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oфiцiйноГo oПoненТa нa дисеpтaшiro

КАЛАIII HИ К o B oi Алл u I z op iв н u

<<Cтильoвi пapaмeTpи фоpмyвaнHя yкpaТнськоТ фоpтепiaннoi MyЗики

MaЛих фоpм перurоi TpеTи}Iи ХХ ст.>>,

ПpеtсTaBЛенy Дo ЗaxИсТy нa здобуття

HayкoBoГo сTyПеНЯ кaНДиДaTa Мl1с.l.rцТBoЗI.IaBсТBa

зa спеЦiaльг t i с . г tо  l7 .00 .03 -  MуЗИЧНе МИсTеЦTBо

Bивчення сTилЬoBoТ специфiки явищ MyзИriнoГo MИсTеЦтвa ХX стoлiття

с oДниМ iз кЛ}oЧoBИX зaBДaнЬ сyчaснoГo МyЗикoЗнaBсTBa. Усвiдoмл}oloЧи

склaднiсть Ta неoднopi.цнiсть сTиЛЬoBoГo ГlpoсТopy тiсТ бypхливoТ i

.ЦpaмaтиuнoТ епoXи, oбyмoвленy ЯскpaBиN,{и ПpoяBaMи МисTецЬкoГo

iндивiдyaлiзмy, вченi piзних кpaТн сьoгo.цнi aктивiзytoTЬ tlotl lуки якiснo HoBИX

п i д хoд i B  l цo . цo  п i з t l а l l t t я  й  а t l а - t i t . t t . t t t t l г . t l  ( ) сMис J I е l { l l Я  M \ , ЗиЧ l . lO - i с т opинно гo

ГIpoцесy МиHyЛoГo стoлiття.

oзнaченa пpoблемa МaС Кo"ЦoсaЛЬнy BaГy )J\J1Я вiтчизнянoТ Ha},КИ'

oскiльки сTиЛЬoBa aтpибуuiя TBopЧoсTi yкpaТнсЬкиx кoмгloзитopiв piзних

етaпiв ХХ столi 'г-гя, ЗoКpеМa, йor.o першloТ TpеTLlHИ пеpioдy poзквiтy

нaцioнaлЬнoГo МyЗичнoГo МисTеЦTBa Дoсi ЗaЛишaсTЬсЯ Зa Ме)кaMи

ДoслiДниЦькoТ yBaГи. HезвaжaюЧИ Ha нaявнiсть чимaлoТ кiлькoстi poзвiдок, в

якиx poЗГЛЯДaloTЬcЯ oкpемi )кaнpи aбo TBopи yкpaiнськиx кoмпoзитopiв

oкpесЛеFloГo еTaПy' сTИЛЬoBa кaрТИLla, i l l0 BИMi]ЛЬoByС.ГЬсЯ y l-lИХ ПpaЦЯХ' Мae

Дещo мoзaiЧниЙ вигляД, пoзбaвлений неoбхiдноТ цiлiснoстi. I_lе ПOясHЮСTЬся.

пеpелyсiм, вiдсyтнiстгo ПaHopaМнoГo ПoГЛЯДy нa тoгoчaсниЙ сти"ltьoвий

ПpoЦеc' якиЙ би вpaxyBaB I'Iе ЛИltlе вiДмiннi' a й спi.lrьнi вектopИ poЗBиTкy

TBopчoсTi нaшиx ми.r.цiв нa схiдниx ta ' la^xiДl lИх lеpеHaх УкpaТни.

З oГЛяДy нa скaЗaне дисеpтaцiя Aлли Iгopiвни КaлaшникoвoТ,

tTpисBячеHa ДoслiДженнrо сTИЛЬoBИХ aспект.iв poЗBИTКy МaЛиХ фop* B



yкpaiнськiй фоpтепiaннiй мyзиui пеpшоТ Тpе.l.иHИ ХХ стoлiття, BиЯвJlяС

глибoке poзyмiння aBTopкoЮ rtiлoТ HИЗКИ Ba)kЛИBИХ ПИTaI-IЬ сyЧaснoГo

MyЗикoЗнaBсTBa. У цiй poбoтi BПеpшr нa пiдстaвi poЗГЛЯДy фopтепiaннoТ

TBopЧoсTi кoмпoзитopiв piзниx pегioнiв УкpaТни здiйснюсться aнaлiтичне

yЗaГaЛЬненtlЯ сTиЛЬoBиx ПapaMеTpiв pозвиткy вiтvизнянoТ MyЗики oбpaнoгo

жaнpoBoГo сеГМеH.гy.

