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1.МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Метою виконання самостійної роботи з дисципліни «Документно-

інформаційні комунікації» є поглиблення знань студентів щодо 

закономірностей розвитку системи документно-інформаційних 

комунікацій як засобу акумуляції і розповсюдження інформації. 

Дисципліна передбачає засвоєння студентами базових засад теорії і 

практики документно-інформаційних комунікацій; розкриття 

комплексу понять та категорій комунікаційних процесів; надання 

студентам  теоретичних уявлень про види, форми  та методи  

документно-інформаційних комунікацій; розкриття специфіки 

комунікацій у підприємницькій діяльності; ознайомлення зі світовими 

тенденціями розвитку документно-інформаційних комунікацій; 

засвоєння знань щодо пошуку підходів в організації нових соціальних 

комунікацій.  

 За результатом вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

систему документно-інформаційних комунікацій та її вплив на 

розвиток документознавства та формування документної бази; вибір 

та обґрунтування стратегії документно-комунікаційної діяльності; 

побудови інформаційно-аналітичної служби організації; перспективні 

тенденції розвитку документно-інформаційних служб за умов 

інформатизації суспільства. 

Студент повинен вміти: виконувати основні види комунікаційної 

діяльності; ефективно використовувати основні канали документно-

інформаційних комунікацій; організовувати  комунікаційні процеси на 

підприємстві; використовувати інформаційні технології для 

активізації комунікаційних процесів. 

Розподіл годин самостійної роботи студентів для денної форми 

навчання наведенні в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл годин самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Обсяг часу, годин 

дена форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 2 3 4 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 
32 - 

2 Підготовка до практичних занять 
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продовження табл. 1 

3 
Самостійна робота (опрацювання окремих частин тем 

програм, які не викладаються на лекціях) 
72 - 

4 Підготовка до контрольних заходів 12 - 

6 Разом 116 - 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріали окремих питань 

тем шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

підготовку до практичних занять та залікових модулів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Тема 1. Комунікація: основні поняття 8 

2. 
Тема 2. Моделі комунікації: типологія 

комунікації 
9 

3. Тема 3. Комунікаційна діяльність і спілкування 9 

4. Тема 4. Комунікаційні канали 9 

5. Тема 5. Усна і письмова комунікація 9 

6. Тема 6. Еволюція соціальних комунікацій 9 

7. Тема 7. Документна комунікація 9 

8. 
Тема 8. Документні потоки та масиви як 

складові документної комунікації 
9 

9. 
Тема 9. Документні потоки та масиви в 

структурі життєвого циклу документа 
9 

10. Тема 10. Документний фонд 9 

11. Тема 11. Бібліотечний фонд 9 

12. 
Тема 12. Соціальні документно-комунікаційні 

інститути 
9 

13. Тема 13. Комунікації в управлінській діяльності 9 

14. Усього годин 116 
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3. ПІДГОТОВКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Змістовий модуль 1.  

Соціальна комунікація: сутність, зміст, складові, моделі, типологія, 

еволюція 

 

Тема 1. КОМУНІКАЦІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

Комунікація: зміст поняття, підходи до визначення. Елементарна 

схема, відмінні ознаки, формула і стандартна модель комунікації. 

Відмінні ознаки комунікації. Одиниці аналізу комунікації: процес 

комунікації; комунікатори; контакт; повідомлення; знак; вербальний 

код. Етапи комунікації. Кодування і декодування інформації. 

Визначення поняття “документ” в теорії комунікації. Семантичність і 

семіотичність документної інформації. 

 

Тема 2. МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЇ. ТИПОЛОГІЯ 

КОМУНІКАЦІЇ 
Моделі комунікації. Модель Гарольда Лассвелла. Лінійна модель 

К.Шеннона і У.Уівера. Функціональна (семіотична) модель 

Р.О.Якобсона. Нелінійні моделі комунікації. Типологія комунікації. 

