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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

д ен н а  ф ор м а  
н ав ч ан н я

за о ч н а  ф ор м а  
н ав ч ан н я

Кількість кредитів — 
4

Галузь знань 
01. «Освіта»

Нормативна
Напрям підготовки

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання за 
тематикою

Спеціальність
(професійне

спрямування):
0.11 «Науки про освіту»

ОПП:
«Педагогіка вищої 

школи» та 
«Християнська 

педагогіка»

Рік підготовки:
1-й -й

Семестр

Загальна кількість 
годин — 120

-й 1-й

Лекції

Тижневих годин для 
заочної форми 
навчання: 
аудиторних — 16 
самостійної роботи 
здобувача— 104

Освітній ступінь: 
«магістр»

год. 8 год.
Практичні, семінарські

год. 8 год.
Лабораторні

год. год.
Самостійна робота
год. 104 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить

для заочної форми навчання —  13% : 87%7.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни «Системний підхід у вищій освіті» є 
формування у випускника здатності до організації науково- педагогічної діяльності 
та виховної роботи зі здобувачами на засадах системного підходу.

Дисципліна «Системний підхід у вищій освіті» входить у нормативну 
частину навчального плану підготовки фахівців та спрямована на поглиблення 
теоретичних знань, формування умінь і навичок відображених в освітньо - 
кваліфікаційній характеристиці фахівця.

Завдання дисципліни — оволодіння здобувачами знаннями щодо наукових
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засад використання системного підходу у вищій освіті, сутності базових понять 
системної методології, особливостей функціонування системи вищої освіти як 
елементу соціокультурного середовища суспільства та компоненту (підсистеми) 
освіти, концептуальних засад управління ЗВО; формування вміння застосовувати 
здобуті знання у практичній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Системний підхід у вищій 
освіті» здобувачи мають набути/розвинути: 

загальні компетентності:
-  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
-  здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
-  здатність планувати та управляти часом;
-  знання та розуміння предметної області та розуміння професії; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 
проведення досліджень на відповідному рівні; здатність вчитися і бути 
сучасно навченим;

-  здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
-  здатність бути критичним і самокритичним;
-  здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
-  здатність генерувати нові ідеї (креативність);
-  здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
-  здатність приймати обґрунтовані рішення;
-  навички міжособистісної взаємодії;
-  здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
-  здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі;
-  цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
-  здатність працювати автономно;
-  здатність виявляти ініціативу;
-  здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність оцінювати 

та забезпечувати якість виконуваних робіт; визначеність і наполегливість 
щодо поставлених завдань і взятих обов’язків;

-  здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо; 
здатністьпрацювати в команді; 
фахові компетентності:
знання та розуміння: основних понять теорії систем; системних 

принципів; особливостей функціонування системи вищої освіти як елементу 
соціокультруного середовища суспільства та компоненту (підсистеми) освіти 
України; складові функціонального середовища вищої освіти; принципів 
функціонування та розвитку системи вищої освіти; концептуальних засад 
розвитку потенціалу ЗВО України в умовах глобалізації; закономірностей та 
принципів педагогічного процесу як системи; особливостей системної 
організації науково-дослідної діяльності у ЗВО; наукових підходів, 
закономірностей та принципів управління сучасним закладом вищої освіти; 
вимог системного підходу до керівництва трудовим колективом; систем 
організації освітнього процесу у ЗВО; особливостей системи управління 
компетентнісно орієнтованою освітою у вищій школі;
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застосування знань на практиці: уміти характеризувати систему вищої 
освіти; визначати особливості ЗВО як соціально-педагогічної системи та об’єкту 
управління; визначати вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на досягнення 
мети діяльності ЗВО; використовувати системний підхід до організації 
управлінської, науково-педагогічної діяльності та виховної роботи зі 
здобувачами; впроваджувати/використовувати систему фінансово-економічних, 
організаційно-педагогічних та соціально-психологічних методів управління 
ЗВО;

використання відповідної термінології з дисципліни в усній та письмовій 
формах рідною мовою чи іноземною та різних комунікаційних стилів 
(неофіційного, офіційного та наукового).

