовою, так 

і допоміжною літературою, оволодіваючи філософською спадщиною 

через філософські тексти (першоджерела). 

Для самостійної перевірки засвоєних знань до кожної теми 

подаються контрольні питання. 

Поглибленому вивченню окремих питань сприяють 

індивідуальні завдання, що мають різний рівень складності, є 

сучасними та актуальними, готуючи які студенти мають можливість 

виявити аналітичні та розвинути творчі здібності та набути нових 

компетентностей (і, звичайно, отримати додаткові бали). 

Методи оцінювання знань 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

- письмові п’ятихвилинки по змісту філософських категорій; 

- оцінка за доповідь на семінарському занятті; 

- тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

- оцінка за опрацювання першоджерел; 

- оцінка за самостійну роботу; 

- підсумковий екзамен.  

Для діагностики знань використовується кредитно-модульна 

система зі 100-бальною шкалою оцінювання. 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Поточне опитування, самостійна робота  

та модульні контролі 

Екзамен* Сума  

 
Т1 Т2 Т3 МК

1 
Т4 Т5 Т6 Т7 МК

2 
40 100 

8 8 12 20 8 8 8 8 20 
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*Екзамен у тестовій формі складається за умови скасування 

модульних контролів МК1 і МК2. 

 

Поточна форма контролю включає в себе наступні 

форми робіт та оціночні бали за їх виконання 

№ п.п Види навчальної діяльності Оціночні бали 

1.  Відвідування практичних занять 1 б. за 1 заняття 

2.  Підготовка письмового есе по 

проблемі 

4 б. 

3.  Доповідь на семінарському занятті 3 – 5 б.  

за 1 виступ 

4.  Участь у дискусії під час 

семінарського заняття 

0,5 – 1 б. за 1 

заняття 

5.  Підготовка конспекту 

першоджерел і використання його 

у відповіді 

2 б. 

6.  Виступ з доповіддю на 

студентській науковій конференції 

5 б. 

7.  Підготовка і опублікування статті 5 – 10 б. 

8.  Участь у конкурсі студентських 

наукових робіт 

8 – 10 б. 

9.   Участь у олімпіаді з філософії 2 – 5 б. 

10.  Призове місце в олімпіаді, конкурсі 

есе чи конференції 

5 – 10 б. 

11.  За якісне ставлення до вивчення 

дисципліни 

1 – 3 б. 

 

Плани семінарських занять 

Тема 1. Що таке філософія і хто такі філософи 

Основні категорії і поняття: світогляд, світовідчуття, 

світосприйняття, світорозуміння, переконання, цінності, рефлексія, 

міф, міфологія, релігія, мудрість, філософія, мистецтво, наука, 

природа, свобода, добро, зло, філософська культура, філософська 

ідея, епістемний та софійний типи філософування, філософська 

школа, філософський напрямок, філософська течія, філософська 

традиція, метафізика, онтологія, аксіологія, гносеологія, 

праксеологія, логіка, етика, естетика, історія філософії, філософія 
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свідомості, філософія релігії, філософія науки, філософія історії, 

філософія мови,  філософія освіти, політична філософія. 

 

Програма обговорення 
1. Чому природно кожен з нас є філософом?  

2. Як філософія у ЗВО може посприяти набуттю досвіду 

аналітичного й критичного мислення, а також здатності 

генерувати нові ідеї? 

3. Розкрийте та аргументуйте особливість специфічних рис 

філософського мислення. 

4. Чому філософське запитування це внутрішній мотив 

розвитку людини?  

5. Як виникло поняття світогляду? Чому світогляд це відкритий 

проєкт і чому виявлення свого світогляду таке важливе для 

людини? 

6. Розкрийте основні аспекти співвідношення філософії та 

світогляду. 

7. Розкрийте сутність філософії як історичної форми 

світогляду порівняно з міфологією і релігією. 

Охарактеризуйте найсуттєвіші риси міфологічного і 

релігійного світогляду, встановіть їх відмінність від 

філософського світогляду. 

8. Як співвідносяться філософія і наука? Філософія як наука, 

мистецтво та спосіб життя.  

9. Предмет і специфіка філософського знання. У чому полягає 

призначення філософії і як воно осмислювалось у процесі її 

розвитку? 

10. Чим обумовлюється багатоманітність форм і способів буття 

філософії? 

11. Охарактеризуйте структуру філософії як системи знань та 

визначте її функції. 