Види комунікації за складом комунікантів. Типологія комунікації за 

А. Соколовим. Класифікації В. Бебика, О. Коршунова. Функції 

комунікації. Функції комунікації за моделлю Р. Якобсона: емотивна, 

конативна, референтивна, поетична, фатична, метамовна. 

 

Тема 3. КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СПІЛКУВАННЯ 

Комунікаційні дії як елементарні частини комунікаційної 

діяльності Форми комунікаційної дії: наслідування, діалог, керування. 

Види комунікаційної діяльності: мікро-, міді-, та макрокомунікації. 

Рівні комунікації: міжособистісна, групова, масова. Матриця форм 

комунікації. 15 форм комунікаційної діяльності.Специфіка масової 

комунікації та її функції. 

 

 

Тема 4. КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ 

Комунікаційний канал (КК) як матеріальна сторона соціальної 

комунікації. Пропускна спроможність КК. Фізична присутність; 

інтерактивні канали; особисті статистичні канали; знеособлені канали. 
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Природні і штучні комунікаційні канали. Початок формування усної і 

документної комунікації. Художні комунікаційні канали. Писемність 

як результат еволюції іконічного каналу. Еволюція комунікаційних 

каналів. Роди соціальної комунікації відповідно до застосовуваних 

каналів: усна, документна, електронна. Співвідношення різних родів 

комунікації; поява гібридних комунікаційних каналів. Поняття про 

біфуркацію комунікаційного каналу. Дерево комунікаційних каналів. 

Основні закони еволюції комунікаційних каналів: кумуляції КК, 

симетрії КК, прискорення біфуркацій. 

 

Тема 5. УСНА І ПИСЬМОВА КОМУНІКАЦІЯ 

Загальна характеристика, переваги і недоліки усної та письмової 

комунікації. Схема усної комунікації. Функції природної мови і 

мовлення. Комунікаційні бар‘єри та способи їх подолання.  

 

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Комунікаційні аспекти еволюції культури: пракультура, 

археокультура, палеокультура, неокультура, постнеокультура. 

Хронологія суспільних комунікаційних систем. Археокультурна 

словесність. Палеокультурна книжність. Мануфактурна неокультурна 

книжність. Індустріальна неокультурна книжність. Мультимедійна 

комунікаційна культура. Електронна комунікація. Маршалл Маклюен 

– пророк електронної комунікації. Глобальна комунікаційна система 

Інтернет. 

Змістовий модуль 2.  

Документна комунікація. Реалізація комунікацій в управлінській 

діяльності 

 

Тема 7. ДОКУМЕНТНА КОМУНІКАЦІЯ 

Поняття ДК. Закон документаційного супроводу соціальних 

комунікацій (Ю. Столяров). Система документної комунікації у ХХ 

ст. Документно-комунікаційна система (ДОКС) як умова існування 

ДК у суспільстві. Контур усуспільнення і контур обробки у складі 

ДОКС. Книга як один із елементів документної комунікації. Місце 

книги в соціально-комунікаційному процесі.  

 

Тема 8. ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ ЯК 

СКЛАДОВІ ДОКУМЕНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
Зміст і взаємозв’язок понять: «документний потік», «документний 
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масив», «документний фонд», «документний ресурс». Сутність і 

значення ДП та М. ДП та М як системні об’єкти. Спеціалізовані 

документні системи (ДС), що забезпечують цикл життєдіяльності 

документів у суспільстві: генералізаційні, транзитні, термінальні. 

Ознаки, властивості, параметри та функції ДП та М. Спільні ознаки 

ДП та М: множинність, доцільність, постійне відтворення. Відмінні 

ознаки ДП та М. Атрибутивні та прагматичні властивості ДП та М. 

Структурування ДП та М. 

 

Тема 9. ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ В СТРУКТУРІ 
ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДОКУМЕНТА 

Сутність циклічності функціонування документів у суспільстві.  

