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I. ВСТУП 
 

Проект USAID «Справедливе правосуддя» звернувся до мене з проханням надати 

коментарі до проекту Стандарту освітньо-професійної програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань - право). Нижче наводжу свої коментарі 

та рекомендації. 

 

II. ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
1. Коментар 1: Загалом стандарт є вражаючим і всеохоплюючим переліком 

напрямів\питань, які повинні міститися в документі, що регламентує викладання права на 

сучасному юридичному факультеті (у сучасній юридичній школі). Треба привітати авторів 

з таким успішними результатами їхньої праці.  

 

2. Коментар 2: Стандарт освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти зі спеціальності «Право» (надалі у тексті – Стандарт) не можна 

розробляти без повного розуміння взаємозв’язку між бакалаврською та магістерською 

програмами та того, як ці програми доповнюють одна одну. Для того, щоб чітко виписати 

стандарт бакалаврської програми, варто сформувати чітке уявлення про цілі та результати 

магістерської програми та як вона взаємодіє з цілями та результатами бакалаврської 

програми.  

 

3. Коментар 3: Документ містить у широкому розумінні два типи стандартів. Перший – 

це конкретні стандарти, які легко виміряти та впровадити. Наприклад: конкретні вимоги 

щодо необхідної кількості кредитів ЄКТС. Другий тип не так чітко визначений,  є більш 

амбітним  за природою і тому його буде складно виміряти. Наприклад: освітньо-

професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

«Право» повинна включати формування «професійного світогляду». Ці два типи 

стандартів перемішані по всьому тексту документа, без чіткого розмежування  та 

окреслення їх взаємодії один з одним.  

 

Рекомендація 3-1: Авторам документу варто подумати про зміну структури опису 

стандартів з тим, щоб кожний розділ починався з викладу цілей та завдань (до чого треба 

прагнути), а потім містив виклад конкретних стандартів, спрямованих на досягнення цілей 

та завдань цього розділу. В деякій мірі так побудований розділ III – Нормативний зміст 

підготовки зі спеціальності «Право» (див. нижче коментар до Розділу II та III та 

прикінцеву зноску 1). 

 

4. Коментар 4: Проблемною є організація та виклад стандартів. Їх слід організувати у 

такий спосіб, щоб користувач міг швидко знайти той предмет чи тему, які його цікавлять.  

 

Рекомендація 4-1: Авторам документу треба подумати про використання більшої 

кількості заголовків або назв розділів з тим, щоб було легше використовувати стандарти. 
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Крім того, під одним заголовком розділу не треба подавати кілька тем, кожна тема 

повинна мати свій чітко позначений розділ (див. прикінцеву зноску 2). 

 

5. Коментар 5: Видається, що у документі бракує стандарту щодо кількості годин, які 

викладач повинен відпрацювати як у своєму, так і в іншому закладі. Із свого досвіду знаю, 

що існують серйозні проблеми з перевантаженням викладачів через велику кількість 

годин або через те, що вони одночасно викладають у багатьох вузах. Крім того, немає 

конкретної вимоги щодо кількості поза-аудиторних годин, які викладач повинен в 

університеті присвятити консультаціям для студентів, і дуже мало йдеться про не 

пов’язані з викладанням обов’язки викладача (див. прикінцеву зноску 3). 

 

Рекомендація 5-1: Авторам документу треба подумати про розробку стандарту щодо 

максимальної кількості годин викладання науково-педагогічного працівника та окремий 

стандарт щодо не пов’язаних з викладанням обов’язків викладача.  

 

6. Коментар 6: Авторам документу треба також подумати, чи варто включати в документ 

стандарт відвідування навчального закладу студентами чи, можливо, це треба залишити 

на розсуд кожного окремого закладу. Доцільно встановити мінімальні вимоги щодо 

відвідування занять для отримання оцінки з певного курсу. Повинен це бути 

загальнонаціональний стандарт, чи кожний навчальний заклад може самостійно його 

визначити – це питання для обговорення авторами цього документу.  