12. Охарактеризуйте головні світоглядно-духовні джерела 

формування західноєвропейської інтелектуальної традиції. 

13. Розкрийте основні історичні типи філософії. Як відбувалось 

формування філософських проблем, які з них і досі присутні 

у філософській дискусії? 

14. Яке місце посідає філософія в культурі? 
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Тема 2. Проблеми буття та пізнання 

Заняття 1. Філософське розуміння світу 
Основні поняття і категорії: світ, буття, всесуще, дійсність, 

картина світу, матерія, субстанція, акциденція, атрибут, закон, ідея, 

ідеалізм, існування, квалії, матерія, матеріалізм, мислення, можливе, 

ноумен, об’єктивна діалектика, об’єктивна реальність, онтологія, 

природа, свідомість, соліпсизм, сутність, суще, феномен, явлена 

даність, універсум, рух, спокій, розвиток, прогрес, простір, час, 

дуалізм, монізм, плюралізм, детермінізм, діалектика, метафізика, 

догматизм, суперечність, закони та категорії діалектики, 

синергетика. 

Програма обговорення 
1. Проблематика онтології: осмислення буття в його цілісності 

й окремішності. 

2. Буття як основна категорія філософії.  

3. Основні сфери і протиріччя буття. 

4. Філософські категорії як інструмент пізнання світу. 

5. Даність явленого світу. Поняття об’єктивної реальності. 

6. Сутність та існування: два аспекти буття. Модуси існування. 

7. Проблема єдності та багатоманітності світу. Поняття 

субстанції та матерії. 

8. Просторово-часові характеристики світу: наукові та 

філософські підходи. 

9. Діалектика як теорія розвитку. 

10. Діалектичний метод в онтології: критичне осмислення.  

11. Категорії та основні закони діалектики. 

12. Буття як загальний зв'язок та взаємодія. 

13. Ідеї руху та розвитку та її філософське осягнення.  

14. Проблема прогресу в сучасній філософії. 

Заняття 2. Філософські аспекти пізнання 
Основні поняття і категорії: пізнання, гносеологія, 

епістемологія, види пізнання, досвід, знання, суб'єкт, об'єкт, предмет, 

гносеологічний оптимізм, агностицизм, чуттєве пізнання, 

раціональне пізнання, логіка, інтуїція, скептицизм, релятивізм, 

догматизм, істина, заблудження, кореспондентна теорія істини, 

когерентна теорія істини, прагматична теорія істини, 

конвенціоналістська теорія істини, наука, фундаментальні 

дослідження, прикладні дослідження, науковий метод, методологія,  
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методи емпіричного рівня, методи теоретичного рівня, парадигма, 

практика, наукова теорія, наукова картина світу. 

Програма обговорення 
1. Пізнання як предмет філософського розгляду. Які основні 

значення понять «теорія пізнання», «гносеологія», 

«епістемологія»? 

2. Парадокси пізнання. Джерела і межі пізнання.  

3. Проблема достовірного пізнання. Аргументуйте можливості 

і перепони гносеологічного оптимізму і агностицизму. 

4. Що таке суб’єкт, об’єкт і предмет пізнання?  

5. Охарактеризуйте форми чуттєвого та раціонального рівнів 

пізнання. Яка роль відводиться логічній та інтуїтивній 

складовим у пізнанні? 

6. Знання, судження, обґрунтування.  

7. Проблема істини. Основні теорії істини. 

8. Вкажіть переваги і недоліки кожної з основних теорій 

істини: кореспондентної, когерентної, прагматичної, 

конвенціоналістської. 

9. Які функції виконує практика в процесі пізнання? 

10. Характерні риси науки, види та функції наукового пізнання.  

11. Поясніть основні відмінності наукового пізнання від поза 

наукового, антинаукового, псевдо (квазі) наукового. 

12. Що таке фундаментальні і прикладні дослідження. Наведіть 

приклади таких досліджень. 

13. Методи наукового пізнання.  

14. Що таке емпіричний і теоретичний рівень наукового 

пізнання? Чи співпадають ці рівні з чуттєвим та 

раціональним? 

15. Філософія мови в структурі філософського знання.  

16. Ідеї і речі.  

17. Смисли і значення. 

 

Тема 3. Людське буття в його специфічних вимірах Основні 

поняття і категорії: людина, сутність, існування, екзистенція, 

антропосоціогенез, соціум, суспільство, співбуття, онтологія 

людини, індивід, індивідуальність, особа, особистість, маса, 

соціалізація, творчість, відчуження, сутнісні сили людини. 
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Програма обговорення 
1. Як відбувалось становлення філософських уявлень про 

людину в історії філософії? 

