
3. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. -  Л.: 
Просвещение, 1971. -  365 с.

4. Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначе
ние. М.-Л.: Наука, 1965. -  110 с.

5. Кострикина А.П. Построение описательных контекстов ху
дожественной литературы (на материале советских писателей): Дис. 
...канд.филол.наук. -  М., 1978. -  180 с.

6. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи (опи
сание, повествование, рассуждение).: Дисс... докт. филол. наук. -  
М., 1975. -  410 с.

7. Парачев А.М. Эмоциональные структуры ценностного со
знания // Текст как отображение картины мира. -  М., 1989. -  С. 
72-81 (Тр. Моек. гос. пед. ин-та ин. яз. им. М.Тореза. -  Вып. 341).

8. Скурко Е.М. Субъективная модальность как одно из средств 
интеграции эссе // Интегративная функция стилистико-компо
зиционных приемов в английском языке: Сб. научн. тр. Моек. 
Гос. Пед. ин-та ин. яз. им. М. Тореза. -  М., 1983. -  Вып. 215. -  
С. 232-243.

9. Стернин И.А. К проблеме дейктических функций слова: 
Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. -  М., 1973. -  22 с.

Ю.Тураева З.Я. Категория времени. Время грамматическое и 
время художественное. -  М.: Высшая школа, 1979. -  220 с.

11. Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура художе
ственного текста и типология композиционной формы. М.: 
Искусство, 1970. -  225 с.

12. Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. -  М.: Наука, 1974. 
-  208 с.

13. Brown G., Yule G. Discourse Analysis. -  London: Cambridge 
Univ. Press, 1928. -  288 p.

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ЦІЛІСНИЙ ПРОЦЕС

Ліхтар О.А.
В статье представлено авторское видение организации 

методической системы формирования музыкального мышления 
студентов музыкальных специализаций в высших учебных 
заведениях искусства в процессе специальной подготовки. 
Проанализирована компонентная структура методической 
системы, основывающаяся на принципах личностно
ориентированного обучения.

In article author's vision o f the organisation o f methodological 
system o f musical thinking formation o f students o f musical 
specialisations in the higher educational establishments of art in the 
course o f special preparation is presented. The componental structure 
of the methodological system which is based on principles of personality- 
focused training is analysed.



Стратегія розвитку сучасної вищої мистецької освіти спрямо
вана на ствердження особистості майбутнього фахівця, повну ре
алізацію його потенційних можливостей. Здатність музикантів до 
активної творчої діяльності, в процесі якої розкривається особи- 
стісний духовний потенціал, визначається, на наш погляд, сфор- 
мованістю способу мислення, зумовленою даною специфікою, 
тобто гармонійним розвитком музичного мислення. Необхідність 
проявлення у студентів самостійного, критичного й активного 
музичного мислення викликана особливостями майбутньої про
фесії музиканта, яка поєднує виконавську, педагогічну, про
світницьку, дослідницьку та інші види діяльності. За таких обста
вин орієнтація на формування нового стилю музичного мислення 
як одного з основних факторів творчого характеру навчально- 
виховного процесу стає вузловим моментом у фаховій підготовці 
студентів мистецьких вищих навчальних закладів.