Aктyaльнiсть ДoслiДження BияBЛяСTЬся Taкo)к у вибopi

ГIoПyляpнoстi y TBopчoсTi кoмпoзитopiв piзниx pегio

вiдобpaжaЮTЬ як iстt ,  сТИЛЬOB()t . t l  рOЗl]Иl .К) , .  T.aкий

сaМoГo об'скту

ЗaвДЯкИ свoТй

pегioнiв УкрaТни, oПTИMaЛЬнo

Пll lХlД ГoсTpo pеЗoHyС

пpiopитеTl{oМy B свpoпейсЬкoMy МyЗикoЗ}laвствi F{aПpЯMy Д'oсЛiД)КеHHЯ

сTиЛЬoBиx Пpoцrсiв сaме Ha MaTrpiaлi твopuoстi, Тaк ЗBaниХ' ((МaЛиx жaнpiв>,

якi с pyrшiйними BекTopaМИ N4yЗиuно-iстopичнoГo Пpoцесy. Biдпoвiднo i з Циx

мipкyвaнь poбoтa A. КaлaшникoвoТ BПисyСтЬCЯ y ДoМiнуюиi ТpеHДИ сyнaснoТ

Hayки.

II{е oДиH вa>кливий aсПекT ,цoслi.цrкегtltя пoв'язaний з нaзpirlorо

неoбxiднiстro BиBЧенHя мaлoвiд{oМИХ сTopiнoк iстopiТ yкpaТнськoТ мyзиннoi

кyЛЬTypи пеprr.roТ ПoJloBИHИ ХХ сr.o;ri l.т.Я -_ rlеpitlд1 .I.Я2t\Кllх виlrpoбyвaНЬ ДЛЯ

yкpaТнськoГo нapoДy' ПoЗнaченoМy пo.ll i,t.ичнИ1\{ Пеpеслiдyвaнням нaЦioнaЛЬHo-

пaтpioтиuнoТ iнтелiгенцiТ (зoкpемa й мyзинниx дiячiв) paдянсьКиМ pе}кИМoМ

Ta iДеoлoгiчним TИсКoМ нa кyЛЬTyрHо.твopний ПpoЦес' У зв'язку З циМ

ЗaЛyчеHIIЯ Дo poЗГляДУ вiдpoджениx iмен тa твopiв yкpaТнськИX кoМIlозитopiв,

якi Дoвгий пеpioд 6ули нrсПpaвrДЛиBo зa6утими нa бaтькiвЩинi, с цiнним

BнrскoM .цoслiДницi y рoзвиToк вiтчизнянoГo MyЗИкoЗнaBсTBa.

ПpoпонoBaHе Дoс.ll iдl;кегtгtя l lеМtlHс.Гpyс сo,'tiДrry фaxoвy пiдгoтoвку

ДиcrpTaIITКИ' a сaМе: rpyнТoBl]i знaння з iстopiТ кyЛЬTypИ, .геopiТ MyЗИЧHoГo

жaнpy' в iльнy opiснтaцiю в нayкOBoМy пorr i  p iзr lopiднИХ, t13g. 'O l lpoТИJlе}ttt{ИХ

кoнЦепцiй xyДожнЬoГo сTИЛЮ Як фyнлaментaльнoТ кaтегоpiТ МyЗикoЗНaBсTBa'

глибoке iстopиuне poзyмirrr .rЯ с ГИJl  Ьot]ИХ пpоцесiв у свpoпеЙськtЙ Тa

yкpaiнськiй мyзицi ХIx - пеprшoТ ПoЛoBинИ XХ стoлi.ГTЯ, IJJИpoку еpy.цицiю в



гaЛyЗi TеopiТ' iстоpiТ Ta N4еTo/цики фopтепiaннoГo МИсTеЦТBa' oбyмoвленy

BЛacIIиM .цoсвi.цoм yспirшноТ Bикo НaBс ькoТ тa пеДaгo гi ч нoТ дiял ь tl остi.