 

7. Коментар 7: Існує кілька напрямів, де нема або є дуже обмежена кількість стандартів і 

авторам варто подумати про створення додаткових стандартів по цим напрямам. Серед 

них такі: бібліотека та інформаційні ресурси; приміщення, обладнання та технології; 

питання академічної свободи науково-педагогічних працівників; та питання, пов’язані з 

терміном перебування на посаді науково-педагогічних працівників (можливо, ці питання 

вже врегульовані на законодавчому рівні).  

 

III. КОМЕНТАРІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ  
 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Коментар 8: Поточна редакція: “визначення сукупності вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти”. 

Стандарти, як правило, визначають мінімальні вимоги до освітньої програми, щоб вона 

була легітимною. Але стандарти в той же час повинні бути достатньо гнучкими і 

заохочувати інновації та ініціативу з боку юридичних факультетів.  

 

Рекомендація 8-1: Варто додати слово «мінімальні» перед словом «вимоги» з тим, щоб 

гнучкість вимог була більш зрозумілою.  

 

Коментар 9: Стандарт визначає необхідну кількість кредитів для отримання ступеня 

бакалавра, але не зазначає яку мінімальну кількість семестрів студент повинен навчатися в 

даній правничій школі для його отримання.  
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Більшість освітніх стандартів встановлюють мінімальну кількість часу, протягом якого  

студент повинен навчатися в даній правничій школі на додаток до мінімальної кількості 

кредитних годин. Наразі стандарт вимагає 240 кредитів ЄКТС, і в той же час обмежує 

студентів, вимагаючи щоб бакалаврська програма зі спеціальності «Право» включала не 

більше 16 (шістнадцяти) навчальних дисциплін у навчальному році, тому не ясно, 

наскільки швидко наполегливий студент зможе набрати необхідні 240 кредитів. З 

документу також не ясно, чи дозволяється проходити заочне (дистанційне) навчання без 

відвідання аудиторних занять. (Пункт 6)  

 

Рекомендація 9-1: Авторам слід розглянути можливість включення стандарту, що 

встановлює мінімальну кількість семестрів, протягом яких студент повинен навчатися в 

даній правничій школі. Необхідно також включити стандарт щодо заочного 

(дистанційного) навчання.  

 

Коментар 10: Існує невідповідність між вимогами пунктів 8.1 та 8.3. Студенти, які 

здобувають  освітній ступінь «Бакалавр» вперше, повинні отримати не менше 135 

кредитів ЄКТС зі спеціальності «Право» в той час, як здобувачі першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності «Право», які здобули  освітній ступінь «Бакалавр» з 

іншої спеціальності повинні отримати не менше 120 кредитів з професійно-орієнтованих 

навчальних дисциплін зі спеціальності «Право».  

 

Коментар 11: 8.3 Дисципліни за вибором: Відповідно до стандарту, навчальні дисципліни 

за вибором здобувача освітнього ступеня повинні становити не менше 60 кредитів ЄКТС 

із загальної кількості у 240 кредитів ЄКТС зі спеціальності «Право», або 25% від загальної 

кількості дисциплін. Така кількість, хоча і є вищою за існуючу наразі практику в 

університетах України, все ж таки є нижчою ніж стандарти інших країн. Наприклад, у 

Польщі стандарт вимагає як мінімум 30% дисциплін за вибором від загальної кількості 

дисциплін, а практика в США - приблизно 50% дисциплін за вибором від загальної 

кількості дисциплін (звичайно, юридичні програми в США значно легше зробити 

гнучкими з точки зору дисциплін за вибором, оскільки юридична освіта в США можлива 

тільки для тих, які вже отримали базову освіту за іншим напрямком). 

 

Обмеження дисциплін за вибором у програмі першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти до 25% від загальної кількості дисциплін може бути виправдано, якщо надалі у 

магістерській програмі буде значно збільшено відсоток дисциплін за вибором.   

 

Рекомендація 11-1: Авторам доцільно розглянути можливість підвищення мінімальної 

кількості годин дисциплін за вибором, в залежності від того, як ці дисципліни пов’язані із 

магістерською програмою.  