Аналіз сучасного наукового контексту проблеми мислення по
казує значущість та інтенсивну розробку цієї теорії у філософсь
ко-естетичному (Аристотель, Г.Сковорода, П.Юркевич, Т.Шелу- 
пахіна та ін.), психологічному (А.Брушлінський, Л.Виготський, 
О.Леонтьєв, Н.Пов“якель та ін.), педагогічному (О.Абдулліна, 
Г.Балл, В.Кан-Калік, Ю.Кулюткін, Г.Нагорна, В.Сластьонін та ін.) 
аспектах. Шлях до дефініції музичного мислення вчені А.Сохор, 
Н.Суслова вбачають в послідовному визначенні сутності, структу
ри, динаміки мислення, у виявленні якісних характеристик ху
дожнього мислення під час художньо-творчого процесу і, на цій 
основі, у вивченні та уточненні специфіки музичного мислення у 
контексті сучасного музикознавства, музичної психології та педа
гогіки, де підкреслюється саме музичний компонент у музичному 
мисленні. Музикознавчий підхід (М.Арановський, І.Котляревсь
кий, В.Медушевський, В.Москаленко та ін.) до розв’язання про
блеми музичного мислення, з“ясування його сутності є найбільш 
чітко розробленим. У свою чергу, вітчизняна музична педагогіка 
вищої школи останніми роками збагатилася новими розробками з 
проблеми музичного мислення (Л.Яковенко, Н.Мозгальова, 
О.Бурська). Варто зазначити, що музичне мислення в музичній 
педагогіці здебільшого розглядається стосовно діяльності майбут
нього вчителя у процесі інструментальної або диригентсько-хоро
вої підготовки, немає досліджень комплексного розвитку музич
ного мислення у студентів музичних спеціалізацій мистецьких 
вищих навчальних закладів шляхом поетапного опрацювання його 
компонентів. Це потребує перегляду традиційних підходів, мето
дологічної переорієнтації процесу фахової підготовки студентів- 
музикантів.

Взявши за основу системний підхід до розвитку музичного 
мислення, а також враховуючи вищеозначені надбання з даної 
проблеми, ми розробили методичну систему поетапного форму
вання музичного мислення майбутніх фахівців у контексті особи-



стісно орієнтованої парадигми сучасної освіти. У даній статті ми 
зупинимося на обгрунтуванні методичної системи формування 
музичного мислення студентів як цілісного структурного процесу.

Сучасна музична педагогіка переглядає вимоги до змісту підго
товки студентів музичних спеціалізацій мистецьких вищих на
вчальних закладів. Він має оптимально поєднувати загальноосвіт
ню, професійну й фахову підготовки і не зводити до отримання 
прямого результату навчання -  знань, умінь і навичок. Його мета 
— забезпечувати умови найповнішого розкриття творчих здібно
стей особистості та її професійно значущих якостей. Оновлення 
змісту вищої мистецької ссвіти створює передумови реального 
вибору особистістю індивідуальних освітніх напрямів підготовки 
відповідно до власного потенціалу, запитів і інтересів. Особистіс- 
но орієнтований зміст освіти (який не тільки відповідає сучасно
му рівню розвитку духовної культури людства, загальним та окре
мим запитам суспільства і держави, а й задовольняє освітні, куль
турні та духовні потреби особистості студентів) передбачає впро
вадження різноманітних навчальних програм і варіативних на
вчальних планів.

Однією з важливих проблем модернізації сучасної вищої мис
тецької освіти є організація цілісного процесу музичної підготов
ки майбутніх фахівців, органічна інтеграція змісту підготовки на 
засадах варіативності й диференціації. Необхідно наповнити фа
хову підготовку змістом, який би забезпечував ґрунтовне, інтег
роване, комплексне використання предметних знань на практиці, 
ліквідував би суперечності між абстрактністю кожної окремої дис
ципліни і конкретністю завдань майбутньої музично-професійної 
діяльності. Проте відомо, студенти здебільшого вивчають фахові 
дисципліни розрізнено, відсутній системний підхід до їхнього 
вивчення.

Фахову підготовку студентів музичних спеціалізацій вищих 
мистецьких навчальних закладів ми розглядаємо (спираючись на 
досвід Л.Василенко [1]) як систему навчання, яка передбачає за
безпечення студентів знаннями, вміннями і навичками і грунтується 
на інтегративній єдності індивідуального музично-виконавського 
розвитку та оволодіння фаховими дисциплінами (методиками). 
Зміст фахової підготовки студентів складається з таких елементів: 
знання, вміння і навички, творча й емоційно-ціннісна компонен
та. Спеціальна підготовка майбутніх фахівців має будуватися як 
комплексна цільова програма, орієнтована на певний результат -  
формування цілісної особистості сучасного фахівця, здатного творчо 
мислити і самостійно орієнтуватися в найрізноманітніших про
блемних ситуаціях сучасності. Вона виконує міжпредметну функ
цію і пов’язана з опануванням комплексу специфічних методів і 
прийомів вивчення професійно-орієнтованих музичних дисциплін. 
Майбутні фахівці мають не тільки оволодіти необхідними фахо
вими знаннями й уміннями, а й усвідомити шлях їхнього набуття



і засвоїти принципи та методи пізнання теорії і практики своєї 
музично-виконавської, педагогічної і музично-пропагандистської 
діяльності.