!исеpтaцiя виpiзнясться чiткiстro кaтегopiaЛЬнoГo aПapaTy,

гpyнToBl{iстro l\4еToДoЛoгiчнoТ 6aзи' Узявtши Зa МеTy <здiЙсниTи TеopеTиЧне

oбrpyнтyBaнI{Я сTиЛЬoBиx ПapaМетpiв фopMyвaннЯ yкpaТнськoТ фopтепiaннoТ

МуЗики МaJIиx фopм пеpшloТ TpеTиl{и ХХ ст. Як Taкиx, Щo pеПpеЗеHтyвaли 
.ш

BПpoBaД}(еHнЯ У зaГaЛЬнoсвpoпейськиЙ кoHTексT Ta ЗaкЛaДaЛи пiдгpyнтя

ПoДaЛЬш]oГo poЗBИl 'Кy )кaHpY) (с.25), aвтoрКa сTaBИTЬ ПеpеД сoбoю шИpoКе

кoЛo ЗaBДaнЬ' якi пoслiДoвнo й пеpекoЕ{ЛИBo BИКoНyс. BикopистaHНЯ rtiлoТ

ниЗки ЗaГaЛЬниX Ta спецiaльних метoДiв зaбезпечилo oб'сктивнiсть

oДеpжaниХ pезyльтaтiв, U{o ПoсTa}oTЬ Як логiчний пiдсyмoк сTaНoBЛеннЯ

кoнцепцiТ дoслiд)кеНHЯo яКa ttpoйttt l lа е 'I  а| lИ iс.гopиннoТ, теopетиннoТ Ta

aнaлiтичнoТ poзpобки.

Пpинaгiднo вiДзнaчимo Й ДoЦiльнiсть ЗaЛуЧеHHЯ A. Кaлarr-rниКoBoЮ

шиpoкoГo iстopиннoгo Ta кyЛЬTypoлoгiчнoгo кoнтекстiв y дослiДженнi

нapiя<нoТ пpoблеми ' Тaкий пiдxiд oбумoвив сTpyнКy Й вивarкенy сTpyкTypy

ДисеpTaЦiТ, якa Дaс Мo)кЛивiсть рoЗГoрTaTИсЯ нayКoвiй дyмцi вiд зaгaЛЬHoГo llo

кoнкpеTHогo: вiД iстopiТ фyнкцioнyBaHНЯ жaнрy фoртепiaннoТ мit-iiaтюри тa

нaйrшиprпиХ aсПектiв poзвиTкy сTИЛЬoBИХ течiй B МyЗиЧHiй кyльтypi пеprшoТ

IIoЛoBини XX стoлiття (Пеprший poздiл), Дo безпoсеpед(ttЬoГO poЗГЛЯДy

МyЗиЧнoГo мaтеpiaлy (Tpетiй poзлiл). У зв'язкy З ЦИМ TaКoЖ ПpИBеpTae yвaГу

oПpaЦIоBaння ДoслiДниЦеЮ ЗнaЧнoГo oбсягy нayкoвoi лiтеpaтypи (308 пoзиЦiй,

сеpе.ц якИx 20 iнoземних), Щo бaгaто B ЧoМy ПoЯсн}o€ iТ oбiзнaнiсть У

piзнoaспектнiй пpoблемaтицi ДoслiджyвaнoТ TеМи.

Увaжне oзнaйoмлеHt{Я З TексToM дисеpтaцiТ BиЯBЛЯС tзисoкий piвень

нayкoвoТ кyЛЬTypи A. I{aлaш-rникoвoТ, Пpo Щo свiднить беззaпеpечнa лoгiкa

BИКЛa.цy .цyMКИ, l .paмo.rнiсr.ь Гa кopектнiсть фopмулюBaНЬo ПpoсToTa iI

BoДнoчaс, смнiсть BиcЛoBЛIoBaF{Ь.



Пoпpи цiлiсне ПoЗИтиBHе Bpa)кеHHя вiд pобoти A. КaлaLtlникoвoТ,

I]еMo)кЛиBo oМИну,ГИ ,цеЯКиХ зaуBa}кень,  як i  I ]ИHИкЛи rr iД чaс oзнaйoмлеННЯ З

TексTOI\4:

1. Hеdocmсlmня чimкicmь в onеpув(|ннi сmшпboвolo mеp"пliнолоziсto,

ЯКa' згiДнo з пpoблеMaТикo}o дисеpтaцiТ, Maс бути кoнцеПTyaЛЬHИМ

пoнятiйним сTpИж}{еМ poбoти. T'aк, ХapaкTеpИЗyЮЧИ стильoвий Пpoцес,

.цисrpTaI{Tкa чaсTo B}киBaс теpмiни синoнiмiчнoГo pЯДУ <мoдеpнiстський>>,

<мoдеpний>, <мoдеpнicтинниЙ>>, якi N4aroTЬ piзнi знaченнсвi HaПoBнеНHЯ.