Нормативний курс складається з 8 годин лекційних і 8 годин практичних 
занять, а також передбачає 104 годин для самостійної роботи здобувачів.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Сутність та зміст системної методології
Аналіз поняття «система» у науковій літературі. Системний підхід, 

системний аналіз, системологія, система. Системний підхід як методологія, як 
принцип мислення, як метод аналізу явищ, процесів, дій. А.А.Богданов, Л. У 
Бєрталанфі, Р.Ешбі — фундатори теорії систем. Універсальні ознаки системи. 
Основні поняття теорії систем: функціональне середовище системи, компонент 
системи, елемент системи, структура системи, етропія. Мета як категорія системної 
методології. Морфологія системи. Системостворюючі фактори. Види складних 
систем. Сутність гомогенної і гетерогенної систем. Системні принципигцілісності; 
структурності; взаємозалежності системи і середовища; ієрархічності; 
множинності опису. Сутність гомеостазу та гомеокінезу в управлінні 
функціонуванням вищої освіти.

ТЕМА 2. Сучасна система вищої освіти України
Вища освіта — стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей, зміцнення 

конкурентоспроможності України. Вища школа як елемент соціокультурного 
середовища суспільства та компонент (підсистема) освіти. Головна мета вищої 
школи та її завдання.

Структура вищої освіти України. Ступені освіти. Функціональне середовище 
вищої освіти: освітня ідеологія як компонент духовної культури суспільства; 
система нормативно-правових документів, що регулюють діяльність закладів 
вищої освіти; система параметрів оцінювання діяльності ЗВО.

Взаємодія вищої школи з соціальними інституціями суспільства (асоціаціями 
роботодавців, громадськими та волонтерськими організаціями тощо).

Принципи функціонування та розвитку вищої освіти. Концептуальні засади 
розвитку потенціалу ЗВО України в умовах глобалізації.
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ТЕМА 3. Особливості закладу вищої освіти як соціально-педагогічної 
системи

Вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на досягнення мети діяльності ЗВО.
Педагогічний процес у вищій школі як система. Закономірності та принципи 

педагогічного процесу. Сучасні форми організації освітнього процесу, інноваційні 
методи та педагогічні технології.

Система науково-дослідної діяльності у ЗВО, її мета та завдання. 
Організаційна модель системи науково-дослідної роботи вищих закладів освіти. 
Види науково-дослідної роботи викладачів ЗВО. Наукова робота здобувачів у 
системі професійної підготовки. Показники ефективності науково- дослідної 
роботи вищих навчальних закладів.

Системний підхід до організації виховної роботи зі здобувачами. Інститут 
кураторства у вищій школі. Роль органів студентського самоврядування у системі 
виховної діяльності ЗВО.

ТЕМА 4. Управління закладом вищої освіти на основі системного підходу
Концептуальні підходи, закономірності та принципи управління сучасним 

закладом вищої освіти. Особливості системи управління компетентнісно 
орієнтованою освітою у вищій школі.

Системи організації освітнього процесу у ЗВО. Загальна характеристика 
форм організації навчання. Організація взаємодії викладача і здобувачів з 
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Система методів управління ЗВО: фінансово-економічні, організаційно- 
педагогічні та соціально-психологічні методи. Системний підхід до організації 
керівництва трудовим колективом. Організація проведення нарад, засідань, 
семінарів для забезпечення досягнення результатів діяльності.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ)
№
з/п Н А З В А  М О Д У Л Я  /  Т Е М И

К][ЛЬКІС Т Ь  Г О Д И Н
Л П Р С Р С У сього

1.1. Тема 1. Сутність та зміст системної методології 2 2 26 30
1.2. Тема 2. Сучасна система вищої освіти України 2 2 26 30
1.3. Тема 3. Особливості закладу вищої освіти як 

соціально-педагогічної системи 2 2 26 30

1.4. Тема 4. Управління закладом вищої освіти на 
основі системного підходу 2 2 26 30

Разом: 8 8 104 120

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ Назва теми Кількість
з/п годин
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1. Сутність та зміст системної методології 2
2. Організація сучасної системи вищої освіти України 2
3. Особливості закладу вищої освіти як соціально- 

педагогічної системи
2

4. Управління закладом вищої освіти на основі системного 
підходу

2

Всього: 8

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Системний підхід до аналізу ефективності діяльності 
закладу вищої освіти

2

2. Інструментарій системного оцінювання діяльності 
науково-педагогічних працівників вищої школи

2

3. Системна комунікація у закладі вищої освіти 2
4. Управління закладом вищої освіти на основі системного 