Необхідність міжпредметної інтеграції знань зумовлена самою 
природою мислення. Формується музичне мислення, насамперед, 
у процесі вивчення циклів музично-теоретичних, музично-педаго
гічних і фахових дисциплін, залучення до навчально-пізнавальної 
та навчально-практичної діяльності. Фахова підготовка пов’язана з 
рівнем професіоналізму музичного мислення сучасного конкурен
тоспроможного фахівця. Вищий рівень фахового мислення -  про
фесійне мислення -  належить, певна річ, до творчого мислення. На 
думку П.Решетнікова [2], сучасний фахівець має володіти високою 
культурою саморегуляції мислення щодо вирішення фахових зав
дань як однією з провідних складових рівня фахової підготовки.

Мисдення, яке розглядається у контексті вирішення специфіч
них завдань музичної професії, характеризується своїм специфіч
ним* предметним змістом, своїм понятійним апаратом, своїми за
собами та прийомами. Музичне мислення майбутніх фахівців 
відзначається в залежності від специфіки музичної діяльності про
фесійно значущими характеристиками — продуктивністю, само
стійністю, інтелектуально-емоційною активністю, асоціативністю, 
гнучкістю, образною оригінальністю, конструктивністю, глиби
ною, швидкістю, критичністю, діалогічністю, антиконформізмом. 
Ефективність формування музичного мислення перебуває в прямій 
кореляційній залежності від розвиненості особистісних якостей і 
характеристик музичного мислення студентів.

Для дослідження проблеми формування музичного мислення 
майбутніх фахівців, яка є складною і багатограною, нами обрано 
вибудування і практичну реалізацію в процесі особистісно орієн
тованого навчання методичної системи. Неодмінною умовою існу
вання і розвитку власне системи (від грец. ціле, складене з частин) 
є взаємодія елементів і зв’язків, порушення якої призводить до 
розпаду системи. Спираючись на концептуальні положення вче
них щодо розуміння музично-педагогічного процесу як діяльніс- 
ної системи, ми розглядаємо процес формування музичного мис
лення студентів як відкриту цілісну педагогічну систему, на функ
ціонування якої впливає взаємодія та обмін інформацією з навко
лишнім середовищем, іншими системами, художніми сферами.

Узагальнивши різні думки щодо визначення структури та фун
кціонування методичних систем різних типів (О.Олексюк, О.Пиш- 
кало, Г.Саранцев, Н.Сегеда, М.Фалько, І.Шинтяпіна та ін.), ми 
дійшли висновку, що методична система формування музичного 
мислення майбутніх фахівців -  це цілісний процес, що вдоскона
лює їхню фахову підготовку в процесі особистісно орієнтованого 
навчання, активізує розумову і художньо-інтерпретаційну 
діяльність, забезпечує диверсифікацію інтелектуальної сфери, 
сприяє творчому самовираженню студентів.



Складові методичної системи (мета, завдання, принципи, зміст, 
педагогічні умови, етапи педагогічної роботи, а також методи, за
соби і форми навчання, результати) відображують сутність таких 
її компонентів: 1)цільового; 2)комунікативного; 3)змістового;
4)діяльнісного; 5)аналітико-результативного. Ефективне форму
вання музичного мислення студентів може бути досягнуто за умо
ви забезпечення органічної сукупності, цілісності і взаємодії всіх 
взаємопов’язаних структурних компонентів розробленої систе
ми.

Цільовий компонент методичної системи передбачає єдність цілей 
і логіку педагогічних дій у процесі формування музичного мислення 
студентів. Мета і завдання системи формування музичного мислення 
студентів відображують зміст першого компонента.

