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1. Загальні положення 

Для самостійної роботи студентам пропонується ряд завдань, 

що мають підсумувати знання, отримані при вивченні поточних тем 

курсу. Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів 

безпосередньо пов’язані з матеріалом, який вивчаться на поточних 

заняттях. Вивчення тем, що винесені на самостійну роботу, 

дозволить студентам систематизувати знання курсу. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студентів глибокого 

володіння матеріалом, отриманим під час поточних занять, 

розвиває вміння самостійного дослідження проблем, пошуку і 
аналізу спеціальної та загальнометодологічної літератури, вміння 

викладати та відстоювати власну точку зору. 

Курс «Політологічні аспекти державного управління» є 
логічним продовженням попередніх курсів з політології, 
присвячених аналізу політичної думки від стародавніх часів і до 

кінця XIX ст. 
На сучасному етапі перехідного періоду в Україні гостро 

постає необхідність точного визначення змісту і характеру 

політики, політичних відносин і політико-управлінської діяльності 
з огляду на їх особливість у процесі становлення у країні нової 
соціальної системи. Спираючись на існуючу законодавчу базу, 

необхідно відзначити,що українське суспільство визначило ту роль 

політики, політичного управління, яку вони відіграють в організації 
процесу переходу України від тоталітарного до демократичного 

суспільства в умовах відсутності традиційного для розвинутих 

країн історичного часу, який вони мали у власному русі до висот 
сучасної цивілізації. Тому науково-практичні проблеми 

політичного управління в сучасних умовах, їхнє осмислення є 
одним з найактуальніших завдань вчених і політиків. 

Таким чином, методологічна теза, покладена в основу курсу, 

базується на наступних визначеннях. Оскільки політичне 

управління в Україні має відверто лідерську характеристику, його 

структура,участь у підготовці й прийнятті політичних рішень 

перетворюється удвоєдиний процес, в якому втрачається сенс 

організаційно-правового розчленування цих двох основних етапів 

формування управлінського рішення і статус «політичного» може 
набрати будь-який етап і будь-який його учасник, а також будь-

який елемент цього процесу. 
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Поняття «політико-управлінська діяльність держави», що 

розглядається в запропонованому курсі, наповнюється суто 

національним змістом, відтворює його особливу роль в українській 

реформації. 
Мета викладання дисципліни:  ознайомити слухачів з 

основними  вимогами, завданнями та перспективами  навчання в 

магістратурі державної служби, дати їм орієнтири для самостійної 
роботи з навчальною літературою,посібниками, науковими 

роботами та нормативно-правовою базою, необхідною для 

вивчення предметів, які викладаються за період навчання в 

магістратурі. Допомогти сформувати навички та вміння, потрібні 
для успішного оволодіння спеціальністю «Державна 
служба».Розкрити роль політики й управління в житті суспільства, 
їх тісний взаємозв`язок та взаємодію між собою, поглибити базові 
знання з проблем сучасних політичних відносин та 
закономірностей управління й особливостей їх реалізації в політиці, 
а також механізмах легітимації влади, співвідношення їх 

легітимності та ефективності, доповнити та розширити знання про 

цінності і нормативні принципи політичного процесу, влади, 

держави, розкрити значення та роль політичної культури як 

фактору політичного управління. Сформувати вміння та навички 

практичного використання методів політичних наук для аналізу 

політичних процесів в Україні, особливостей здійснення 

управлінської діяльності в політично орієнтованому середовищі. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має 

набути таких компетенцій: знати сутність, взаємозв`язок та 

взаємозумовленість політики, державного управління і влади, вміти 

застосовувати теоретичні знання в практичній управлінській 

діяльності, знати особливості політичного процесу в Україні, 
розуміти його основні тенденції, демонструвати розуміння 

поточних проблем і перспектив розвитку держави, а також 

призначення політичних наук, їх ролі у визначенні державної 
політики. Розуміти принципи функціонування політичної системи, 

політичну роль партійної системи, структур громадянського 

суспільства, які здійснюють вплив на формування та діяльність 

системи державного управління, вміти застосовувати знання щодо 

факторів політичного управління, закономірностей та механізмів 

політичної комунікації для налагодження постійного діалогу з 
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суспільством, його політичними структурами та обов`язкової умови 

демократизації. 
При самостійному опрацюванні програмного матеріалу, що 

не викладається на лекціях, слухачі повинні доповнити та 
розширити свої знання щодо процесів формування політичної 
науки,розвитку концептуального та парадигмального політичного 

знання, удосконалити навички аналізу сучасних політичних 

процесів та їх вплив на державне управління. Самостійне 
опрацювання програмного матеріалу здійснюється на основі 
розробленого для даної дисципліни комплексу навчально-

методичних матеріалів. Це дасть можливість слухачам визначитися 

з обсягом і напрямками самостійної роботи. Самостійне 
опрацювання програмного матеріалу потрібно розпочинати із 
розгляду того матеріалу, що викладався на лекціях. Це дозволить 

систематизувати набуті знання, визначити прогалини в їх засвоєнні, 
зорієнтуватися у визначенні сутності ключових питань, що 

винесені для самостійного опрацювання. 