підходу
2

Всього: 8

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Проаналізуйте універсальні ознаки системи.
Охарактеризуйте типи систем.
Розкрийте сутність поняття «підсистема». В яких відносинах 
вона знаходиться з системою?
Охарактеризуйте поняття «структура системи». При яких 
умовах вона може змінюватися?
Надайте визначення поняттю «цілісність системи».
Охарактеризуйте Закон України «Про вищу освіту» як про 
макро та мікросистему.
Поясніть властивості вищої освіти як гомогенної системи
Розкрийте сутність гомеостазу та гомеокінезу в системі вищої 
школи
Охарактеризуйте сутність і функціонування закону адаптації в

2
2. 2
3. 2
4. 2
5. 2
6. 2
7. 2
8. 2
9. 2
10. 2
11. 2
12. 2
13. 2
14. 2
15. 2
16. 2
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17. системі вищої школи 2
18. Проаналізуйте місце ентропії в системному функціонуванниі 

вищої школи
Охарактеризуйте системостворюючі фактори вищої освіти

2
19. 2
20. 2
21. 2
22. Розкрийте сутність принципу цілісності системи 2
23. Охарактеризуйте сутність принципу структурності системи 

Поясніть взаємозалежність системи і середовища

2
24. 2
25. 2
26. Охарактеризуйте принцип ієрархічності системи 2
27. Поясніть сутність принципу множинності опису системи

Розкрийте сутність гомеостазу та гомеокінезу в управлінні 
функціонуванням вищої освіти

2
28. 2
29. 2
30. 2
31. Надайте визначення поняттю «системний підхід» 2
32. Поясніть сутність понять «гомогенність» та «гетерогенність» 

системи
2

33. 2
34. Поясніть сутність понять «гомогенність» та «гетерогенність» 2
35. 2
36. системи 2
37. Назвіть основні елементи системи освіти 2
38. Поясніть сутність системного підходу як методології 

проектування, прогнозуванния і моделювання вищої освіти у 
часі і просторі

2
39. 2
40. 2
41. Охарактеризуйте основні поняття синергетики як теорії 

складних систем

2
42. 2
43. 2
44. Проаналізуйте внутрішні системні чинники модернізації 2
45. вищої школи 2
46. Охарактеризуйте вплив зовнішніх чинників на модернізацію 2
47. вищої освіти 2
48. Охарактеризуйте систему суб’єктів оточуючого середовища 

вищої школи
Проаналізуйте сучасні нормативно-правові засади 
регламентації організаційної структури вищої школи

2
49. 2
50. 2
51. 2
52. 2

Охарактеризуйте стандарти вищої школи як підсистему вищої 
освіти: призначення, відповідність вимогам роботодавців, 
спрямованість на самореалізацію особистості у вищій школі
Проаналізуйте основні напрями модернізації управління 
сучасною вищою школою України
Наведіть кваліфікацію ступенів сучасної вищої освіти
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Назвіть рівні сучасної вищої освіти
Поясніть, що таке декомпозиція системи. Як це поняття 
стосується системи освіти?
Охарактеризуйте можливості і потреби використання правила 
«золотої пропорції» у викладацькій діяльності
Поясніть сутність поняття «закономірність педагогічного 
процесу»
Охарактеризуйте принципи педагогічного процесу
Проаналізуйте систему педагогічного контролю у вищій 
школі
Розкрийте особливості системи авторитарної педагогіки
Охарактеризуйте особливості системи гуманної педагогіки
Поясніть сутність системи модульного контролю навчальних 
досягнень студентів
Розкрийте системні властивості педагогічного процесу
Охарактеризуйте процес виховання студентів у вищій школі з 
позиції системного підходу
Розкрийте сутність системи проблемного навчання
Охарактеризуйте сутність системи інтерактивного навчання
Поясніть, у чому полягає сутність процесу проблемного 
навчання
Охарактеризуйте систему рейтингування у вищій школі 
України
Проаналізуйте систему ліцензування та акредитації у вищій 
школі України
Охарактеризуйте функції Національного агенства 
забезпечення якості вищої освіти
Охарактеризуйте механізми забезпечення атономності ЗВО у 
контексті імплементації Закону «Про вищу освіту»
Розкрийте сутність соціальних цінностей як підсистеми вищої 
освіти
Проаналізуйте особливості застосування системного підходу 
до аналізу науково-педагогічної діяльності 
Охарактеризуйте інформаційний простір вищої освіти з 
позиції системного підходу

юаналізуйте структурні елементи сучасної системи якості 
освіти

Всього: 104
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9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне науково-дослідне завдання студента з навчальної дисципліни 
«Системний підхід у вищій школі» сприяє поглибленню системи знань та 
практичних умінь з предмету.

Індивідуальне науково-дослідне завдання оформлюється у вигляді реферату 
на довільно обрану тему.

