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І на оновленій землі 

Врага не буде, супостата, 

А буде син і буде мати, 

І будуть люде на землі... 

 

Тарас Шевченко 
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Ізмаїл 

  



 

«Кобзарю, знов я до тебе приходжу, 

бо ти для мене – совість і закон...» 

(Ліна Костенко) 

 

Склад оргкомітету: 

 Колесников Андрій Олександрович – доктор філологічних наук, завідувач кафедри 

української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 Соколова Алла Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 Делюсто Марина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 Топчий Лариса Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

  

Модератори: Марина Сергіївна Делюсто 

                       Алла Василівна Соколова 

                          Лариса Миколаївна Топчий 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

12.50 – 13.00 – Онлайн-реєстрація учасників 

13.00 – 13.30 – Відкриття студентських наукових читань 

13.30 – 14.45 – Робота секційних засідань 

14.45 – 15.00 – Підведення підсумків роботи 

 

Доповідь на засіданні – до 7 хв. 

Виступ в обговоренні – до 3 хв. 

 

 

 

ВІДКРИТТЯ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ 

Платформа Google Meet 

(https://meet.google.com/uwt-qxch-fdi) 

 

 Кічук Ярослав Валерійович – доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

  

 Шевчук Тетяна Станіславівна – доктор філологічних наук, професор, декан 

факультету української та іноземної філології Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

  

 Колесников Андрій Олександрович – доктор філологічних наук, завідувач кафедри 

української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

 

Літературна композиція «Наш Т. Г. Шевченко» 

у виконанні учнів 11 класів гімназії №10 з початковою школою м. Ізмаїл 

(Фтомович Станіслав «Мені тринадцятий минало», Глубокий Андрій  «Червоний місяць 

аж горить», Попова Дар’я «Думка (Нащо мені чорні брови)», Арделян Микита «Мені 

однаково», Катан Дмитро «Заповіт»). 

 



Секція №1 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО Й УКРАЇНСЬКА МОВА 

Керівник – доц. Делюсто М.С. 
(https://meet.google.com/uwt-qxch-fdi) 

 
1. Голубицька Анна – студентка IV курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

 Лексична система поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка 

2. Чечель Наталія – студентка IІ курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Конфесійна лексика в «Кобзарі» Т. Шевченка 

3. Трачук Олександра – студентка ІV курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Горофʼянюк І.В.). 

Засоби творення лексико-семантичного поля «Україна» Тарасом Шевченком 

4. Климович Дарина – студентка IІ курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – доц. Топчий Л.М.). 

Лексико-семантичні групи релігійної лексики в творах Т. Шевченка  

5. Морозюк Тетяна – студентка ІV курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Павлушенко О.А.). 

Концепт «козацтво» в мовній картині світу Тараса Шевченка 

6. Литвиненко Галина – магістрантка І курсу факультету української та іноземної 

філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Циганок І.Б.). 

Хроматизми в поезіях Т. Шевченка (проблема відтворення англійською мовою) 

7. Скрипка Дарія – студентка IІ курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Функціонально-стилістичні особливості афористичних висловів у художньому мовленні 

Тараса Шевченка 

8. Сергієнко Інна – студентка ІV курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Кухар Н.І.). 

Фігури експресивного синтаксису в поезії Тараса Шевченка 

9. Березовська Дарія – студентка IV курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – доц. Топчий Л.М.). 

Феномен слова у просторі Шевченкового світу 

10. Рева Марина – студентка IІ курсу ННІ філології та історії Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Структурно-семантичні особливості діалектної лексики в поезії Т. Шевченка 
11. Єфименко Олександра – магістрантка І курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

 Географічні назви у творчості Тараса Шевченка 

12. Пінтийська Інна – студентка I курсу факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(наук. кер. – викл. Топчий О.Ю.). 

Граматичні архаїзми в творах Т.Г. Шевченка 



13. Щасна Юлія – студентка IІ курсу ННІ філології та історії Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Хронологічно маркована лексика в мовотворчості Т. Шевченка 

14. Вельмик Вікторія – студентка IV курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

 Онімний простір щоденникового дискурсу Тараса Шевченка 

15. Савицька Ольга – магістрантка І курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Делюсто М.С.). 

Т. Г. Шевченко і проблеми нормування української літературної мови 

16. Білик Аліна – магістрантка І курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – проф. Павликівська Н.М.). 

Онімний простір у творах Т. Г. Шевченка 

17. Валько Кирило – магістрант I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Фразеологізми в поезії Т. Шевченка  

18. Ткаченко Ірина – магістрантка І курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

 Семантика застарілих лексем у поетичній творчості Тараса Шевченка 

19. Телепан Ольга – студентка IІ курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – 

доц. Делюсто М.С.). 

Т. Шевченко – творець нової української літературної мови 

20. Донкоглова Кира – студентка I курсу факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(наук. кер. – викл. Топчий О.Ю.). 

Особливості усно-розмовних висловів в творах Т. Шевченка 

21. Грищенко Ярослав – магістрант I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Концепт «правда» в поетичній творчості Т. Шевченка 

22. Заруцький Іван – студент IІ курсу ННІ філології та журналістики Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (наук. кер. – доц. Гримашевич Г.І.). 

