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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сертифікати В2 ГІГ8Ї та отримання наукового ступеня професора, 

доцента та старшого дослідника 

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 03 лютого 

2016 року № 13, II розділу «Основні критерії оцінки науково-педагогічної 

або наукової діяльності здобувачів вчених звань», п.4, сертифікат відповідно 

до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) 

з мов країн Європейського Союзу (Додаток 1) або кваліфікаційні документи 

(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов'язані з використанням цих 

мов, або не менш як десять праць, які опубліковані англійською мовою у 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 8сориз або \УеЬ ої1 

8сіепсе, та не є перекладами з інших мов.володіння англійською (або іншою 

мовою Європейського союзу) на рівні не нижче В2 є одним з необхідних 

критеріїв для присвоєння викладачам університетів і співробітникам 

наукових установ наукового ступеня професора, доцента або старшого 

дослідника. Тож, враховуючи перспективу для аспірантів/здобувачів, 

сертифікат СатЬгі(і§е Еп§1ізЬ: В2 Рігзї є необхідною умовою для подальшої 
» 

наукової роботи та кар'єрного зросту. 

Рівень англійської В2 або Ііррег Іпіегтесііаіе - рівень володіння 

англійською мовою вище середнього за загальноєвропейською шкалою 

мовної компетенції СЕРК. З цим рівнем аспірант/здобувач може вільно 

спілкуватися англійською у повсякденних ситуаціях, зокрема з носіями мови, 

працювати у різних галузях в англомовному середовищі, самостійно жити та 

отримувати підготовчу освіту (перед вступом до університету) в 

англомовних країнах. 

Сьогодні, якщо потрібно підтвердити знання англійської на рівні В2 за 

допомогою міжнародного сертифіката, слід зареєструватись на 

Кембриджський іспит В2 Рігзї, який раніше називався РСЕ. Сертифікати 



СатЬгіс1§е Еп^іізії В2 Рігзі визнаються у всьому світі та максимально 

об'єктивно показують рівень всіх мовних навичок. 

Якими знаннями та вміннями володіють кандидати з рівнем 

англійської В2 

Кандидати з рівнем В2 та власники відповідного сертифіката В2 Рігзі 

можуть: 

ефективно спілкуватись у повсякденних ситуаціях, на роботі та під час 

підготовчого навчання; 

підтримувати бесіду за широким переліком тем, висловлюючи думки 

та представляючи аргументи; 

складати докладні, зрозумілі тексти з поясненням переваг і недоліків 

різних точок зору; 

вести телефонні переговори та листування англійською. 

Іспит СатЬгісі§е Еп§1І8Ь: В2 ГІГ8І (ЕСЕ) 

Тривалість іспиту — близько 3,5 годин. В2 Рігзі складається з чотирьох 
» 

компонентів, між якими є перерви. Іспит можна скласти в паперовій або 

комп'ютерній версії. Електронна версія є найбільш популярною, оскільки 

дозволяє отримати результати іспиту та сертифікат значно швидше. 

Структура іспиту В2 РІГ8Ї (ГСЕ) 

Компонент 1 - Кеас1ііі£ апсі ІЬе оГЕп§1І8Ь 

Читання та використання англійської триває 1 годину 15 хвилин і 

складається з 7 частин і 52 запитань. Учаснику іспиту потрібно прочитати 

кілька текстів, відповісти на запитання по них, виконати завдання з 

граматики та лексики. Це можуть бути замітки з газет і журналів, уривки з 

художньої та документальної літератури, рекламно-інформаційні матеріали. 



І 

Компонент 2 - \УгШп§ 

Письмо триває 1 годину 20 хвилин і складається з 2 частин. Учаснику іспиту 

потрібно написати есе на задану тему та запропоновані нотатки, а в другій 

частині - написати ще один текст на вибір: статтю, неформальний чи діловий 

лист, рецензію або репортаж. 

Компонент 3 - ІЛ5ІЄПІП§ 

Аудіювання триває близько 40 хвилин і складається з 4 частин і 30 запитань. 

Учаснику іспиту потрібно прослухати кілька монологів, діалогів і, можливо, 

обговорень серед декількох осіб, і відповісти на запитання. Кожен запис 

можна прослухати двічі. 