Документні потоки та масиви як результат документогенезу. Основні 

процеси документогенезу: виникнення замислу, збір матеріалів, їх 

осмислення, систематизація і творча обробка. Документування 

інформації як найважливіший процес документогенезу. Поняття про 

автора документа. Технологія створення опублікованих документів – 

видань: додрукарські, друкарські, післядрукарські процеси. 

Особливості функціонування документних потоків та масивів на 

етапах документорозповсюдження та документовикористання. 

Система захисту документа на даних етапах. Канали розповсюдження 

опублікованих документів (видавничої продукції). Роздрібна торгівля 

як заключна стадія руху документа як товару. Типи профільних 

підприємств, що спеціалізуються на розповсюдженні спеціальних 

видів документів (транзитні ДОКС). Процеси етапу 

документовикористання: відбір, замовлення, приймання, облік, 

наукова та технічна обробка розміщення, зберігання, надання 

документів у користування. Бібліотеки та архіви як найпоширеніші 

термінальні ДОКС та найдоступніші документні установи суспільства.  

 

Тема 10. ДОКУМЕНТНИЙ ФОНД 

Зміст поняття «ДФ». Документ як елемент ДФ. ДФ бібліотеки, 

архіва, музея, органа НТІ та ін. Ознаки ДФ. Основні групи документів, 

що складають документний (бібліотечний) фонд. Активні і 

депозитарні фонди. Властивості БФ: цілісність, відкритість, 

множинність, динамічність, кумулятивність, гетерогенність, 

надійність. Документна та інформаційна повнота ДФ. Формула 

повноти фонду. Формула ступеня відображення інформації у фонді. 

Модель фонду. Поняття про «ядро БФ». 
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Тема 11. БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД 

Комплектування бібліотечного фонду (БФ). Види комплектування: 

поточне, ретроспективне, рекомплектування. Етапи і принципи 

комплектування БФ. Селективність і систематичність при формуванні 

БФ. Моделювання БФ. Описова модель; бібліографічна модель. 

Реальні і ідеальні моделі фонду. Вивчення фонду. Спеціальні методи 

вивчення фонду: статистичні і математичні. Джерела 

документопостачання бібліотек. Основні способи поповнення БФ. 

Ринок документів. Система надання обов’язкових документів. 

Поняття про обов’язковий примірник документа. Облік, обробка і 

розміщення БФ. Облік фонду: поняття, призначення і особливості. 

Основні одиниці обліку фонду. Види обліку. Перевірка фонду. 

Обробка і розміщення документів. Ознаки структуризації фонду. 

Збереженість БФ. Реставрація документів фонду.  

 

Тема 12. СОЦІАЛЬНІ ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
ІНСТИТУТИ 

Соціально-комунікаційні інститути: сутність, поняття та функції. 

Походження та види соціально-комунікаційних служб, систем, 

інститутів. Кумулятивні та некумулятивні інститути. Моделі ДОКС: 

бібліотека, архів, книжкова справа. 

 

Тема 13. КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Сутність комунікацій у системі управління підприємством. Рівні 

комунікацій в організації. Міжособистісні комунікації; комунікації 

між двома індивідами; комунікації між індивідом та групою; 

комунікації всередині групи. Види організаційних комунікацій. 

Зовнішні і внутрішні комунікації в організації. Формальні комунікації: 

вертикальні, горизонтальні, діагональні. Неформальні комунікації. 