 

Коментар 12: Пункт 10 обмежує загальну кількість навчальних дисциплін у навчальному 

році 16 (шістнадцятьма) дисциплінами. Решта стандартів цього розділу визначаються в 

кредитах ЄКТС, і через те,  що деякі дисципліни становлять 1 або 2 кредити, а інші - 5 чи 

6, фактичний час, витрачений на їх засвоєння, був би більш релевантним у якості 
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орієнтира для визначення максимальної кількості курсів бакалаврської програми, якими 

зможуть оволодіти студенти.  

 

Рекомендація 12-1: Можливо, буде більш доречним, якщо цей стандарт визначатиме 

максимальну кількість кредитів ЄКТС.  

 

РОЗДІЛ II. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНЦІЙ  ФАХІВЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ПРАВО» 

Коментар 13: Цей розділ слід  розглядати у тісному зв’язку із очікуваннями магістерської 

програми із спеціальності «Право». Це особливо стосується пунктів 16, 19 та 21.  

 

Коментар 14: Розділ II Перелік компетенцій фахівця зі спеціальності «Право» та Розділ 

III Нормативний зміст підготовки зі спеціальності «Право» дуже тісно пов’язані між 

собою. У поточній редакції ці два розділи дублюють один одного у кількох аспектах, 

особливо щодо стандартів стосовно обсягу знань, переліку навичок та вмінь, якими мають 

володіти студенти.  

 

Рекомендація 14-1: Якщо буде вирішено переформатувати стандарти і викласти цілі і 

завдання в одному розділі, за яким слідуватиме більш конкретний виклад стандартів, 

спрямованих на досягнення цих цілей, тоді, можливо, доцільно об’єднати Розділ II та 

Розділ III в один розділ. У такому разі в Розділі II варто викласти цілі й завдання, а Розділ 

ІII міститиме навчальні стандарти, спрямовані на розвиток зазначених у розділі II  

компетентностей.  

 

Коментар 15: Перелік знань, навичок та вмінь, поданий у цьому розділі, є комплексним і 

належним для сучасної правничої освіти.  

 

РОЗДІЛ III. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО» 

Коментар 16: Зміст підготовки, викладений у пункті 23, добре продуманий і включає усі 

галузі, які необхідні для вивчення права та є належними з точки зору сучасної програми. 

Особливо важливим є включення чітко продуманого плану розвитку спеціальних навичок, 

який є обов’язковою частиною навчальної програми.  

 

Коментар 17: Пункти 25 та 26 містять вимогу проходження практики як важливої 

складової освітньо-професійної програми. Це чудова вимога. Однак проблема 

проходження практики полягає в тому, що студентів часто направляють на практику у 

заклади, які не мають можливості дати їм необхідний досвід, або відсутні наставники, які 

можуть переконатись, що практика є значимою для студента.  
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Рекомендація 17-1: Враховуючи, що загальний обсяг практики повинен складати не 

менше 15 кредитів ЄКТС, що є доволі вагомим, авторам необхідно розглянути можливість 

розробки стандарту проходження практики з тим, щоб і викладачі юридичного факультету 

і організації, в яких проходить практика, чітко розуміли, що необхідно зробити, щоб 

забезпечити дотримання мінімального стандарту успішного проходження практики. Такі 

стандарти повинні містити інформацію про кількість годин проходження практики, 

стандарт наставництва у закладі, де студенти проходять практику, перелік видів діяльності 

під час її проходження, обов’язки студента звітувати про або обговорити результати 

практики з викладачами юридичного факультету, і т.д. (див. прикінцеву зноску 4). 

 

Рекомендація 17-2: Пункт 25 передбачає проходження практики також у “інших 
установах та організаціях”. Це треба більш детально розкрити з тим, щоб включити 

установи та неурядові організації, що здійснюють діяльність у сфері права і уможливлять 

отримання відповідного юридичного професійного досвіду студентами.  

 

РОЗДІЛ ІV. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Коментар 18: Пункт 29 зазначає, що система оцінювання повинна включати різні методи, 

які дозволять оцінити набуті теоретичні знання і перевірити прикладні навички. 