Taкoж, не зoвоiм зpoзyмiлИьлИ ЗaЛИlПИЛИсЬ ДЛя oПoHеIlTa сMИслoвi кoopДИНaTИ

ПoHЯTЬ (КЛaсИКo.poMaFI] .И Ч Нa e  l  I ( ) \ l ' ] l l .  ( (  t IC( ) ( l ) ( ) '1 t ,К ' I l ( )p) ) ,  <<п i зн  ьopoмaнтиин i> '

(ПoсTpoМaнтичнi>' ((HеOpoмaнтичнi>>. ((aBaнГapДистськi>) oЗНaКИ' Щo pЯсHo

BжиBaIoTЬсЯ y pобoтi.

Беpyvи Дo yвaГи тoй oб'сктивний фaкт, Щo сTиЛЬoBa кapTинa poЗBиTкy

МyЗичrroГo МисTеЦTBa дoслiджуBaнoГo пеpioлу (як y)Ке вiдзнauaлoся)

виpiзнясться склaДнiстro i piзнoспpямoвaнiстro тенДенЦiЙ, Bсе x{, свiДoмo

oбpaвшrи пpoблемy ДoслiДження сTиЛЬoBиx ПapaМеTpiв твopuoстi' ввa>кaeМo'

дoслiДницi BapTo бyло б дoтpимУBaTисЬ y poбoтi сДи}tиx теpмiнолoгiчниx

пoзицiй.

2, АнaЛoziчне тoувa)!сeнHя cmlсу€mbcя i вupiоцiЙ noHЯn7nlя

кcmuльoвi nшpш.vьеnxpu>, яl<е е бсtзoвulуt у ducеpmацii. Цей теpмiн,

oбгpyнтyBaння Якoгo H&,Ц3СТЬCЯ y ПеpIшoмy poздiлi, нaДaлi piдкo

BикopисToByrTЬся B дисеpтaцiТ. Haтoмiсть нaйчaстitlе B)кИBaЮТЬсЯ

сЛoBocl]oЛyЧеннЯ (сTиЛЬoBi тенденцiТ>, ((сTиЛЬoвi oзнaки>>, (жaНрoBo*

cTиЛЬoBa пaлiтpa>, <oбpaзно-стильовi КoHсTaHTИ)), ((сТИJ]ьoвi pефлексiТ> ToЩo.

J. Hеdoцiльнicmь, Ho d.у"цкf onoтeнmа' ввedення nidpозdLuу J.5

кПpoскцii моdepнicmcbКLlх mpшduцiЙ у mвоpaocmi укpсtiнcькшr

кoмnoЗumopiв 60_70-х poкiв XX cm.D. ,Joбpе poзyмiкlни дoслi.цtlиllЬКy

iнтенцiro A. КaлarпникoвoТ ПoкaЗaTИ вaгoмiсть трaдицiй кoмriсlзитopiв пеprшoТ

TpеTиHИ ХХ ст. для Нaс].y l l | tих I l() l iо.] l i г t t ,  l ,крaТttськсrТ МуЗИкИ XX ст.,  oДнaк

BBaжaсMo, Щo piзнi yМoBи poЗBиTКy есТrTИЧнИx Ta Хy.цo).I(HЬo-сTиЛЬoBИХ



TенДенцiй ПеpшoТ TprTинИ xХ сToЛiТTЯ Ta i960-19]О-х poкiв ttе ДaroТЬ

apГyМенToBaниХ пiДстaв oб'сднyвa.ГLr ЯBИIЦa фoртепiaннoгo МисTецTBa lцBoХ

oЗнaчениx пеpioлiв, кo)ltен З якИХ с ,цoвoлi сaMoДoсTaтttiм З tlol 'ЛЯДу стильoвoТ

специфiки.  oтже, Дс lс . l l iДження сТИJ lЬt lBИX пaрaметрiв МyЗИКИ yкpaТнськиx

<rпiстдесятникiв>>, нa.цyМкy oПoнеHT&, - TеМa iншoгo ДoслiДжеrlня.