2. Якими питаннями займається філософська антропологія? У 

чому полягають особливості антропологічних досліджень? 

3. Розкрийте проблему багатовимірності людського буття та 

співвідношення біологічного і соціального в людині.  

4. Як розглядається у філософії проблемність людського буття 

через есенційні та екзистенційні підходи?  

5. Яким є філософське осмислення буття людини як співбуття?  

6. Суспільний характер людського буття: індивідуальне та 

соціальне в людському бутті.  

7. Що означає бути людиною й у чому полягає своєрідність 

людей? 

8. Чому люди різні? Які існують теорії походження людства? 

9. Розкрийте та порівняйте зміст понять «індивід», 

«індивідуальність», «особа», «особистість», «маса».  

10. Як можлива соціалізація особистості, вкажіть її етапи, 

механізми та форми. 

11. Єдність і багатоманітність людського буття.  

12. Унікальність і універсальність людського буття.  

13. Буття людини як буття можливостей.  

14. Світ цінностей та їх природа: філософське моделювання 

аксіологічних проблем.  

15. Типи ціннісних орієнтацій. Базові життєві цінності: зміст і 

співвідношення.  

16. Життя як цінність. Проблема смерті і безсмертя в духовному 

досвіді людства. 

 

Тема 4. Філософські та етичні виміри свідомості і 

самосвідомості 
Основні поняття і категорії: дух, душа, духовність, тип 

духовності, свідомість, спілкування, мова, ідеальне, інформація, 

цілепокладання, творчість, свідоме, несвідоме, надсвідоме, 

самосвідомість, психіка, предметність, цілісність, діяльність, 

ментальність,  національна самосвідомість, добро, зло, свобода, 

вибір, необхідність, життя, смерть, безсмертя, сенс життя, обов’язок, 
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справедливість, відповідальність, щастя, совість, сором, гідність, 

честь. 

Програма обговорення 
1. Чому свідомість є фундаментальною властивістю людини? 

2. Духовний вимір людського буття: дух, душа, свідомість, 

самосвідомість, несвідоме, ментальність, духовність.  

3. Походження і сутність свідомості як філософська проблема. 

4. Проблема несвідомого та його роль в людському бутті.  

5. Взаємозв’язок свідомості та самосвідомості.  

6. Сутність, рівні та форми самосвідомості.  

7. Мораль як вид соціальної регуляції людської поведінки. 

8. Людина в етичній парадигмі філософії.  

9. Категорії етики та поняття моральної свідомості та 

самосвідомості. 

10. Категорії добра і зла як абсолютні координати моралі.  

11. Поняття морального обов’язку.  

12. Совість як контрольно-імперативний механізм моральної 

свідомості особистості.  

13. Моральна свобода та моральна відповідальність.  

14. Проблема сенсу життя: морально-етичні та філософські 

підходи до його осмислення.  

15. Щастя як етична категорія. 

 

Тема 5. Соціальне буття: філософський аналіз  

Основні поняття і категорії: соціальна філософія, природа, 

соціальне, суспільство, системність суспільства, суспільно-

економічна формація, смислова структура суспільства, цивілізація, 

теорія культурно-історичних типів, держава, громадянське 

суспільство, етнос, народ, нація, свобода, історія, історизм, 

суспільний прогрес, сенс історії, чинники історії. 

Програма обговорення 

1. Поняття суспільства і суспільного буття.  

2. Специфіка соціальної дійсності та її пізнання. 

3. Об’єктивне та суб’єктивне в суспільному процесі. 

4. Філософські принципи аналізу суспільства.  

5. Суспільство як цілісна система. Духовне життя суспільства. 

6. Смислова структура суспільства.  

7. Природа як передумова існування людини.  
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8. Відмінність у ставленні до перетворення природи в західній і 

східній культурі.  

9. Історичність буття людини і суспільства.  

10. Сенс історії та сучасна світова соціальна стратегія. Чи є 

майбутнє у націй? 

11. Ідея прогресу в соціальній філософії та концепції її 

осягнення.  

12. Чи існує прогрес? Чи є прогрес критерієм оцінки розвитку 

цивілізації? 

13. Суспільство споживання, переспоживання, пост споживання.  