 Антропоніми як складова творчості Тараса Шевченка 

23. Ничипорук Марина – студентка IV курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

Концепт «Україна» в поетичній творчості Тараса Шевченка 

24. Тудоран Аліна – студентка IІІ курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – 

проф. Колесников А.О.). 

Усне VS писемне у творчості Тараса Шевченка 

25. Загородній Ігор – магістрант I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Лучкіна Л.В.). 

Просте ускладнене речення в ідіостилі Тараса Шевченка  



26. Хом’як Назарій – студент IІ курсу ННІ філології та журналістики Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (наук. кер. – доц. Гримашевич Г.І.). 

 Топоніми в поезіях Тараса Шевченка 

27. Шматок Данило – магістрант I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Лучкіна Л.В.). 

Складне безсполучникове речення в романтичній баладі Тараса Шевченка «Причинна» 

28. Серпутько Анна – студентка IІІ курсу ННІ філології та журналістики Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (наук. кер. – доц. Гримашевич Г.І.). 

 Емоційно-експресивна лексика в поезії Тараса Шевченка 

29. Кудрявцев Святослав – магістрант I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Іншомовна лексика у сатиричних поемах Т. Шевченка 

30. Стоянова Анна – студентка IІІ курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – 

проф. Колесников А.О.). 

Концепт «доля» в поезії Тараса Шевченка 

31. Лушкін Микола – магістрант I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Лучкіна Л.В.). 

Багатозначні лексичні одиниці в творах Тараса Шевченка  

32. Виговська Карина – студентка IІІ курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

Середньонаддніпрянські діалектизми у творчості Тараса Шевченка: погляд крізь сторіччя 

33. Москаленко Ангеліна – студентка I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Марєєв Д.А.). 

Фонетичні риси ідіостилю Тараса Шевченка на тлі середньонаддніпрянського діалекту  

34. Ткаченко Вікторія – студентка IІІ курсу факультету української та іноземної 

філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – 

проф. Колесников А.О.). 

Назви одягу жупан і свита в поезії Тараса Шевченка 

35. Шевчук Галина – магістрантка I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Лучкіна Л.В.). 

Особливості вживання часово-видових форм дієслова в творах Тараса Шевченка 

36. Мисько Олександра – студентка IІІ курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

 Архаїчна лексика як елемент  стилізації у творчоті Тараса Шевченка 

37. Михайленко Дмитро – магістрант I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Суспільно-політична лексика в «Кобзарі» Т. Шевченка 

38. Мусульбас Єлизавета – студентка IІ курсу факультету української та іноземної 

філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – 

доц. Делюсто М.С.). 

Лексичні новотвори у словниках мови Т. Шевченка 



39. Білоус Софія – студентка I курсу Навчально-наукового інституту філології та історії 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

(наук. кер. – доц. Лучкіна Л.В.). 

Роль звукових повторів у поезіях Тараса Шевченка 

40. Осипчук Олександра – студентка IV курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

 Авторські неологізми Тараса Шевченка 

41. Скоробагатий Максим – студент I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Марєєв Д.А.). 

Займенник у віршованих текстах Т. Г. Шевченка 

42. Чеботаренко Аделіна – студентка I курсу факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(наук. кер. – викл. Топчий О.Ю.). 

Історизми в творах Т. Шевченка 

 

 

 

Секція №2 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ШЕВЧЕНКОВОГО ТЕКСТУ 

Керівник – доц. Соколова А.В. 
(meet.google.com/nkw-zuak-cbg) 

 

1. Хомякова Валентина – студентка I курсу факультету української та іноземної 

філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Соколова А.В.). 

Народно-міфологічна канва лірики Тараса Шевченка 

2. Ватага Олександр – студент ІІІ курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Віннічук А.П.). 

Фігури експресивного синтаксису в поезії Тараса Шевченка 
3. Козьма Людмила – студентка I курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Соколова А.В.). 

Вплив народної поезії на творчість Т. Шевченка 

4. Мартинюк Мирослава – студентка IV курсу факультету філології й журналістики 

імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Крупка В.П.). 

Мотиви весни в поезії Тараса Шевченка 

5. Соколова Марія – студентка I курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Олейникова Г.О.). 

Поетика світових стихій в творчості Тараса Шевченка та Емілі Дікінсон 

6. Чернякова Катерина – магістрантка I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Лучкіна Л.В.). 

Образні засоби в творчості Тараса Шевченка 

7. Зорева Галина – магістрантка I курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Медвідь Н.С.). 

Персоніфікація в поезії Т. Шевченка 



8. Давиденко Христина – магістрантка І курсу факультету української та іноземної 

філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Соколова А.В.). 

«Батьківщина» як формовияв національної самосвідомості Тараса Шевченка 

9. Гулієва Єльміра – студентка IІІ курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Ткаченко В.І.). 

Художні особливості баладної творчості Тараса Шевченка 

10. Степаненко Діана – студентка IV курсу факультету української та іноземної 

філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Соколова А.В.). 

Жінки в житті та художній спадщині Тараса Шевченка: симбіоз особистого та творчого 

11. Фоміна Ксенія – студентка IІІ курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Голованова О.М.). 