Компонент 4 - 8реакіп§ 

Говоріння триває 14 хвилин і складаєтеся з 4 частин. Учаснику іспиту 

потрібно поспілкуватися з іншим кандидатом (в деяких випадках - з двома), 

а два екзаменатори слухатимуть та оцінюватимуть. Учаснику іспиту також 

треба буде розповісти про себе та відповісти на запитання на загальні теми, 

описати й порівняти кілька фотографій, подискутувати з іншим кандидатом 

на задану тему та відповісти на запитання екзаменатора. 

Бали на іспиті В2 Гіг§( 

Мінімальний прохідний бал для отримання Кембриджського сертифікату 

рівня В2 - 160, максимальний - 179. 

Якщо кандидат наберає від 140 до 159 балів, він теж отримаєте сертифікат 

СатЬгісІ£е Еп§1ізЬ, в якому буде вказано попередній рівень володіння 

англійською - В1. Якщо набере 173 бали та більше, отримає сертифікат В2 



Разз \¥ІіЬ Мегії (з гарною оцінкою), а якщо 180 і більше - Разз шііЬ Оізііпсііоп 

(з відзнакою) і зазначенням рівня СІ. При цьому назва сертифіката все одно 

залишиться В2 Рігзі, оскільки кандидат складає саме цей іспит. 

Якщо кандидат наберає від 140 до 159 балів, він теж отримає сертифікат 

СатЬгісі§е Еп§1ізЬ, в якому буде вказано попередній рівень володіння 

англійською - В1. Якщо набере 180 балів і більше, то отримає сертифікат В2 

із зазначеним рівнем СІ. При цьому назва сертифіката все одно залишиться 

В2 Рігзі, оскільки кандидат складав саме цей іспит. 

Якщо ж кандидат набере менше ніж 139 балів, то він не отримає сертифікат. 

Сертифікат СатЬгіс1§е Еп§1ізЬ - це відмінне досягнення та одна з 

найавторитетніших у світі мовних кваліфікацій. Сертифікати В2 Рігзі 

визнаються в усьому світі тисячами провідних компаній, таких як Атегісап 

Ехргезз, 8іетепз і РгосІег&ОатЬІе, та освітніх установ, зокрема британським 

Університетом Бат та іспанським Університетом Саламанки, а також 

безліччю провідних університетів світу під час вступу на підготовчі 

програми. 

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

РаїЧ Опе: Еп§1ізЬ ІІза§е І(ет8 

Бігесііопз: 

8оше оґ іЬе їо11о\уіп§ зепіепсез сопіаіп ап еггог іп §гаттаг , иза§е, рипсіиаііоп, 
ог \¥опі сЬоісе. 8 о т е зепіепсез аге соггесі. N0 зепіепсе сопїаіпз тоге іНап опе 
еггог. Уои \уі11 Гіпсі іЬаІ іЬе еггог, ІГіЬеге із опе, із ипсіегііпесі апсі Іейегед. 
Аззите іЬаІ аіі оіЬег еіетепіз оґ іЬе зепіепсе аге соггесі апсі саппої Ье сЬап§ес1. 
Іп сЬоозіп§ апзшегз, ґоііош іЬе гециігетепіз оґ зіапсіагсі шгійеп Еп§1ізЬ. 

Іґ їЬеге із ап еггог, зеїесі іЬе опе ипсіегііпесі рап і:ЬаІ тиз і Ье сЬап§ес1 іп огсіег Іо 
таке іЬе зепіепсе соггесі: ап<1 Ьіаскеп іЬе соітезропсііп§ зрасе оп уоиг апзшег 
зЬееІ. 

II" їЬеге із по еггог, тагк іЬе Гіпаї апзшег зрасе, Е. 



Ехатріез: 

1. АПап із(А) аігаісі о|(В) іЬе гаіп, Ье(С) Іікез(Р) іЬе іЬипсіег. 
N0 еггог.(Е) 

Ехріапаііоп: Весаизе і\уо зепіепсез сііуісієсі опіу Ьу а сошша сгеаіе а сошша 
&ик, еііЬег а согуипсііоп тиз і Ье асісІесі ог іЬе рипсШагіоп тизі: Ье сЬап§есі Іо а 
регіосі, а зетісоїоп, ог а сІазЬ. ТЬегеґоге, С шизі Ье сЬап§ес1, апсі уои \Уои1с1 
шагк С оп уоиг апз\уег зЬееІ:. 