Мета пропонованої нами методичної системи полягає у фор
муванні музичного мислення студентів мистецьких вищих навчаль
них закладів у процесі фахової підготовки. Завдання системи виз
начаються специфікою професійної діяльності майбутніх фахівців. 
Це завдання: 1)активізувати музично-пізнавальну діяльність сту
дентів, розвивати творчо-пізнавальну самостійність; 2)сформува- 
ти настанову на діалогічне спілкування з мистецтвом, на 
співтворчість учасників педагогічного процесу; 3)забезпечити ус
відомлення студентами музичного мислення як предмета міждис
циплінарного синтезу, збагатити понятійний апарат музичного 
мислення; 4)розвивати інтегративні уміння для творчого засвоєн
ня музичної інформації, створення й осмислення художньої інтер
претації музичних творів; .‘Цоволодіти здатністю до творчої само- 
реалізації й самовдосконалення в художньо-творчій та професій
но-музичній діяльності, сформувати в студентів характеристики 
та особистісну спрямованість музичного мислення для ефективної 
майбутньої практичної музичної діяльності.

Другий компонент системи — комунікативний — визначає діалог
ічний стиль педагогічного спілкування, співтворчість учасників педа
гогічного процесу, діалогічний спосіб мислення. Він є системоутворю
ючим компонентом, який через систему об’єднує й організує компо
ненти в єдине ціле.

Ідеям “монологізму” на сучасному етапі протиставляється “діа
логічний”, толерантний дух. Відбувається проникнення діалогу в 
розвиток процесу навчання на відміну від колишнього рівня осв
ітньої системи, яка орієнтувалася на монологічний спосіб мислен
ня. Метою гуманістичної освіти стає підтримка і розвиток Люди
ни, створення умов для її індивідуального розвитку і творчої са- 
мореалізації на різних етапах життєдіяльності. Діалогічне спілку
вання передбачає активізацію діяльності всіх учасників педагогіч
ного процесу, гуманістичний стиль спілкування, особистісний 
інтерес до спілкування, співтворчість, і, що важливо, виявлення 
активної особистісної позиції майбутніх фахівців, розвиток твор
чої активності й самостійності їхнього музичного мислення. У



цьому спілкуванні провідну роль відіграє можливість, надана кож
ному студентові розпочати шлях самопізнання й самовдоскона
лення власної системи духовних цінностей, інтелектуальної сфе
ри, характеристик музичного мислення.

Оскільки музика (як своєрідна форма спілкування) створюєть
ся лише за допомогою діалогу, а музичний розвиток індивіда 
здійснюється в діалозі його свідомості та зовнішніх щодо нього 
свідомостей; то як зовнішні суб’єкти діалогу, як вважає В.Медин- 
цев [3], можуть бути розглянуті персоналії (людське оточення) і 
свідомості, закарбовані в творах музичної культури. Тому дослід
жувати питання взаємодії музичного мислення педагога, студентів 
у навчальному процесі і тієї системи, що втілюється в музичному 
матеріалі (музичне мислення композитора), на наш погляд, по
трібно в парадигмі діалогу. У діалогічному спілкуванні виникають 
відносини рівності та порозуміння: студент перебуває на ініціа
тивній позиції, а педагог -  на позиції партнера, який допомогає 
розширити та освоїти студенту досвід, що його він набуває. Відбу
вається процес “виховання особистості особистістю” (Ш.Амо- 
нашвілі), в якому і у педагога змінюються мисленнєві функції. 
Отже, мету та значення діяльності педагога ми визначаємо як ство
рення умов для реалізації особистісного потенціалу студента, його 
самовдосконалення в процесі пізнавальної діяльності з опануван
ня змісту музичного матеріалу.

Обмін поглядів на музичних заняттях, наявність безлічі особи- 
стісних трактувань та інтерпретацій музичних творів можливі лише 
в процесі діалогічного спілкування, в ході якого унікальність влас
них переживань (художнє відкриття) стають основою для визна
чення особистісної позиції партнерів, розуміння власних смисло
вих і ціннісних орієнтацій. Використання комунікативно-діало
гових методик під час навчання майбутніх фахівців, спрямованих 
на розв’язання спільних проблем, які активізують музично-пізна
вальну діяльність студентів, їхню творчо-пізнавальну самостійність, 
створюють позитивну емоційну атмосферу на заняттях.

Комплекс принципів, обгрунтування змісту педагогічної сис
теми відображує третій компонент системи формування музично
го мислення студентів змістовий.