14. Кібер-соціальне суспільство як новітня ризома. 

 

Тема 6. Філософія техніки, технологій і майбутнє людства 
Основні поняття і категорії: техніка, технології, 

технократизм, філософія техніки, глобалізація, глобальні проблеми, 

глобалізм, людина, кіборг, симулякри, симуляція, діджиталізація, 

цифровизація, фіджиталізм, цифрова бідність, цифрова нерівність, 

цифрова культивація, ноосфера, новий гуманізм, трансгуманізм, IT-

гіганти, мережеве суспільство, мережева комунікація. 

Програма обговорення 
1. Некласичність теми техніки як предмету філософського 

аналізу.  

2. Що являє собою техніка як соціокультурний феномен?  

3. Культура і цивілізаційний розвиток.  

4. У чому полягають технократизм і проблеми гуманізації 

техніки? 

5. Поняття «ноосфера», «новий гуманізм», «трансгуманізм» та 

їх значення для створення нового образу людини і світу.  

6. Застосування технологій редагування геному людини: 

філософські аспекти осмислення.  

7. Надлюдина, кіборг як перспективи людини.  

8. Філософські виклики цифрової реальності.  

9. Феномен штучного інтелекту.  

10. IT-гіганти і мережеве суспільство.  

11. Мережева комунікація і конфлікт як соціальний феномен.  

12. Смисл та передбачення майбутнього. Типи прогнозів та їх 

достовірність. 



 

12 

 

Тема 7. Актуальні проблеми сучасної практичної 

філософії 
Основні поняття і категорії: глобалізація, глобальні 

проблеми, глобалізм, штучний інтелект, деонтологія, етика, 

екокриза, екосвідомість, екогуманізм, інформація, інформаційне 

суспільство, дезінформація, фейки, конспіративні теорії, пропаганда, 

пропагандистський наратив, світові релігії, національні релігії, 

неорелігії. 

Програма обговорення 
1. Сутність глобалізації та проблема ціннісного виміру буття 

людства.  

2. Глобальні проблеми сучасного людства: філософське 

осмислення.  

3. Етика як прикладна (практична) філософія.  

4. Етичні проблеми штучного інтелекту.  

5. Деонтологічні проблеми відношення «людина-природа».  

6. Екокриза, екосвідомість, екогуманізм.  

7. Етичні проблеми інформаційного суспільства. Інформаційні 

симулякри.  

8. Інформація та проблема девальвації експертного знання.  

9. Сучасні засади інформаційної етики.  

10. Види сучасної дезінформації: фейки, конспіративні теорії, 

пропаганда.  

11. Цінності та ціннісні орієнтації сучасних релігій світу. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

 Модуль 1.  

1. Антична філософія: її особливості та ідейні 

здобутки. 

7,5 

2. Особливості філософії Середньовіччя та доби 

Відродження. 

7,5 

3. Філософія Нового часу (ХVІІ та епоха 

Просвітництва). 

7,5 

4. Німецька класична філософія як втілення 

класичного типу філософування.  

7,5 
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 Модуль 2.  

5. Проблема наукового знання і мови в філософії 

ХХ ст.: неопозитивізм, постпозитивізм, 

структуралізм, герменевтика, прагматизм. 

7,5 

6. Нова постановка проблеми «людина-світ» у 

філософії другої половини ХІХ – ХХ ст.: 

філософія життя, психоаналіз, персоналізм, 

екзистенціалізм, філософська антропологія. 

7,5 

7. Особливості релігійної філософії ХХ ст. 7,5 

8. Проблема наукового знання і мови в філософії 

ХХ ст.: неопозитивізм, постпозитивізм, 

структуралізм, герменевтика, прагматизм. 

7,5 

 Всього 60 

 

Методичне забезпечення 
1. Наконечна О. П. Методичні вказівки та плани семінарських занять 

з дисципліни «Філософія» для студентів всіх напрямів підготовки 

НУВГП денної форми навчання / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/13951/ 

2. Наконечна О. П. Методичні рекомендації до вивчення теми: 

«Філософська думка України» на семінарських заняттях з 

дисципліни «Філософія» для студентів всіх напрямів підготовки 

НУВГП / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2728/1/06-07-144.pdf 

3. Гаєвська С. Р. Методичні рекомендації до вивчення теми 

«Історичні типи філософії» на семінарських заняттях з дисципліни 

«Філософія» для студентів всіх спеціальностей НУВГП денної 

форми навчання / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5771/1/06-07-149.pdf 

4. Наконечна О. П. Методичні рекомендації до вивчення теми 

«Пізнання як філософська проблема» на семінарських заняттях з 

дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей НУВГП 

денної форми навчання / [Електронний ресурс]. – режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/7470/1/06-07-153.pdf 

 

 

Література 

Базова 
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1. Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д. та ін. 