Важливе значення для ефективного самостійного 

опрацювання матеріалу має вміння слухачів правильно 

використовувати методичні рекомендації до вивчення відповідної 
дисципліни або модулю. Особливу увагу слід звернути на список 

основної та додаткової рекомендованої літератури. Наукова та 

науково-методична література, що зазначена у списку як основна, є 
у наявності в бібліотеці та обов’язкова для використання. 

Додаткова література може використовуватися слухачами в разі 
необхідності для поглибленого вивчення матеріалу. 

Критерієм ефективності самостійного опрацювання 

слухачами програмного матеріалу, що не викладається на лекціях, є 
якість засвоєння знань, яка перевіряється під час участі слухача у 

семінарських заняттях, при виконанні індивідуальних завдань та в 

результатах підсумкового контролю. 
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Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної та 

заочної форми навчання наведенні в таблиці 1. 

Таблиця 1 

САМОСТІЙНА РОБОТА: РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ 

МОДУЛІВ 

Назва теми Кількість годин 

Становлення політичної науки в сучасній 

Україні 
4 

Об’єкт політології в державній службі 4 

Політична система суспільства як взаємодія 

владних інститутів 

4 

Поняття і сутність влади 6 

Політичний режим 4 

Сутність та функціонування політичної 
системи:взаємодія з державною службою 

4 

Сутність та особливості політичного 

менеджменту та маркетингу 

6 

Політичні технології та антитехнології 6 

Разом  38 

 

2. Завдання для самостійної роботи 

 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих тем 

(для заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної 
літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та 

залікових модулів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Назва теми годин 

Тема 1. Становлення політичної науки в сучасній Україні. 
Етапи становлення та розвитку політичної науки в Україні.  

2 
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Роль теорії в політичній науці. Функції науки. Місце 

політичної теорії в системі знань про політику. Моделі та 

концепції як форми теорії.  
Риси політичної теорії та політології. Групи 

фундаментальних питань політичної теорії. Цілі та задачі 
політичної теорії. Кінцевий продукт політичної теорії – 

висновки та рекомендації. Функції політичної теорії. 
Основні поняття 

Епістемологія, онтологія, норма, нормативна теорія, 

універсалії, концепція. Модель. Емпіричне знання, теорія. 

Тема 2. Об’єкт політології в державній службі. Політика як 

окрема сфера суспільної діяльності. Політологія як наука, її 
об'єкт, предмет, зв’язок з іншими дисциплінами. 

Формування сучасної політичної науки в Україні. 
Спрямування державної служби на розв'язання проблем 

людини. 

Основні поняття: політика; суб’єкт політики; об’єкт 
політики; види політики; функції політики; рівні політики; 

політологія; об’єкт політології; предмет політології; 
поняття та категорії політології; політична влада; закони та 

закономірності політології; методи та методологія 

політології; функції політології. 

2 

Тема 3. Політична система суспільства як взаємодія 

владних інститутів. Суть політичної системи суспільства. 

Структура і функції політичної системи. Становлення і 
розвиток політичної системи України. 

Основні поняття: політична система суспільства; 
особливості та структура політичної системи; типологізація 

політичних систем; політичний режим; типи політичних 

режимів; функції політичної системи; критерії та фактори 

ефективності політичної системи; напрями формування та 
розвитку політичної системи. 

2 

Тема4. Поняття і сутність влади. Структура, ресурси та 
види влади. Політична влада: сутність, характерні ознаки. 

Основні поняття: влада; підходи до визначення влади; 

аспекти влади; суб’єкт влади; об’єкт влади; ресурси влади; 

2 
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види влади; ознаки влади; рівні влади; політична влада; 
державна влада; ознаки політичної влади; засоби 

здійснення влади; форми реалізації влади; риси державної 
влади; вимоги до влади; функції політичної влади; форми і 
механізми політичної влади; легітимність; ознаки 

легітимності; делегітимізація політичної влади. 

Тема 5. Політичний режим як державний устрій. Форми 

державного правління. Поняття політичного режиму. 