До принципів навчання, що визначатимуть у подальшому орган
ізаційні форми, методи та умови формування музичного мислен
ня студентів музичних спеціалізацій, включено такі: розвиток та 
саморозвиток особистості, суб’єктність навчання, природовідпо- 
відность, навчання й учіння, активність і самоактивність, 
емоційність, діалогова взаємодія, міжпредметні зв’язки (сис
темність), варіативність. Вони ґрунтуються на ідеях індивідуаль
ного підходу в працях видатних українських філософів-гуманістів 
(Г.Сковорода, П.Юркевич, О.Потебня), на теорії гуманістичної 
освіти (початок XX ст.) в працях російських учених-педагогів 
(ГІ.Блонський, В.Вахтеров, С.Шацький), на концепціях гумані



стичної психології 60-х років XX століття (А.Маслоу, К.Роджерс, 
В.Франкль), на сучасних дослідженнях особистісно орієнтованого 
навчання студентів (С.Білова, О.Олексюк, Н.Попович, В.Сєріков 
та ін.).

Сукупність цих принципів створює систему, в якій кожен з 
них взаємодіє з більшістю принципів. Послідовне використання 
комплексу принципів і кожного окремо робитиме процес форму
вання музичного мислення студентів справді творчим, цікавим. 
Застосування цієї системи надаватиме поштовх до пізнання та 
розвитку особливостей процесів і основних операцій мислення, 
зумовить диверсифікацію інтелектуальної сфери, створюватиме 
атмосферу емоційного збудження від власного успіху. Реалізація 
проаналізованих вище принципів формування музичного мис
лення майбутніх фахівців може здійснюватися лише в контексті 
змісту вищої освіти, який містить навчальний матеріал, знання, 
вміння і навички, творчу й емоційно-ціннісну компоненти.

Розглядаючи психолого-педагогічні принципи навчання у фор
муванні музичного мислення студентів як такі, що є важливими і 
необхідними для створення методологічної бази фахової підготов
ки, ми дійшли висновку про необхідність педагогічного впливу на 
музичне мислення, щоб досягти високого емоційно-інтелектуаль
ного розвитку майбутніх фахівців.

Діяльнісний  компонент методичної системи визначає педагогічні 
умови формування музичного мислення студентів, етапи педагог
ічної роботи, форми і методи навчально-виховного процесу.

Успішну реалізацію методичної системи у пізнавальній і му
зично-практичній діяльності забезпечує оптимальна сукупність 
педагогічних умов, які взаємодіють у комплексі на всіх етапах 
функціонування системи. Спеціально організовані педагогічні 
умови забезпечують процес розвитку і взаємодії компонентної 
структури музичного мислення. Нами виявлено необхідність впро
вадження певних педагогічних умов. Це:

1. Створення позитивної емоційної атмосфери навчання для 
стимулювання творчо-пізнавальної активності студентів.

2. Забезпечення рівноправного діалогічного спілкування.
3. Міжпредметна інтеграція знань у системі фахової підготовки 

студентів музичних спеціалізацій мистецьких вищих навчальних 
закладів.

4. Акцентування на творчій самореалізації студентів в освітнь
ому процесі.

5. Варіативність особистісно орієнтованих педагогічних ситу
ацій.

Отже, впровадження запропонованих педагогічних умов щодо 
формування музичного мислення майбутніх фахівців сприятиме: 
а)активізації самопізнання студентами особливостей процесів та 
операцій мислення; б)розумінню і стимуляції власних музичних 
інтересів, нахилів, прагнень, особистісних якостей; в)формуван



ню компонентів музичного мислення. Наведені умови забезпечу
ють результативність методичної системи. їх буде апробовано в 
процесі дослідно-експериментальної роботи з організації процесу 
формування музичного мислення майбутніх фахівців, який скла
дається з кількох етапів: організаційного, інтегрованого і творчо- 
професійного.

