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Анотація

Рекомендовано для студентів, що готуються до icпиту з логiки, бакалаврів, що
готуються до вступних випробувань за технологією ЗНО для вступу на другий
(магістерський) рівень, аспірантів i всіх, хто цікавиться логікою.
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