Комунікаційні мережі в системі управління. Застосування технічних 

засобів у комунікаціях. Підходи до розроблення систем 

інформаційного забезпечення управління. Організаційно-

функціональна система інформаційного забезпечення, інтегрована 

система інформаційного забезпечення, їх особливості. Типи 

інформаційних систем в комунікаціях: оперативно-виконавча ІС; 

офісна автоматизована ІС; управлінська ІС; система підтримки рішень 

(СПР); Інтернет-мережі. 
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4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ   
 

Основними методами навчання є: лекції, тренінги, ситуаційні 

завдання, ділові ігри, практичні завдання, наукова робота, 

провокаційні запитання. 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Документно-

інформаційні комунікації» виставляються студентам за сумарною 

кількістю набраних балів, отриманих в результаті поточного 

контролю та у результаті проведення екзамену.   
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 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

 

Розподіл балів, що отримують студенти представлено відповідно в 

табл. 3. Шкала оцінювання за ЕСТS представлена в табл. 4. 

Таблиця 3 

Розподіл балів за формами контролю 

Модуль 1. Поточний контроль Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 

40 100 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 

5 5 5 5 5 5 5 

Змістовий модуль 2 

Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т 13 

5 4 4 4 4 4 

Т – тема лекційного заняття. 

  

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 4. 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання за ЕСТS  

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 
Для екзамену, курсової роботи 

90-100  
відмінно 

 

82-89  
добре 

74-81  

64-73  
задовільно 

60-63  

35-59  
незараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34  
незараховано з обов'язковим повторним 

вивченням курсу 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Методичнее забезпечення 

 

1. Методичні вказівки 668-66 для практичних занять з дисципліни 

«Документно-інформаційні комунікації» для студентів галузі знань 

0201 «Культура», спеціальності 6.020105 «Документознавство та 

інформаційна діяльність» денної форми навчання / А.Ю. Якимчук. – 

Рівне: НУВГП, 2013. – 16 с.  

 

Рекомендована література 
 

Базова 
2. Осовська Г.В. Комунікації у менеджменті / Г.В. Осовська. - К.:  

Кондор, 2008 . - 218 с. 

3.  Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у 

лобальному суспільстві: навч. посібн. / В.М. Бебик [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/themes/185/221  

4.  Володина Л.В. Деловое общение и основы теории 

коммуникации : учеб.пособ. // Л.В. Володина, О.К. Карпухина / Санкт-

Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича Электронный ресурс]. – Способ доступа: 

http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/index.htm 

5.  Документ в системе социальных коммуникаций: Сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Томск: Томский государственный 

университет, 2008. – 448 с.; http://www.if.tsu.ru/ chair5/ 

works/Conference_2007.pdf 

6.  Документ как социокультурный феномен: Сборник материалов 

IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общ. ред. Н.С. Ларькова. – Томск: 

Томский государственный университет, 2010. – 624 с.;  

7. Документно-інформаційні ресурси: Методичні матеріали до 

семінар. занять для студ. спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.» / 

Уклад.: В.А. Мільман, А.А. Соляник.— Х.: ХДАК, 1998. — 28 с. 

 

Допоміжна 
8. Про інформацію: закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657 – 

ХІІ (із змінами) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. 
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9.  Про електронні документи та електронний документообіг: закон 

України від 22 травня 2003 р. № 851-IV // Урядовий кур'єр. - 2003. - 2 

липня. - № 119. - С.1-6. 

10.  Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 

лютого 1998 р. № 74/98-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними 

Законом України від 13 вересня 2001 року № 2684-III) / Верховна Рада 

України // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 27-28. - Ст. 182. 

11. Про затвердження Концепції формування системи національних 

електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : 

розпорядження від 5 травня 2003 р. № 259-р / Кабінет Міністрів 

України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=259-2003-%F0 

12. Документно-інформаційні ресурси: Прогр. курсу зі спец. 

«Бібліотекознавство і бібліогр.» / Уклад.: В.А. Мільман, А.А. 

Соляник. – Х.: ХДАК, 1998. – 27 с. 

13. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации : учеб. Пособие / 

В.Б. Кашкин. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2003. – 175 с.; То же, 

электронный ресурс, способ доступа:  

14. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации: краткий курс / В.Б. 