ПiД чaо oзнaйoмлlння З .циcrpTaцiсro BИHикЛи Й зaлитaння, викликaнi

)киBиМ iнтеpесoм oПoненTa Дo TropеTИЧHиx oбгpyнтyBaнЬ Ta aнaЛiTичниx

poздyмiв A. КaлarпникoвoТ.

Пеpш Зa Bcе, xoтiлoся б з'ясyвaти кpитеpiТ )кaнpoBoГo вiлбopy B

дисеpтaцii. Згiднo З нaЗBoto' y poбoтi poЗГJr'rДaroTЬсЯ фopтегriaгrнi ].Bopи

((МaЛиx фop'u, квiнтесенцiсю яКИХ aвTopкoto BИЗНaHo }I(aнр фopтепiaннoТ

мiнiaтropи (стop. 33). BoДнoчaс, .цo aНa-r] lТИЧHOГo мaтеpia"пy ввtЙlшли ЯК

мiнiaтiop|I' TaК i твopи знaчнo кpyпнirших фopм: фopтепiaннi цикли (в 1.oМу

числi цикЛи пpелroдiй i фy.)' вapiaцiТ Toщo. У зв,язкy З ЦИМ BИI]икaС ПИTaHHя:

I. Якi фopmеniаннi JtсЦнpu H&,tеJtсаmb' нa dулlку ducеpmuнmкu, do

KJ|NаJ|uх фopло>? I чu',уt oбуtwoвлeнo Заa,lученнЯ do сtналiзу mвopiв, якi зu вcilуtа

oЗнакшJvI|| нe вidноcяmbcя do цiсi кшmezopii?

Iнrше ПиTaннЯ ПoB'ЯЗaне з бaжaнням пiзнaти -l loгiк1, сTpyкTУpyBaHня

f lpугoгo poзлiлу t lИсеpтaI l i i . .  II i , rКoNl ]Po']-\мi .пo. rtto вiдмiннiсть iстоpинниx тa

есTеTичниХ yМoB poЗBИTкy кoMПoЗиTopсЬкИx tпкirl Гaличини Тa

HaдднiпpянськoТ УкpaТни лослiдtкyBaIjoГo пеpioду oбумoвtlлa слуtl-tt.tiсть

pегioнaльнoГo poзпoдiлy Пrpш]ИX .цBoX пiдpoздiлiв lpyr.ol.o poзлiлу. oДнaк не

зoвсiм зpoзумiлo:

2. Чому авmopка ducеpmсtцii вшокpе"44ЛIo€ mвopaicmb, moК Звaнu-Y'

KЗаЛ'oвчувoнuхD укpшiнcьКLlх l<oJvlnoзumopiв, cеpеd як|lх - npedcm{IвHul<u

oбoх pеziональнLlх cuкiл, mвоpuicmb ЯКlIх (зoкpе"пtа Й cmшlьовi nаpu.uempu)

фopмувсtлаcя nid вn'тltвoл4 шLLY ca-vшY .у"v|oв i meнdенцiЙ, що i mвopaiсmь

muх Jwumцiв' якшш neвIlolo лtipotо KnoщocmLLПoD не заzубumucя у nomоцi

p аdянcь кozo Л uхoЛ immя ?



, Ще oДне ПиTaI{HЯ сToсyсTЬся твopностi o/IнoГo з нaйяскpaвiшиx

зaxiдноyкpaiнських t(oМПoзитоpiв i гIiaнiстiв пеptпoТ ТpеTини ХХ столiття -

Aнтiнa Py.ЦниЦькoгo, якa пiсля йoгo емiгpauiТ Taкo)к Дoвгий Чaс 6улa

(ЗaMoBчyBaHoIo)). Iм'я A. PyДниЦькoГo ЗГaДyсTЬсЯ y ДисеpTaЦiТ, aле TBopИ Hе

aнaлiзyroTЬсЯ. Aвтop блискyних фoртепiaнниХ oпyсiв aвa}IГaрДнoГo сTиЛ}o'

cеpеД Якиx е як мiнiaтюpи, тaк i ЗpaЗКИ <кpyпнoТ> фоpми, Цeй митець бyв

oДнiсro зi знaкoвиX ПoсTaтей тoгoчaснoТ yкpaТнськoТ мyзиuноТ кyльтypИ' Пpo

сТaн poЗBиTкy якoТ вiн ЗaЛИшIиB сПoГaДи у книзi <УкpaТнськa МyЗикa.