Кожен з етапів характеризується певною метою та завданнями, 
має відповідні форми та методи педагогічної роботи. Важливими 
формами формування музичного мислення майбутніх фахівців є, 
передусім, індивідуальні заняття (у класі спецінструменту, дири
гування), а також дрібногрупові, групові й колективні заняття, 
інтегрований спецкурс, практикум, самостійна пошукова робота 
студентів, виконавська і педагогічна практики. Введення інтегро
ваного спецкурсу “Методичні основи формування музичного 
мислення студентів в інструментально-виконавській діяльності” 
допоможе усвідомити музичне мислення як предмет міждисципл
інарного синтезу, сприятиме розвитку інтегративних умінь для 
творчого засвоєння музичної інформації, для художньо-інтерпре- 
таційної діяльності.

Впровадження у навчально-виховний процес гуманістичної 
моделі фахової підготовки студентів передбачає особистісно оріє
нтовані методи навчання. Значення ілюстративно-пояснювальних 
методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
в особистісно орієнтованому навчанні не заперечуються, але дос
лідницько-пошукові методи є превалюючими. Ці методи забезпе
чують осмислення студентами своєї діяльності, активізують про
цесуальні характеристики та операції музичного мислення, дають 
змогу розвивати особистісні професійно значущі якості у студентів. 
Незалежність у виборі і прийнятті рішень, наявність ситуації усп
іху створюють найкращі можливості для формування музичного 
мислення студентів. Обов’язковими є методи стимулювання і мо
тивації музично-пізнавальної діяльності (пізнавальні та ділові ігри, 
проблемні лекції, дискусії, диспути, тренінги, метод відеопракти- 
кума). З метою активізації музичного мислення використовують
ся методи аналітичного пізнання музичного твору, узагальнення 
інтонацій, цілісного аналізу, аналогій, художньо-виражальний, 
рефлексивного осягнення, порівняльного аналізу інтерпретацій 
музичних творів, емоційної драматургії тощо. їх застосовують за 
певною системою з врахуванням умов поетапного формування 
музичного мислення студентів.

Сутність аналітико-ргзультативного компонента методичної си
стеми становить визначення критеріїв і встановлення рівнів сфор- 
мованості музичного мислення у студентів мистецьких вищих 
навчальних закладів, аналіз та оцінка результатів педагогічних 
впливів у межах навчально-виховного процесу, доведення ефек
тивності розробленої методичної системи для фахової підготовки 
студентів.



Таким чином, організації методичної системи є цілісним про
цесом, в якому спільне функціонування компонентів характери
зується гармонізованою сукупністю педагогічних впливів, метою 
яких є спрямування музичного мислення студентів до активних 
продуктивних дій. Методичза система об’єднує і модернізує на
вчально-виховний, музично-пізнавальний і самоосвітній проце
си; містить можливості варіативного використання її в практиці 
навчання студентів. Вивчення науково-педагогічної літератури та 
узагальнення різних музикознавчих, психолого-педагогічних 
підходів дає можливість в подальшій роботі перевірити ефективність 
методичної системи, яка забезпечуватиме успішне формування 
музичного мислення майбутніх фахівців у мистецьких вищих на
вчальних закладах.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВВНЗ

УДК: 378.635.523.3 
Сарафанюк Е.І.

В статье раскрываются основные аспекты исследования 
качества общевосковой подготовки курсантов. Предлагается 
методика оценивания ее уровней. Анализируются полученные 
результаты.

In the article is opened the basic aspects researching quality o f  
general military preparation o f students. It is presents the methodic o f 
valuation o f i t ’s levels. It is analyses received results.

Сучасні умови, у  яких здійснюється реформування Збройних 
Сил України, створюють об’єктивні завдання для реформування 
системи освіти у  ВВНЗ, що передбачає оновлення її змісту 
відповідно досягнень психолого-педагогічної і військової науки, 
нових прогресивних концепцій, сучасних технологій навчання та 
досвіду бойової підготовки військ.

З метої реалізації положень Національної доктрини розвитку 
освіти України у XXI столітті, що пропонує модернізацію освіти і 
забезпечення її розвитку на базі нових прогресивних концепцій, 
підвищення ролі інтелектуальних комп’ютерних систем у навчаль
но-виховному процесі, було запропоновано технологію віртуаль
ного моделювання, засновану на використанні в загальновійсь
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