Типологія політичних режимів. Політичний режим в 

Україні. 
Основні поняття: держава; елементи держави; ознаки 

держави; функції держави; державні інститути; типологія 

держав; функції держави; державне правління; державний 

устрій; політичний режим; ознаки політичного режиму; 

типи політичних режимів; соціальна держава; правова 
держава.  

2 

Тема 6. Сутність та функціонування політичної система: 

взаємодія - з державною службою. Сутність держави і її 
місце в політичній системі суспільства. Форми державного 

правління і державного устрою. Політичний (державний) 

режим. Україна на шляху побудови правової держави. 

Основні концепції громадянського суспільства. 

Основні поняття: держава; елементи держави; ознаки 

держави; функції держави; державні інститути; типологія 

держав; функції держави; державне правління; державний 

устрій; політичний режим; ознаки політичного режиму; 

типи політичних режимів; соціальна держава; правова 
держава.  

2 

Тема 7. Сутність та особливості політичного менеджменту 

та маркетингу. Поняття політичного маркетингу та 

маркетингу. Вивчення громадської думки. Формування 

політичного іміджу. Маркетинг органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування.  

Основні поняття: менеджмент; маркетинг; політичний 

менеджмент та маркетинг; громадська думка; держане 
правління; політичний імідж; виконавча влада; місцеве 

2 
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самоврядування.  

Тема 8. Політичні технології та антитехнології. Сучасні 
політичні технології. Девіантні технології. Створення 

іміджу. Антитехнології у політичній боротьбі:використання 

ЗМІ. 
Основні поняття: політичні технології; антитехнології; 
імідж; девіантні технології; техніки; рекламні технології; 
маніпулятивні технології; політичні цінності; політичний 

суперник. 

2 

Разом  20 

 

Завдання на виконання ІНДЗ видається викладачем на початку 

викладання дисципліни «Політологічні аспекти державного 

управління».  

У завданні вказується варіант роботи, наводиться зміст 
теоретичних питань, що має виконати студент, визначаються 

основні вимоги до оформлення і написання ІНДЗ та 
встановлюються терміни виконання.  

Вихідні дані до виконання ІНДЗ студент обирає самостійно 

відповідно до останньої цифри номера залікової книжки. 

Наприклад, якщо останній номер залікової книжки студента 1, то 

запитання мають такі номери: 1, 11, 21, 31.  

Оформлювати ІНДЗ необхідно у звичайному зошиті на 12 

аркушів у клітинку або на стандартних аркушах паперу формату 

А4. Студент має обов’язково навести список використаних джерел 

літератури на останньому аркуші. Викладач здійснює перевірку 

ІНДЗ.  

 

ТЕМИ ДЛЯ ІНДЗ: 

 

1. Джерела виникнення української політології 
2. Політика як мистецтво володарювання 

3. Порівняльний аналіз парадигм 

4. Держава в політичній системі суспільства 
5. Україна як держава з унітарним державним устроєм 
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6. Шляхи трансформації тоталітарних та авторитарних 

режимів у посткомуністичну добу 

7. політичні вибори та проблема суспільної стабільності 
8. Поступ української політичної науки 

9. Суспільство як об’єкт політології 
10. Особа в політичному процесі 
11. Спрямування державної служби на вирішення проблем 

суспільства 
12. Держава як основний елемент організації суспільства 

13. Складові елементи політичної системи 

14. Проблеми формування демократичної політичної системи 

суспільства 
15. Багатомірність влади 

16. Основні концепції влади 

17. Проблеми легітимності влади 

18. Проблеми легальності влади 

19. Законність влади 

20. Політична влада і політична система 
21. Проблеми транзитивних суспільств 

22. Демократичний транзит 
23. Принципи розподілу влади 

24. Проблеми становлення демократії в Україні 
25. Держава-нація: проблеми та перспективи 

26. Взаємодія органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з політичними партіями 

27. поняття політичного маркетингу 

28. Особливості вивчення громадської думки 

29. Технології адміністративного ресурсу в арсеналі владної 
команди 

30. Використання ЗМІ для формування громадської думки 

 

3. Підготовка та організація самостійної роботи студентів 

Практичним втіленням самостійної роботи з навчальним 

матеріалом є виконання студентом індивідуального науково-

дослідного завдання (ІНДЗ) у вигляді аналітичної довідки за 
обраною проблематикою. Це орієнтація студентів на виконання 

творчих робіт – невеликих за обсягом самостійних праць із 
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проблем, які вони обирають в процесі проведення занять. 

Написання творчих робіт передбачає: короткий виклад проблеми; 

висвітлення різних поглядів з приводу неї та шляхів її вирішення із 
сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури; обрання 

власного підходу до дослідження певної проблеми і його 

аргументація з посиланням на відповідні джерела.  