2. Магіа, \уЬо Ьасі Ьіизі(А) еаіеп, їЬои§Ьї сопсетіпе(В) Ьауіпд(С) а сапсіу 
Ьаг ог(Р) ісе сгеат. 
N0 еггог.(Е) 

Ехріапаііоп: Весаизе ^ е сіо поі §епега11у зау 'ЧЬои§Ьі сопсегпіп§," Ьиі 
'ЧЬои^Ьі аЬоиї," В шизі Ье сЬап§есІ, апсі уои у/оиШ шагк В оп уоиг апзшег зЬееІ. 

А тепер виконайте завдання 3-7 самостійно і перевірте себе за ключами, які 
знаходяться в кінці першої частини тесту. 

3. ТЬе риЬІіс із(А) поі зо апдгу аЬоиІ(В) соггирйоп іп §оуегптеп1: іЬап(С) іі 
із сіізіеизіесі луііЬ(Р) іпйаііоп. 
N0 еггог.(Е) 

4. \¥М1е іпзресІіпе(А) ІЬе гапкз, іЬе оШсег зееп іЬаІ(В) ІЬе пе\у гесгиіі Ьасі Іаісі 
Ьіз гіДе(С) іп ІЬе тисі апсі гоїіеп іі сіігГу(Р). 
N0 еггог.(Е) 

5. Но\у \ує11(А) іЬе пе\¥ сотесіу зегіез сіоез іп іЬе гагіп^з сІереп^з(В) аітозі 
епгігеІу(С) оп ііз с о т р е і Ш о п ( Р ) . 
N0 еггог.(Е) 

6. Науіпд епіоуесі {Ье зсепегу(А), іЬе зіеатег пехі Іоок из Іо Вігсі Ізіе, ап 
ізІапсі(В) \уЬозє(С) Ьізіогу шаз Ьагсіїу кпо\Уп(Р) ипііі 1900. 
N0 еггог.(Е) 

7. Еагі апсі ще(А) луєгє Іей а 1е§асу Ьу ап аипі \уЬо(В) Ьасі аі\уауз ІікесІ(С) из 
ЬоіЬ(Р). 
N0 еггог.(Е) 

Кеу»: ЗС 4В 5Е 6А 7А 

Рагї ТЧуо: 8еп1епсе Соггесііоп Ііешв 

Рігесгіоп8: 



ТЬіз із а Іезі оґ соггесіпезз апсі еїїесііуепезз оГ ехргеззіоп. Іп сЬоозіп§ апзшегз, 
ГО11О\У іЬе гедиігетепіз оГ зіапсіагсі шгіїїеп Еп§1ізЬ; іЬаІ із, рау аііепііоп Іо 
ассерІаЬІе иза§е іп §гашшаг, \УОГ<І сЬоісе, зепіепсе сопзігисііоп, апсі рипсіиаііоп. 
СЬоозе іЬе апз\уег іЬаІ ргосіисез іЬе т о з і еіїесіЬ/'е зепіепсе - сіеаг апсі ехасі, 
\уііЬоиІ и/огсііпезз ог атЬщиіІу. Бо поі т а к е а сЬоісе іЬаІ сЬап§ез іЬе теапіп§ 
оґ іЬе огі§іпа1 зепіепсе. 

Іп еасЬ оґ іЬе зепіепсез оГ іЬіз зесііоп, опе рогііоп із ипсіегііпесі. ВепеаіЬ еасЬ 
зепіепсе уои ЛУІІІ Гіпсі ГІУЄ шауз оГ \УГІІІП§ іЬе ипдегііпесі рагі; іЬе Гігзі оґ іЬезе 
аіу/ауз гереаіз іЬе огі§іпа1, апсі іЬе оіЬег ґоиг аге аіі сіійегепі. ІГуои іЬіпк іЬе 
огі§іпа1 зепіепсе із Ьеііег іЬап апу оґ іЬе зи§§ез1есі сЬап§ез, сЬоозе іЬе Гігзі 
апзшег А; ОІЬЄПУІЗЄ, зеїесі іЬе Ьезі ГЄУІЗІОП апсі Ьіаскеп іЬе соггезропсііп§ зрасе 
оп уоиг апзшег зЬееІ. 