Прикладна етика : навч. посіб. К. : «ЦУЛ», 2012. 392 с. 

2. Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або 

Інтелектуальні подорожі до країни філософії : наук. посіб. 

Київ, Мала академія Наук України, 2017. 238 с.    
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підручник. Київ : Либідь, 2004. 
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2007. 200 с. 
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11. Причепій Є. М. Філософія : підруч. для студентів вищих 
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1. Anderson M., Anderson S. (eds.) Machine Ethics. Cambridge 

University Press, 2011.  
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3. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна 

філософія: в 2 т. К., 1993. 

4. Баррат, Джеймс. Последнее изобретение человечества. Пер. 

Н. Лисовой. Альпина Паблишер, 2019. 396 с. 

5. Бернейс Э. Пропаганда. М.: Hippo Publishing LTD, 2010. 

6. Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция / Перевод О. А. 

Печенкина. Тула, 2013. 204 с. 

7. Васильев В. В. Трудная проблема сознания. М., 2009.  

8. Воронкова В. Г. Метафізичні виміри людського буття 

(проблеми людини на зламі тисячоліть). Запоріжжя, 2000. 

176 с. 

9. Горський В. Філософія в українській культурі (методологія 

та історія). Київ, 2001. 

10. Гьосле В. Практична філософія в сучасному світі / пер. з нім., 

прим. та післямова А. Єрмоленка. К. : Лібра, 2003. 248 с. 

11. Добреньков В. И. Социальная антропология : уч. пос. К. : 

АСК, 2006. 688 с. 

12. Дюпре Б. Философия. 50 идей, о которых нужно знать. М. : 

Фантом-пресс, 2014. 

13. Історія філософії : підручник / За ред. В. І. Ярошовця. Київ, 

2002. 

14. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій. Київ, 

1999. 

15. Калуга В. Ф. Екологія свідомості. К.: Міленіум, 2010.154 с. 

16. Комунікативна соціальна філософія : підручник для ВНЗ / 

Заг. ред. Ермоленко А. М. Київ, 1999.  

17. Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ, 2003.  

18. Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії. Київ, 2008. 

19. Куайн У. О том, что есть / Слово и объект. Перевод с англ. 

М. : Логос, Праксис, 2000. 

20. Лоу С. Философские истории. М., 2007. 

21. Льовкіна О. Г. Відчуження людини у соціокультурному 

просторі : минуле і сучасність. Київ, 2006.  

22. Малахов В. Етика. Київ, 1996. 

23. Мир философии. Книга для чтения. Ч. 1, 2. Москва, 1991. 



 

16 

 

24. Нагель Т. Что все это значит? Очень краткое введение в 
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25. Патнем Х. Разум, истина и история. М., 2002 (гл.1 «Мозги в 

бочке»).  

26. Патнэм Х. Философия сознания. М., 1999. 

27. Пригожин И. Философия нестабильности. Вопросы 

философии. 1991. № 6. 

28. Прист С. Теории сознания. М., 2000. 
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изд. М. : Вильямс, 2006. 

30. Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і 
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31. Скіннер, Кріс. Людина цифрова / Пер. Г. Якубовської. 
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32. Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрями. Київ, 1996. 

33. Табачковський В. Г. У пошуках невтраченого часу (Нариси 

про творчу спадщину українських філософів-

шестидесятників). Київ, 2002. 

34. Тегмарк, Марк. Життя 3.0. Доба штучного інтелекту. Пер. 

З. Корабліної. Наш формат, 2019. 432 с. 

35. Тейчман Дж., Эванс К. Философия. Руководство для 

начинающих. М., 1998. 

36. Толстоухов А. Самоорганізація суспільства і влада. 
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37. Тьюринг А. Может ли машина мыслить? М. : ГИФМЛ, 1960. 
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39. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник / 

В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. Київ : Книга, 2005. 528 с. URL: 

https://kafedrafil.files.wordpress.com/2012/09/kremen.pdf 

40. Філософія: світ людини: курс лекцій : навч. посібник / 

В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, Н. В. Хамітов та ін. Київ 
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