Підготовлене у письмовому вигляді ІНДЗ оформляється 

розбірливим почерком (або друкується), відповідно з планом, 

розробленим студентом самостійно. Його обсяг складає не менше 
15 сторінок. 

Текст слід структурувати (виділити розділи, параграфи тощо); 

дається аналіз вивченої літератури та пропонується власна 

інтерпретація висновків та фактів, з якими ознайомився студент під 

час роботи над основними джерелами. На початку роботи міститься 

план, наприкінці – список використаної літератури. 

Підсумкова (модульна) письмова робота проводиться після 

завершення викладання лекційного матеріалу відповідного модуля 

та його опрацювання на практичних заняттях. Представляє собою 

письмове диференційоване опитування з чітко визначеним часом на 
обдумування та оформлення відповідей. Питання першого рівня 

складності потребують короткої відповіді (визначення прізвища, 

назви, поняття). Оцінка – 1 бал, час – 15 секунд на кожне питання. 

Другий рівень – 3-4 запитання (по 1 хвилині, оцінка 0-2 бали), які 
вимагають формулювання визначень, одночасно кількох ознак, 

типів або функцій суспільних явищ, суті соціологічних поглядів. 

Третій – 2-3 проблемні завдання (по 5 хвилин, оцінка – до 3 балів), 

відповіді на які допомагають з’ясувати здатність до аналізу 

матеріалу.  

Загальна оцінка – максимально 15 балів. 

Підсумковий тест  включає 50 питань відкритого і закритого 

типу, які передбачають перевірку розуміння слухачами основних 

понять дисципліни; перевірку вмінь і знань студентів. 

Підсумковий контроль дозволяє викладачеві визначити 

узагальнений рівень теоретичних знань слухачів за програмою 

навчальної дисципліни. Підготовка до підсумкового контролю 

включає опрацювання слухачами основних теоретико-

методологічних та наукових положень за темами затвердженої 
навчальної програми дисципліни, що розглядалися на лекціях; 
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акумулювання навичок розширеного засвоєння теоретичних знань, 

індивідуального їх застосовування для вироблення оптимальних 

підходів щодо вирішення конкретних проблем, здобутих та 
закріплених під час самостійного опрацювання матеріалу, що не 
викладається на лекціях, підготовки та участі у семінарських 

заняттях, а також при підготовці індивідуального завдання. 

 

4. Методи навчання 

Самостійна робота студентів передбачає наступні методи 

навчання: 

- консультативну робота; 

- підготовку та презентацію проблемної лекції; 
- підготовку та презентацію міні-лекції; 
- підготовку демонстрації та ілюстрації; 
- підготовку і презентацію реферату; 

- підготовка тестів з визначеної теми; 

- завдання для індивідуальної роботи студентів. 

 

5. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за змістовним 

модулем включають тестові питання та одна задача. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- за лекційним матеріалом – шляхом перевірки конспектів; 

- на практичних заняттях – за допомогою перевірки виконаних 

завдань; 

- за індивідуальним дослідним завданням – з допомогою перевірки 

та захисту звіту про самостійну роботу. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у письмовій 

формі у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які 
включають 30 тестів (одна правильна відповідь з чотирьох 

запропонованих) та одну задачу. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 

6.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

 

Розподіл балів, що отримують студенти під час заліку та за 
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виконання курсової роботи представлено відповідно в табл. 1 та 2. 

Шкала оцінювання за ЕСТS представлена в табл. 3. 

Таблиця 1 

Розподіл балів за формами контролю 

Модуль 1. Поточне тестування 
Сум
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 

10 10 15 15 10 15 15 10 100 

Т – тема лекційного заняття. 

 Таблиця 2 

Розподіл балів, що отримують студенти 

за виконання ІНДЗ  

Пояснювальна 
записка 

Захист роботи Сума 

до 60 до 40 100 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 3. 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання за ЕСТS  

 
Оцінка за 

національною шкалою 
Рівень знань 

90-100 балів зараховано 
Високий  

(творчий) 

82-89 балів зараховано Достатній 

(конструктивно-

варіативний) 
74-81 балів зараховано 

64-73 балів зараховано Середній 

(репродуктивний) 60-63 балів зараховано 

35-59 балів 

незараховано з 
можливістю повторного 

складання 
Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 
1-34 балів 

незараховано з 
обов'язковим повторним 

вивченням курсу 
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7. Список рекомендованої літератури  

 

ОСНОВНА: 

1. Андрущенко В., Горлач М., Головченко Г., Жиленкова І., 
Жиленков В. Політологія: наука про політику: Підручник для вищої 
школи / В.Кремень (ред.), М.Горлач (ред.). — 3. вид., виправ. та доп. 