Ехатрісз: 

1. Неауу зтокіпа апсі іо оуегеаі аге асііуіііез ЛУЬІСЬ а Ьеагі раїіепі тиз і &ге§о. 
A. Неауу зтокіп§ апсі іо оуегеаі 
B. 8токіп§ Ьеауііу апсі Іо оуегеаі 
C. То зтоке Ьеауііу апсі оуегеаІіп§ 
Б . Неауу зтокіп§ апсі оуегеаІіп§ 
Е. 8токіп§ Ьеауу апсі Іо оуегеаі 

Ехріапаїіоп: Весаизе зіапсіагсі Еп§1ізЬ гедиігез іЬе зате §гатта1іса1 іогт £ог 
ІЛУО ипііз соппесіесі Ьу апсі, еііЬег зтокіпд, ог Іо оуегеаі тиз і Ье сЬап§ес! Іо §аіп 
рагаїїеіізт. А т о п § іЬе орііопз оїїегесі, опіу іЬе Гогт Неауу зтокіпа апсі 
оуегеаііпе із рагаїїеі, апсі уои \Уои1с1 тагк уоиг апз\уег зЬееІ Б. 

А тепер виконайте завдання 2-6 самостійно і перевірте себе за ключами, які 
знаходяться в кінці другої частини тесту. 

2. Іп іЬе зтаїїег Іошпз оі- \Уізсопзіп, \уЬеге опе сап диіскіу \уа!к Іо іЬе §геепіп§ 
Ьіііз оґ 8ргіп§. 
A . ш Ь е г е опе сап диіскіу \¥а1к 
B.... шЬеге опе сап диіскіу луаїк 
C...., \уЬеге опе сап диіскіу шаїк, 
Б. . . . , опе сап диіскіу \уа1к 
Е... . опе сап, диіскіу шаїк 

3. СоасЬ Іопез із а гетагкаЬІе рЬузісаІ зресітеп: аІіЬои^Ь зіхіу, Ье із аз ущогоиз 
а з ЄУЄГ. 

A.... а1іЬои§Ь зіхіу, Ье із аз ущогоиз аз ЄУЄГ. 

B.... Ье, зееіп§ іЬаІ Ье із зіхіу, із аз ущогоиз аз ЄУЄГ. 

C.... Ье із зіхіу, Ьеіп§ аз ущогоиз аз ЄУЄГ. 

Б. . . . аз ущогоиз аз ЄУЄГ, Ье із зіхіу уеагз оГ а§е. 
Е.... Ье із аз ущогоиз аз ЄУЄГ; ЬО\УЄУЄГ Ье із зіхіу. 



4. ТЬе з\уазЬЬиск1іп§ Ьего луаз у/кЬоиї шогаї СОПУІСІІОПЗ, ассерІаЬІе шаппегз, 
ап(1 Ье Ьасі Іійіе еізе іп Ьіз іауог. 
A.... шііЬоиІ шогаї СОПУІСІІОПЗ, ассерІаЬІе шаппегз, апсі Ье Ьасі ПШе еізе іп Ьіз 
Гауог. 
B.... шііЬоиї шогаї СОПУІСІІОПЗ ог ассерІаЬІе шаппегз апсі Ьасі Ііиіе еізе іп Ьіз 
&УОГ. 

C.... \УІіЬоиІ шогаї СОПУІСІІОПЗ, ассерІаЬІе шаппегз ог Іійіе еізе іп Ьіз іауог. 
Б . . . . \УІіЬоиІ шогаї СОПУІСІІОПЗ апсі ассерІаЬІе шаппегз ог Іійіе еізе іп Ьіз ЙУОГ. 

Е... . \уііЬоиІ шисЬ еізе іп Ьіз ґауог, іпс1ис1іп§ шогаї СОПУІСІІОПЗ апсі ассерІаЬІе 
шаппегз. 

5. Опе теїЬосІ оґ епс1іп§ сіізсгітіпаїіоп іп Ьизіпезз апсі іпсіизігу із Іо сіешапсі 
диоїаз Іо Ье т е і Ьу ешріоуегз. 
A.... Іо сіешапсі циоіаз їо Ье т е ї Ьу ешріоуегз. 
B.... детапс1іп§ ешріоуегз Іо тее і диоіаз. 
C... . їо сіешапсі іЬаІ ешріоуегз тее і циоіаз. 
Б . . . . Шаі ешріоуегз Ье сіетапсіесі Іо т е е і циоіаз. 
Е.. . . їЬаІ оґсіетапсііп§ ешріоуегз Іо т е е і циоіаз. 