Навчальний курс з розвитку практичних навичок часто вимагає застосування суттєво 

інших методів оцінки на відміну від теоретичного курсу.  

 

Рекомендація 18-1: Авторам слід врахувати наступні фактори при встановленні 

стандартів оцінки курсу з розвитку практичних навичок: 

 

- До обґрунтованості, неупередженості, прозорості та корисності необхідно додати  

концепцію заохочення постійного оцінювання студентів, яке супроводжується 

можливістю покращити результат навчання та оцінки, що їх отримують студенти за 

такі результати; 

 

- На додаток до уникнення суб’єктивного оцінювання, стандарти також повинні 

заохочувати затвердження об’єктивних критеріїв, які можна застосувати навіть в 

ситуації оцінювання правничих навичок шляхом розробки об’єктивних критеріїв 

оцінки роботи студента, які викладачі можуть використовувати для оцінки його 

навичок. Наприклад: для оцінки вміння аргументувати свою позицію в суді 

необхідно мати певні об’єктивні стандарти, на основі яких оцінюється така робота 

студента замість оцінювання її тільки на основі суб’єктивного враження викладача 

(якби не хотілося, але в процесі оцінювання навичок завжди залишатиметься 

суб’єктивний елемент оцінки); 

 

- Оцінювання повинно також включати деякі методи, які застосовуються спеціально 

для занять з розвитку правничих навичок, такі як оцінка якості роботи студента, 

результати рольових ігор, участь у виконанні вправ тощо.  
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РОЗДІЛ V. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РІВНЕМ 

 

Коментар 19: Розділ V, здається, включає багато окремих тем з поміж яких оцінювання 

навчальних занять та програм, оцінювання кваліфікації та компетентності науково-

педагогічних працівників, приміщень та устаткування, оцінка методів викладання і т.д. 

Фактично, до цього розділу включено всі теми, які не згадувалися в інших розділах, а в 

дечому він повторює зміст інших розділів.  

 

Рекомендація 19-1: Авторам необхідно розглянути можливість відокремлення цих тем, 

виклавши їх за окремими підзаголовками чи в розділах під окремими заголовками. Це 

підкреслить важливість цих напрямів як незалежних сфер оцінки та стандартів. Таке 

відокремлення зробить цей розділ більш чітким, легким для сприйняття, використання 

його для посилання та більш зрозумілим для впровадження. Це також допоможе усунути 

ще один недолік – заголовок цього розділу не достатньо точно передає його зміст.  

 

Коментар 20: У пункті 41.7 зазначається, що реалізація сучасних інтерактивних методів 

викладання найкращим чином здійснюється під час практичних занять у невеликих 

групах. В деякій мірі це так, але сучасна методика викладання доводить, що використання 

інтерактивних методів викладання дорослим є необхідним та більш ефективним також у 

навчанні традиційним дисциплінам з матеріального права і навіть у великих групах 

студентів. Такі методи як дискусія, використання наочних засобів, та сократичний метод 

викладання є інтерактивними за природою і можуть застосовуватися у традиційних 

великих аудиторіях.  
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IV. ПРИКІНЦЕВІ ЗНОСКИ ТА КОМЕНТАРІ  

1. Як приклад наведу стандарт 401 Американської асоціації юристів «Кваліфікація викладача: 

“В юридичній школі працюють викладачі, кваліфікація і досвід яких сприятиме роботі школи у 

відповідності до Стандарту та виконанню програми юридичної освіти. Викладач повинен мати 

глибокі знання\компетенції, підтверджені академічним документом\дипломом, досвід або 

практику викладання, володіти ефективними методами викладання та наукової роботи”. В той же 

час Стандарт 403(a) визначає  конкретні вимоги щодо викладачів: “Викладачі, що працюють на 

повну ставку, викладатимуть протягом першої третини курсу кожного студента.  Викладачі, що 

працюють на повну ставку, також повинні викладати протягом академічного року або (1) більше 

половини усіх кредитних годин, що пропонуються юридичною школою, або (2) або дві третини 

аудиторних годин студентів, за результатами зарахування студентів до юридичної школи.” 