Румунська Шевченкіана в осягненні Стеліана Груя 

12. Куценький Євгеній – студент ІІІ курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Віннічук А.П.). 

Жанр послань і посвят у творчості Тараса Шевченка  

13. Хіміч Ірина – студентка I курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Соколова А.В.). 

Християнська агіографія в літературній творчості Т. Шевченка 

14. Майданюк Мілана – студентка ІІІ курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Віннічук А.П.). 

Образ жінки в ліро-епосі Тараса Шевченка 

15. Марулова Ірина – студентка IV курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Соколова А.В.). 

Інтертекстуальне прочитання художньої творчості Т. Г. Шевченка 

16. Гелецька Яна – магістрантка І курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Віннічук А.П.). 

Історизм художнього мислення Тараса Шевченка 

17. Прищепа Альона – студентка IV курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 проф. Кучерук О.А.). 

 Визнання Тараса Шевченка в світовому культурному просторі 

18. Кифоренко Марія – студентка ІV курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Віннічук А.П.). 

Інтертекст поеми «Кавказ» Тараса Шевченка 

19. Загорська Ольга – магістрантка І курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Кірчева Л. Г.). 

«Діалог» поезії Т. Шевченка й Старого Заповіту: пророцька харизма в інтерпретації митця 

20. Манькова Наталія – студентка ІІІ курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Віннічук А.П.). 

Образ Прометея в поемі «Кавказ» Тараса Шевченка 



Секція №3 
ШКІЛЬНЕ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ 

Керівник – доц. Топчий Л.М. 
(meet.google.com/iwm-uvpm-ruy) 

 

1. Кракатиця Ольга – студентка IІ курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – доц. Топчий Л.М.). 

Тарас Шевченко з Україною в серці… 

2. Осипчук Олександра – студентка IV курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 проф. Кучерук О.А.). 

 Пейзажі Шевченка та їх вплив в освітньому просторі України 

3. Шутко Катерина – магістрантка І курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Цінько С.В.). 

Методи та прийоми розвитку гнучких умінь учнів на уроках української літератури у 

процесі вивчення творчості Т. Шевченка 

4. Мамалига Ганна – магістрантка І курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 проф. Колесников А.О.). 

Інноваційні підходи до вивчення творчості Тараса Шевченка учнями профільної школи 

5. Заїка Ірина – студентка IV курсу факультету філології й журналістики імені Михайла 

Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (наук. кер. – ст. викл. Пойда О.А.). 

Інноваційні шляхи реалізації літературної вікторини за дистанційного навчання (при 

вивченні творчості Тараса Шевченка) 

6. Головащук Аліна – магістрантка І курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Цінько С.В.). 

Використання інновацій у процесі вивчення творчості Т. Шевченка  

7. Носульчак Юлія – магістрантка І курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. – доц. Кірчева Л.Г.). 

Тарас Шевченко і сучасність: актуальність вивчення творів у закладах загальної середньої 

освіти 

8. Рубашевська Олеся – магістрантка І курсу ННІ філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка (наук. кер. –

 доц. Гримашевич Г.І.). 

 Поетичні тексти Тараса Шевченка як матеріал для вивчення лексикології в сучасній школі 

9. Батуріна Вікторія – студентка ІІ курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Цінько С.В.). 

Сучасний підхід до вивчення творчості Т. Шевченка: огляд практичного досвіду педагогів 

10. Петрова Марина – магістрантка І курсу факультету української та іноземної 

філології Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 проф. Колесников А.О.). 

Особливості вивчення творів Тараса Шевченка учнями профільної школи 

11. Рогоза Марія – студентка ІІ курсу ННІ філології та історії Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (наук. кер. –

 доц. Цінько С.В.). 

Особливості вивчення творчості Т.Шевченка в інклюзивному середовищі 



12. Улиська Інна – магістрантка І курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Кухар Н.І.). 

Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів на матеріалі поезії 

Тараса Шевченка 

13. Колесников Олександр – студент IІ курсу факультету управління, адміністрування та 

інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. 

кер. – доц. Делюсто М.С.). 

Використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення творчості Т. Шевченка 

14. Кифоренко Марія – студентка ІV курсу факультету філології й журналістики імені 

Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського (наук. кер. – доц. Прокопчук Л.В.). 

Тестові завдання з теми “Лексикологія” (на матеріалі творів Т. Шевченка) 

15. Дерев’янко Анастасія – студентка ІV курсу Навчально-наукового інституту філології 

та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка (наук. кер. – доц. Цінько С.В.). 

Вивчення творчості Т. Шевченка в умовах дистанційного навчання 

16. Маркович Олена – магістрантка І курсу факультету української та іноземної філології 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (наук. кер. –

 доц. Делюсто М.С.). 

Інтимна лірика Т.Г. Шевченка у шкільному курсі української літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття ухвали студентських наукових читань. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Ти нам залишив прагнення високі,  

Шляхи священні, по яких іти.  

Твого сумління й мужності уроки  

Ми бережем і будем берегти» 

 

(Микола Палієнко) 
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