6. Мг. Воіе'з гесоттепсіаііоп шаз ЬЄІІЄУЄСІ ІО Ье зиШсіепІ апсі іЬа! Ї Х \уоиШ 
^иагапіее т у аеиіп£ а іоЬ. 
A.... апсі іЬаІ іі луоиШ §иагапІее т у §еиіп§ а ]оЬ. 
B...., апсі іЬаІ іі \уоиШ §иагапІее т у §еШп§ а іоЬ. 
C...., апсі іЬаІ іі \уои1сі §иагап1ее т е Іо а іоЬ. 
Б. . . . іЬаІ іі \уоиШ §иагапІее т е §еіїіп§ а]оЬ. 
Е.. . . Іо §иагап1ее т у §еіїіп§ а іоЬ. 

» 

Кеу«: 2 В ЗА 4В 5С 6Е 

Рагі ТЬгее: КеасІіп§ СошргеЬепзіоп Ііет» 

Вігесііоп»: 

ТЬе разза§ез ЬЄІОДУ аге Гоїіошесі Ьу циезііопз оп іЬе уосаЬиІагу, зіуіе, апсі 
теапіп§ оґїЬе разза§ез. Айег геас1іп§ еасЬ разза§е, сЬоозе іЬе Ьезі апз^ег Іо 
еасЬ диезііоп. АПЗЛУЄГ аіі циезііопз &г еасЬ оґ їЬе разза§ез іп Іегтз оГ іЬе сопіехі 
шііЬіп іЬе разза§е. 

Кеас1іп£ Ра88а§е 1 

ТЬе ргеуаіепсе о£ розіїіуе ог пе§а1;іуе £ее1іп§з аЬоиІ рЬувіцие із а зі§п оГ ЛУЬІСЬ 

Ігаіїз аге уаіиесі апсі арргесіаіесі Ьу а зосіеіу ог Ьу іЬе ЛУОГІСІ соттипііу. \¥Ьеге , 
іЬеге із сопзрісиоиз зиЬогсііпаїіоп оґ а зосіаі §гоир оп іЬе Ьазіз оґ геаі 
ог аНгіЬиіес! рЬузісаІ ґеаіигез, іЬе тетЬегз оґ а зиЬогсІіпаІесІ §гоир т а у соте Іо 



герисііаіе іЬеіг О\УП рЬузісаІ сЬагасІегізІісз апсі іп шіхесі рориіаііопз ЄУЄП 

репаїіге іЬозе іпсііуісіиаіз шЬо тапііезі іЬе сіізарргоуесі сЬагасіегізіісз Іо іЬе тоз і 
тагкесі сіе§гее. ТЬе сопсері оГ пе^гкисіе іп Аґгіса із ап ехатріе оґ а уі§огоиз 
аіїетрі Іо геаззегі іЬе ргітасу, іог а §ІУЄП §гоир,, оГ ііз ошп рЬузісаІ їуре. \¥е 
тиз і гесо§пІ2е іЬе гізіп§ сіетаїкі Гог іЬе кіпсІ ОІ'ЧУОГМ іп шЬісЬ реоріе сап епіоу 
іЬе \уау іЬеу Іоок, Ье ргоисі оГ іЬе шау їЬеіг рагепіз Іоокесі, апсі Іоок ГоглуагсІ Іо 
іЬе \уау іЬеіг сЬіМгеп шііі Іоок. 

Маг§агеІ Меасі, "Яасіаі Бііїегепсез апсі Сиішгаї Аііііисіез" 

1. Іп ііз сопіехі, іЬе \УОГ(1 "аИгіЬиІесГ (Ііпе 4) теапз т о з і пеагіу ... 
A.... ргаізесі. 
B.... у/ісіе-зргеасі. 
C.... іта§іпесі. 
Б.... ісіеаі. 
Е.... зесопсіагу. 

2. Іп іЬіз разза§е "рЬузіцие" (Ііпе 1 ) геГегз Іо аіі оГіЬе &11ОЛУІП§ ехсері... 
A.... зіуіе оГсІгезз. 
B.... Ьеі§Ьі. 
C... . Іасіаі іеаіигез. 
Б. . . . <1е§гее оІ'Ьаігіпезз. 
Е.. . . зкіп соїог. 