2. Наприклад, організація стандартів Американської асоціації юристів є чіткою і в ній (в змісті) 

дуже легко побачити тему, яка вас цікавить:  

 

Стандарти за 2015-2016 роки для затвердження правничою школою  

(Переглянуті стандарти) 
 

Зміст 

 

Розділ 1: Загальні завдання та практики 
Стандарт 101. Базові вимоги для затвердження 

Стандарт 102. Тимчасове схвалення 

Стандарт 103. Повне затвердження 

Стандарт 104. Надання інформації правничою школою до Акредитаційного комітету та 

ради 

Стандарт 105. Згода на основні зміни у програмі або структурі 

Стандарт 106. Окремі розташування та філіали 

Стандарт 107. Варіативність 

 

Розділ 2: Організація та адміністрування 

Стандарт 201. Урядування правничої школи 

Стандарт 202. Ресурси програми 

Стандарт 203. Декан 

Стандарт 204. Самостійна робота 

Стандарт 205. Заборона дискримінації та рівні можливості 

Стандарт 206. Розмаїття та інклюзивність 

Стандарт 207. Належне житло для відповідних осіб з інвалідністю 

 

Розділ 3: Програма правничої освіти 
Стандарт 301. Завдання програми правничої освіти 

Стандарт 302. Результати навчання/Навчальні цілі 

Стандарт 303. Навчальна програма 

Стандарт 304. Курси на яких використовуються рольові ігри/симуляції та юридичні 

клініки 
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Стандарт 305. Практика та інші поза аудиторні заняття 

Стандарт 306. Дистанційна освіта 

Стандарт 307. Навчання, заняття та практика за межами США 

Стандарт 308. Академічні стандарти 

Стандарт 309. Академічні консультації та підтримка 

Стандарт 310. Визначення кредитних годин для дисципліни\курсу 

Стандарт 311. Академічна програма та академічний календар 

Стандарт 312. Розумно співвідності можливості 

Стандарти ААЮ та правила порядку затвердження правничих шкіл на 2015-2016 роки 2 

Стандарт 313. Ступеневі програми на додаток до ступеня Доктора юридичних наук (J.D.) 

Стандарт 314. Оцінка знань студентів 

Стандарт 315. Оцінювання програми правничої освіти, результатів навчання та методи 

оцінки 

Стандарт 316. Проходження екзамену на доступ до професії правника 

 

Розділ 4:Науково-педагогічні працівники правничої школи 
Стандарт 401. Кваліфікація 

Стандарт 402. Кількість штатних викладачів 

Стандарт 403. Викладацька роль викладачів 

Стандарт 404. Обов’язки штатних викладачів 

Стандарт 405. Професійне середовищ 

 

Розділ: Набір студентів та послуги для них 
Стандарт 501. Порядок вступу студентів до школи 

Стандарт 502. Вимоги навчання 

Стандарт 503. Вступний тест 

Стандарт 504. Кваліфікація\вимоги для доступу до професії 

Стандарт 505. Надання кредиту ступеня J.D. за попередню правничу освіту 

Стандарт 506. Зарахування кандидатів без ступеня  

Стандарт 507. Програма позик для студентів 

Стандарт 508. Підтримка студентів 

Стандарт 509. Розкриття інформації 

Стандарт 510. Скарги студентів що відповідності стандартам 

 

Розділ 6: Бібліотека та інформаційні ресурси 
Стандарт 601. Загальні положення 

Стандарт 602. Адміністрація 

Стандарт 603. Директор правничої бібліотеки 

Стандарт 604. Персонал 

Стандарт 605. Послуги 

Стандарт 606. Книжний фонд 

 

Розділ 7: Приміщення, обладнання та технології 
Стандарт 701. Загальні вимоги 

Стандарт 702. Приміщення 
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3. Наприклад, розділ 404 стандартів ААЮ щодо обов’язків штатних викладачів передбачає:  