Iстopиvнo-кpити.rний oГЛЯД)), rЦo вийrшлa у Mюнxенi 196З poкy'

oпpaцroвaHНЯ Цiсi книгИ) HaГIИcaнoТ живим свiДкoм i y.laсникoм MyЗиЧFIo.

сTиЛЬoBoГo Пpoцесy, Мo)кЛиBo' сTaЛo б y пpигoдi в poбoтi НaД /{Исеpтaцiсю.

Poзyмirouи, Щo (oxoПИTи Неoся)кНе) неМoяtЛиBo' aЛе рoЗМipкoвyroни

Нa,ц ПеpсПекTиBoК) poЗшиpеНtlЯ ,i lt lс.lt i i1жувaнoТ TеМИ, Bсе )к xoтiлoся 6

Дtзнaтиcя y шaнoBнoТ дисеpтaнTки:

.3. Чш с ceнc, нu Гi nozляd, p03?лянуmu у crnьLГlboвot||у кoHШекcшi

nepшoi mpemuнu XX cmолimmя фоpmeniаннi mвopu А. Pуdнuцькоzо? I

яKщo mшк' mo якi сш"цe?

Усi BикЛaДеHi зayвaжеHня i зaпитaннЯ )кoДниМ ЧинoМ tlе

ЗaПеpеЧyroть глибИHи ДoсЛiдження Aлли Iгopiвни КaлarцникoвoТ, a Мaк)ТЬ,

здебiльrшOГo' xapaкTеp yToЧнеНЬ Тa ДoПoBrlеНЬ. Aктyaльнiсть i бaгaтoбiчне

poЗкpиТTЯ TеMИ llисеpТaЦiТ, нoвизt{a OДrpЖallИх pеЗуЛьтa.гiB Ta Mo)t(ливiсть Тx

ПpaкTичHoГo ЗaсToсyBaHHя y rrayкoBlИ, Bикot{aBсЬкlи Ta Пе.цal.oГlЧНlи сФеpax

свiДчaть Пpo вaгoмiсть ПpoBеДенoГo Дoслizцження. Зoкpемa, цiннiсть

цисеpTaЦiТ пoлягaс y rraнopaМнoМy poзглядi сTиЛЬoBoГo Пpoцесy B uapинi

фopтепiaннoГo дopoбкy yкpaТнськИX КoMПoзитopiв piзниx pегioнiв УкpaТни.

oсoбливе знaчlI{Hя, ПPИ ЦЬoмy' нaJTежиTЬ BBеДrннro ДисеpTaнTкoro B

iстopиuний кoнTексT мaлoвiдoмих твоpiв yкpaТноькиx КoMПoЗИТopiв, якi З

piзних Пpичин бyли вилyненi З МУЗиЧНo-iстopин}loГo Пpoцесy вiтчизнянoТ

кyЛьTypи.



Bищенaведенi мipкyвaння ДaIoTЬ yсl ПlДсTaBИ BBa)I{aти' щo

квaлiфiкaцiйний piвень д(исеpTaЦiТ' як i aвтopефrpaTy Ta ЗaяBлениx пyблiкaцiЙ

З TеМи' вiдпoвiдaс всiм BиМoГaM MoH УкpaТни, a aBTopкa ДoслiДlкення, Aллa

Iгopiвнa КaлaшникoBa, ЗaсЛyГoByr нa ПpИсBoсHHЯ 
'tЙ 

HayкoвoГo сTyПеFlЯ

кaн.циДaTa MиcTецTBoЗHaBcTBa Зa спеЦiaльнiстю 17.00.03 * МУзиЧl.tе ]\4исTеЦTBo.

Лiгyс o.M.
кauДИДaТ МисTеЦTBoЗН aBсTBa

.цoЦrHT кaфелpи MyЗикoЗнaBсТBa Ta

мyзиuноТ освiти

Iнститyтy МисTеЦTB

КиТвськoго yнiвеpсиТеTy iменi

Бopисa Гpiнненкa

18.1 1 .2020 , : . l : " . ; ; . : ; :  ; , ; ; .  . " . , - , :  Й. rг;iti gськз,tЙ УЁ{it]ЕРL,i:i"i Еl

l]\4Еl]I Б0РрIСA ГРlнЧЕt1КA l
l дентиф iкaц iйний  код  02 t  З6554

зACBl,цчУк}

&
l(\,LЬ

,v_
т{.-Аi.а.'cJ'o

1 r  } т l

Гв-g'
ЯЯtл r
фчзg s t'i-*

} ( рд i v r F