3. ТЬе 5иЬ]есІ оґ'Чоок ГотагсГ іп Ііпе 10 із ... 
A.... І. 
B . . . . \УЄ. 

C.... реоріе. 
Б. . . . тіпогіїіез. 
Е . . . . і Ь е ЛУОГІСІ. 

4. ТЬе "сопсері оі"пе§гіІисіе" (Ііпе 7)... 
A.... геГегз іо іЬе зиЬогсІіпаїіоп оґа зосіаі §гоир. 
B.... із а паїіопаї роїііісаі тоуетепі . 
C... . геїегз Іо реоріе сИзсгітіпаІіп§ а§аіпзІ іЬеіг ОЛУП гасе. 
Б . . . . оссигз іп тіхесі рориіаііопз. 
Е.. . . ІПУОІУЄЗ ргісіе іп Ьіаск рЬузісаІ їеаіигез. 

5. \¥ЬісЬ оґ іЬе &11о\уіп§ сотез сіозезі Іо ехргеззіп§ іЬе аиіЬог'з оріпіоп? 
A.Нош опе Іоокз із оі" по ітрогіапсе Іо апуопе. 
B.81ауегу із іЬе ЛУОГЗІ ЄУІІ. 

C.РеорІе \УІІЬ Іаиііз оґ іЬеіг ошп зЬоиМ поі сгіїісіге оіЬегз. 
Б.\¥е тиз і Іеагп Іо Іоіегаїе рЬузісаІ сііїїегепсез. 
Е.8оте реоріе Ііке шЬаІ оіЬег реоріе Ьаіе. 

Кеу8:1С 2А ЗС 4Е 5Б 



Тести для перевірки рівня сформованості іншомовної комунікативної 
компетенції можна знайти за такими Інтернет-адресами: 

Англійська мова 

Еп§1ізЬ Ріасешепі; Тезіз 

Іійр://\ллллл/.отрег50паІ.сот.аг/от1е5І/соп1епісІо1ета1ісо Ічіт (12 Іезіз) 

Зоте ої Иіет сап Ье їоипсі Меге: 

ІіНр://уууу\л/.отрег50паІ.сот.аг/от1ез1/рІасетеп1е5Ю1 .Ьіт 

Мир://\у\ллл/.отрег50паІ.сот.аг/от{ез1/рІасетеп1езЮ2.Іі^гп 

Ііир://\ллллл/ютрегзопа1хот.аг/от1ез1/рІасетеп1езЮ9.^ггі 

Ьир://уууу\л/.отрегзопаІ.сот.аг/от^ез{/рІасетеп^ев110. І і іт 

СМіег їезіз аге ауаіІаЬІе Меге: 

Іійр://\ллллл/.\л/огсІзкіИз.сот/ІеуеІ/ 

МЦр://\ллллл/.суЬегІапдиез.сот/іпзсгір1іоп.Іі1тІ 

ИНр://\ллллл/.тапуІІііпдз.огд/с/г.сді/диІ2 

ііНр://ууууу\'. зіигї. со. ик/\л/іскесІ. Иіт 

Ґійр://уууууу.епд1із1іі0ууп.с0т/зрдез^з/зкі11.азрх 
» 

Іі1^://\ллллл/.ьгі1і5ьс0ипсі1.0гд/1еагпепд1із1і-сеп1га1-1е5!-1е5і-у0иг-1еуе1.ьіггі 

іїКрУ/уууул/у.епдІізНїадхот/їезіз/ІеуеІ ї е з і а з р 

Î Йр://\ллллл/.тіс̂ 1Ідап-̂ ез̂ сот/тісÎ ідап-̂ е5^р а̂с̂ ісе-̂ ез1з.Î т̂ 

Опііпе Ргоїісіепсу Тезіз 

Іі1Ь://\ллллл/.епдІізІі-20пе.с0т/е2-Ііпкз/І4ез1з.І'і1тІ 

НЦр://уууу\л;.апзууегепдІізИ.со.ик/епдІізІі-ІеуеІ-1ез1.рІір 

Ііцр://\ллллл/.епд1ізм-1ез1.пе1/е5і/епд1і5іі-1апдиаде-рг0(ісіепсу-1е5^ніт1 

Ііцр://уууу\л/.1іпдиазрес1гит.с0т/1еуеиез!з/1еуе1з.р1ір 