1. (a) Правнича школа має затвердити, опублікувати та дотримуватися викладеної в 

письмовому вигляді політики щодо обов’язків штатних викладачів. Політика повинна 

передбачати\вимагати від викладачів, як колективного органу, виконувати такі основні 

обов’язки:  

1. (1) Викладати, готуватися до занять, мати час для надання консультацій студентам 

щодо занять, оцінювати знання студентів на цих заняттях та бути в курсі останніх 

подій\досягнень з предмета, який вони викладають;  

2. (2) Брати участь у наданні академічних порад, створюючи атмосферу, в якій і 

студенти і викладачі можуть висловити свою думку та обмінюватися ідеями, та в 

оцінці знань студентів в правничій школі;  

3. (3) Займатися науковою роботою за визначенням правничої школи;  

4. (4) Надавати послуги правничій школі та університетській спільноті, включно з 

участю в урядуванні школи, розробці навчальних програм, та інших обов’язків, 

визначних стандартами;  

 

5. (5) Надання послуг професійній спільноті, включно з роботою із суддями та 

практикуючими юристами для просування професії та  

6. (6) Надання послуг громадянам, включно з участю у безоплатних заходах  

2. (b) Правнича школа на періодичній основі має здійснювати оцінку того, як викладачі 

виконують свої основні обов’язки , визначені політикою школи та внесок кожного 

штатного викладача у виконання основних обов’язків викладачів.  

4. Наприклад, Стандартом ААЮ щодо практики студентів та іншої діяльності поза 

межами аудиторії є стандарт 305:  

1. (a) правнича школа може надати кредит для ступеня J.D. за курси\дисципліни, які 

потребують участі студентів у навчанні або діяльності не вимагаючи обов’язкового 

відвідування звичайних занять за розкладом, включно з курсами, які затверджені в рамках 

програми студентської практики, учбовими судовими процесами, оглядом права та 

дослідницької роботи з керівником.  

2. (b) Кредит, зарахований за такий курс, має бути співставний з часом, зусиллями та 

очікуваною якістю отриманого навчального досвіду студента.  

3. (c) Знання кожного студента з такого курсу мають бути оцінені викладачем. Там де це 

необхідно, школа може залучати викладача з іншої правничої школи для надання допомоги 

у наставництві або перегляду програми студентської практики.  

4. (d) Навчання та діяльність має бути попередньо затверджена  та періодично переглядатися 

відповідно до встановленої школою процедури затвердження програм.  

5. (e) Програма студентської практики включає:  

1. (1) чіткий виклад цілей та методів, а також продемонстрованого зв’язку цих цілей  

з методами та діючою програмою;  

2. (2) адекватні викладацькі ресурси, включно з викладачами, які викладають на цій 

програмі та здійснюють наставництво, які приділяють необхідний час та увагу для 

досягнення цілей програми і мають достатньо часу для студентів;  

3. (3) чітко визначений метод оцінювання академічної діяльності кожного студента, 

що потребує участі як викладача так і наставника на місці проходження практики;  
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4. (4) метод добору, навчання, оцінки та спілкування із наставниками місця 

проходження практики;  

5. (5) для практики, яка дає три або більше кредитних години, необхідний постійний 

контакт між викладачем, відповідальним за практику, або адміністратором 

правничої школи та  наставником на місці проходження практики для забезпечення 

якості навчального досвіду студентів, включно з відповідністю наставництва та 

роботи студента;  

6. (6) вимога, щоб кожний студент успішно виконав усі передумови\вимоги  або 

отримав достатньо навчання для забезпечення якості навчального досвіду студентів 

в рамках програми студентської практики; та 

7. (7) достатньо можливостей для осмислення студентом досвіду,  здобутого під час 

практики, шляхом проведення семінарів, постійних консультацій, або інших 

заходів. Там де, студент може отримати три або більше кредитних години під час 

програми практики, необхідно постійно давати студентам можливість обговорити 

та осмислити практичний досвід.  

6. (f) Правнича школа, яка має програму студентської практики, повинні розробити, 

опублікувати та поінформувати студентів та наставників на місці проходження практики 

перелік навчальних цілей програми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