Робота надсилається викладачу до початку сесії в електронному варіанті. 
Оцінка за індивідуальне науково-дослідне завдання виставляється на заключному 
занятті з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ та 
захисту роботи шляхом публічного виступу студента з обраної теми (до 5 хв.). У 
відповідях не допускаються «пряме» копіювання тексту!

1. Наведіть приклади закритих та відкритих, динамічних та статичних, 
складних та простих систем.

2. Наведіть приклади ієрархічності системи.
3. Поясніть,яким чином системний підхід використовується як методологія в 

науці.
4. Проаналізуйте, хто з вітчизняних науковців одним з перших 

використовували системний підхід у педагогіці.
5. Поясніть, які науки, наукові напрями визнано джерелом системного підходу.
6. Обгрунтуйте зв’язок системного підходу з моделюванням.
7. Наведіть ієрархію цілей для соціально-економічних систем. Чи можна 

залучати це дерево цілей до системи вищої освіти?
8. Наведіть приклад застосування системного підходу у власній професійній 

діяльності.
9. Поясніть, які засоби конструювання змісту освіти Ви вважаєте необхідними.
10. Поясніть, що або хто може вважатися суб’єктами та об’єктами педагогічного 

процесу? Наведіть приклади. Які зв’язки встановлюються між суб’єктами та 
об’єктами педагогічного процесу?

11. Охарактеризуйте закономірності педагогічного процесу, які Ви вважаєте 
визначальними.

12. Проаналізуйте суперечності педагогічного процесу. Означте етапи 
вирішення педагогічних проблем.

13. Поясніть, на які принципи спирається цілісність педагогічного процесу.
14. Охарактеризуйте принципи виховання, які Ви вважаєте визначальними.
15. Обгрунтуйте тезу про те, що вища школа має бути джерелом інноваційності 

в сучасному суспільстві.
16. Проаналізуйте особливості створення системи стандартів вищої освіти на 

основі компетентнісного підходу відповідно до кваліфікаційних рівнів 
Національної рамки кваліфікацій.

17. Охарактеризуйте систему кадрового забезпечення вищого навчального 
закладу: цілі, завдання, досягнення, проблеми.
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18. Охарактеризуйте систему технічного забезпечення навчального процесу
19. Проаналізуйте систему забезпечення якості навчання у ВНЗ.
20. Розкрийте особливості системи організації навчання у вищій школі.
21. Проаналізуйте основні елементи системи науково-дослідної роботи 

студентів.
22. Розкрийте особливості системи підготовки докторів філософії у вищій школі 

у контексті імплементації Закону «Про вищу освіту».
23. Охарактеризуйте систему вищої освіти у розвинених країнах (на прикладі 

США).
24. Проаналізуйте особливості місій і девізів топ-закладів світової системи вищої 

освіти.
25. Охарактеризуйте специфіку візій і цінностей топ-закладів світової системи 

вищої освіти.

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції, практичні заняття, індивідуальна робота з документацією, робота з
Інтернет-ресурсами, розв’язання індивідуальних науково-дослідних завдань.

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 
індивідуального чи комбінованого контролю знань здобувачів під час виконання 
практичних занять, оприлюднення результатів самостійної роботи здобувачів у 
вигляді окремих презентацій, таблиць, блок-схем, моделей тощо під час 
практичних занять, а також іспит.

12. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Проаналізуйте універсальні ознаки системи.

2. Охарактеризуйте типи систем.

3. Розкрийте сутність поняття «підсистема». В яких відносинах вона 

знаходиться з системою?

4. Охарактеризуйте поняття «структура системи». При яких умовах вона може 

змінюватися?

5. Надайте визначення поняттю «цілісність системи».

6. Охарактеризуйте Закон України «Про вищу освіту» як про макро та 

мікросистему.

7. Поясніть властивості вищої освіти як гомогенної системи.

8. Розкрийте сутність гомеостазу та гомеокінезу в системі вищої школи.
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9. Охарактеризуйте сутність і функціонування закону адаптації в системі вищої 

школи.

10. Проаналізуйте місце ентропії в системному функціонуванниі вищої школи.

11. Охарактеризуйте системостворюючі фактори вищої освіти.

12. Розкрийте сутність принципу цілісності системи.

13. Охарактеризуйте сутність принципу структурності системи.

14. Поясніть взаємозалежність системи і середовища.

15. Охарактеризуйте принцип ієрархічності системи.

16. Поясніть сутність принципу множинності опису системи.