— К.; Х. : Єдінорог, 2001. — 640с.  

2. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О. В., Бебик В. М., 

Головатий М. Ф., Горбатенко В. П. Політологія: підручник / Ольга 
Володимирівна Бабкіна (ред.), Володимир Павлович Горбатенко 

(ред.). — 3-тє вид., перероб., доп. — К. : Академія, 2008. — 567c. 

3. Горлач М. І.  Політологія: наука про політику: підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2009. – 836 

с. 

4. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта, Н. 

Теплоухова. – Львів: Кальварія, 1997. - 224 с. 

5. Політична еліта: історія та теорія: навч. посіб. / Мандзій Л. С., 

Дащаківська О. Ю. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр 

ЛНУ ім. І. Франка, 2009. - 364 с.  

6. Політологія : підруч. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін, 

О. В. Бабкіна та ін. ; за ред.: О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-є 
вид., переробл., допов. – К. : Академія, 2008. – 568 с.  

7. Політологія : Навч.-метод. комплекс: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закладів/ Ф.М.Кирилюк, А.Є.Конверський, В.Ф.Білик та ін; Київ. 

нац. ун-т ім. Т.Шевченка; За ред. Ф.М.Кирилюка. - К. : Центр навч. 

літ., 2004. - 697 с. 

8. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ власти : 

Хрестоматия. Т.1 / Д.Я.Райгородский. - Самара : ИД "БАХРАХ", 

1999. - 607 с.  

9. Рудич Ф.М. Політологія : Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / 

Ф.М.Рудич. - 2-е вид., стер. - К. : Либідь, 2006. - 478 с. 

10. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки) : 

Підруч. для студ. вищ. навч. закладів/ П.П.Шляхтун. - 3-є вид., стер. 

- К. : Либідь, 2005. - 574 с. 
ДОДАТКОВА: 

1. Арістотель. Політика / Олександр Кислюк (пер.з 
давньогрецької,авт.передм.). — 2. вид. — К. : Видавництво Соломії 
Павличко "ОСНОВИ", 2003. — 239с. 
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2. Абетка українського політолога. Довідник. – К., 1997.  

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. 

4. Бауер О. Національне питання і соціал-демократія. – К.: Основні 
цінності, 2004 – 116 с. 

5. Бжезінський Ф. Україна у геостратегічному контексті / Пер. з 
англ. А. Іщенка. – К,: ВД „Києво-Могилянська академія”, 2006. – 101 

с. 

6. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина / 

Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 

2004. — 424с. 

7. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: навч. 

посібник. — К. : Знання, 2006. — 668с. 

8. Герасимчук Т.Ф., Киридон А.М., Троян С.С. Концептуальні 
основи теорії політики: навч. посібник / Рівненський ін-т 
слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. — Рівне : 

Видавець Зень О.М., 2008. — 307с. 

9. Жиро Т. Политология: пер. з польск.. — Х. : Гуманитарный 

центр, 2006. — 428с. 
10.  Ісхакова Н.Г.. Політична соціалізація як складова демократизації 
сучасного суспільства: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка — К., 2006. — 

19с. 

11. Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы 

философии.– 1992. - № 2. 

12. Гелів С.Д. Політико-правові системи світу: навчальний 

посібник. – К.: Знання, 2006. – 668 с. 

13. Демократія: Антологія. -К.: Смолоскип, 2005. – 1105 с. 

14. Дюверже М. Политические партии. Пер с фр. – М.: 

Академический проект: Парадигма, 2005. – 540 с. 

15. Дитч Й. Образи тоталітаризму в Україні // Критика. – 2006. - 

;№5. – С. 10-13. 

16. Давид Р. Основные правовые системы современности: Пер. с 
франц. – М., 1988. 

17. Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів: 

„Панорама, 2003.  

18. Основи демократії: Навчально-методичний комплекс / 

Черкаський держ. технологічний ун-т / Н.А. Поденщикова (уклад.). 

— Черкаси : ЧДТУ, 2006. — 164с. 
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19. Пауел Дж. Бінгем. Сучасні демократичні країни. Участь у 

політичному житті, стабільність і насильство / О.В. Христенко 

(пер.), В.К. Горбатько (пер.). — Х. : Каравела, 2004. — 288с. 

20. Пахарєв А.Д. Політичне лідерство: історико-політологічний 

контекст і сучасне становище: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 

23.00.02 / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних 

досліджень — К., 2003. — 32с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