Кашкин. - М.: АСТ; Восток-Запад; Минск: Харвест, 2007. 

15. Комунікації у менеджменті [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.slv.com.ua/book/36/2433.html 

16.  Конецкая В. П. Социология коммуникации: Учебник. — М.: 

Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. — 304с. 

17. Маркина А. В. Моделирование фонда как способ управления 

комплектованием / А. В. Маркина // Библиотека. – 1997. — № 1. – С. 

20-21.  

18. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації” / за 

заг. ред. канд. філос. наук, доц. Л.В. Квасюк. – Острог: Видавництво 

Національного університету “Острозька академія”, 2009. – Вип. 1. – 

340 c.; Так само, електронний ресурс, режим доступу : 

http://www.oa.edu.ua/download/PIM_Vyp_1.pdf 

19. Нестеров А.В. Философия информационных услуг / А.В. 

Нестеров // Научно-техническая информация. Сер.1. Организация и 

методика информационной работы. - 2005. - № 12. - С. 1-7. 

20. Петров Л. В. Массовая коммуникация и культура. Введение в 

теорию и историю. – СПб., 1999. – С. 15-34. 

21. Петрова Т. А. Библиотечный фонд: учебно-методическое 

пособие / Т. А. Петрова – М.: Либерея-Бифинформ, 2007. – С. 25-29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

22. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.:Рефл-бук; К.: Ваклер, 

2001. – 656 с. 

23. Самохіна Н.Ф. Організація інформаційних ресурсів для 

оптимізації їх використання // Бібл. вісн. – 2004. – N 5. – С. 17-20. 

24. Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації: підручник / 

О.О. Селіванова. Рекомендовано МОНМС України. / Черкаси: 

Чабаненко Ю.А., 2011. ? 350 с. 

25. Семенюк О. А., Паращук В. Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. – К. : Ін Юре, 2009. 

– 276 с. 

26. Сергеева Ю.С. Библиотечные фонды. Источники 

документоснабжения библиотек. Учет, обработка и размещение 

библиотечного фонда. // Библиотечное дело и библиотековедение : 

конспект лекций / Ю. С. Сергеева – М.: Приар-издат, 2006. – С. 32-47.  

27. Соколов А. В. Эволюция социальных коммуникаций : учеб. 

пособие. - СПб.: ЛОПИ. 1995. -163 с. 

28. Соколов А.В. Информационный подход к документальной 

коммуникации: Учеб. пособие. - Л., 1988. 

29. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навч. посіб. для 

вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А.А. Соляник; Харк. держ. акад. 

культури. – Х.: ХДАК, 2000. – 111 с. 

30. Справочник библиотекаря/ науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. 

Минкина – 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 2001.  

31. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для вузов / 

Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 222 с. 

32. Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю. Н. Столяров 

– М., 1991.  

33. Терешин В. И. Библиотечный фонд : учебное пособие / В. И. 

Терешин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2003.  

34. Федотова М.Г. Коммуникационный менеджмент : учеб. пособие 

- Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. – 76 с. 

35. Сборник научных трудов "Теория коммуникации & прикладная 

коммуникация". Вестник Российской коммуникативной ассоциации, 

выпуск 1 / Под общей редакцией И.Н. Розиной. - Ростов н/Д: ИУБиП, 

2002. - 200 с.  

36. Электронные документы: создание и использование в 

публичных библиотеках: справочник/Науч. ред. проф. Р.  Гиля-

ревский, проф. Г. Ф. Гордукалова. - СПб.: Профессия, 2007. - 664с. 

Ресурси 
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Періодичні видання 

1. Электронная коммуникация. 
2. Секретарь-референт. 
3. Референт. 
4. Вісник Національної Академії Державного управління при 

Президентові України. 

5. Економіка та держава. 
6. Регіональна економіка. 
7. Фінанси України. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http: // www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

2. http: // www.rada.kiev.ua – Законодавство України. 

3. http: // www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