17. Розкрийте сутність гомеостазу та гомеокінезу в управлінні функціонуванням 

вищої освіти.

18. Надайте визначення поняттю «системний підхід».

19. Поясніть сутність понять «гомогенність» та «гетерогенність» системи.

20. Назвіть основні елементи системи освіти.

21. Поясніть сутність системного підходу як методології проектування, 

прогнозуванния і моделювання вищої освіти у часі і просторі.

22. Охарактеризуйте основні поняття синергетики як теорії складних 

систем.

23. Проаналізуйте внутрішні системні чинники модернізації вищої школи.

24. Охарактеризуйте вплив зовнішніх чинників на модернізацію вищої 

освіти.

25. Охарактеризуйте систему суб’єктів оточуючого середовища вищої 

школи.

26. Проаналізуйте сучасні нормативно-правові засади регламентації 

організаційної структури вищої школи.

27. Охарактеризуйте стандарти вищої школи як підсистему вищої освіти: 

призначення, відповідність вимогам роботодавців, спрямованість на 

самореалізацію особистості у вищій школі.

28. Проаналізуйте основні напрями модернізації управління сучасною 

вищою школою України.
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29. Наведіть кваліфікацію ступенів сучасної вищої освіти.

30. Назвіть рівні сучасної вищої освіти.

31. Поясніть, що таке декомпозиція системи. Як це поняття стосується 

системи освіти?

32. Охарактеризуйте можливості і потреби використання правила «золотої 

пропорції» у викладацькій діяльності.

33. Поясніть сутність поняття «закономірність педагогічного процесу».

34. Охарактеризуйте принципи педагогічного процесу.

35. Проаналізуйте систему педагогічного контролю у вищій школі.

36. Розкрийте особливості системи авторитарної педагогіки.

37. Охарактеризуйте особливості системи гуманної педагогіки.

38. Поясніть сутність системи модульного контролю навчальних досягнень 

студентів.

39. Розкрийте системні властивості педагогічного процесу,

40. Охарактеризуйте процес виховання студентів у вищій школі з позиції 

системного підходу.

41. Розкрийтесутність системи проблемного навчання.

42. 0характеризуйтесутність системи інтерактивного навчання.

43. Поясніть, у чому полягає сутність процесу проблемного навчання.

44. 0характеризуйтесистему рейтингування в вищій школі України.

45. Проаналізуйтесистемуліцензування та акредитації у вищій школі України.

46. Охарактеризуйте механізми забезпечення атономності ВНЗ у контексті 

імплементації Закону «Про вищу освіту».

47. Розкрийте сутність соціальних цінностей як підсистеми вищої освіти.

48. Проаналізуйте особливості застосування системного підходу до аналізу 

науково-педагогічної діяльності.

49. Охарактеризуйте інформаційний простір вищої освіти з позиції системного 

підходу.

50. Проаналізуйте структурні елементи сучасної системи якості освіти.
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13. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧИ

Поточне тестування та самостійна робота, 
виконання індивідуального науково-дослідного

завдання

Підсумковий
контроль
(екзамен)

Всього

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 40 10015 15 15 15

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 — 100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

35-59 F X
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

0-34 F
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорний конспект лекцій; наочний супровід матеріалу лекцій у вигляді 
презентацій; нормативні документи: закон України про вищу освіту; класифікатори 
професій; ОКХ, ОПП (нормативна і варіативна частини), навчальні плани; 
положення про організацію навчального процесу у ЗВО, про дистанційне навчання, 
про електронні освітні ресурси; навчальні програми дисциплін тощо.

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна
1. Артюхов В.В. Общая теория систем: самоорганизация, устойчивость, 

разнообразие, кризисы / В.В. Артюхов. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 224 с.
2. Блауберг И. В. Системный подход / И. В. Блауберг, Э. Г, Юдин // 

Философский энциклопедический словарь, - М. : Сов. энцикл., 1983. - С. 
612-614.

3. Богданов А. А. Тектология (Всеобщая организационная наука) / А. А.
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Богданов. - М. : Экономика, 1989. - 304 с.
4. Віткін Л. М. Системи якості ВНЗ: теорія і практика/ Л. М. Віткін, О. І. 

Волков, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін -  К. : «Наукова думка», 2006. -  301 с.
5. Коваленко І. І. Вступ до системного аналізу: навчальний посібник / І.

І.Коваленко, П. І. Бідюк, О. П. Г ожий. -  Миколаїв : вид-во МДГУ ім. П. 
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