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У дисертації розглянуто проблему впровадження олімпійської освіти в 

освітній процес студентської молоді у закладах вищої освіти України, 

визначені та розроблені орагізаційно-методичні засади інтеграції 

олімпійської освіти в освітній процес студентів.  

Умови сучасності вимагають вдосконалення існуючої системи вищої 

освіти в Україні, яка сприятиме формуванню висококваліфікованого, 

конкурентноспроможного фахівця зі спеціальності Фізична культура і спорт. 

Інтеграція олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді є одним 

з ефективних шляхів вирішення даної проблеми.  

У роботі обґрунтовано актуальність роботи, визначено мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичну 

значущість отриманих результатів, окреслено особистий внесок автора, 

наведені дані щодо апробації роботи та впровадження отриманих результатів 

в практику, зазначено кількість публікацій.  

Мета дослідження − розробка та обґрунтування організаційно-

методичних засад інтеграції олімпійської освіти в освітній процес 

студентської молоді, як складової його вдосконалення. 

Для досягнення мети були поставлені та реалізовані наступні завдання: 

1. Провести аналіз літературних джерел щодо місця та ролі 

олімпійської освіти в умовах реорганізації системи освіти в Україні.  

2. Дослідити особливості інтеграції олімпійської освіти освітній процес 

студентської молоді у профільних закладах вищої освіти України. 



3. Визначити організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської 

освіти в процес підготовки фахівців у профільних закладах вищої освіти 

України та обґрунтувати шляхи їх реалізації.  

4. Обґрунтувати структурно-функціональну модель впровадження 

олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді у профільних 

закладах вищої освіти та перевірити її ефективність. 

Об’єкт  дослідження – освітній процес студентів профільних закладів 

вищої освіти України. 

Предмет дослідження – впровадження олімпійської освіти в освітній 

процес студентів у профільних закладах вищої освіти України.  

Для досягнення поставлених завдань були використані наступні 

методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, 

документальних матеріалів та інформації з мережі Інтернет; анкетування; 

експертне опитування; структурно-функціональний аналіз; моделювання; 

методи математичної статистики. 

Практична значущість дослідження полягає у можливості 

використання результатів досліджень, як складової вдосконалення 

підготовки студентської молоді у профільних закладах вищої освіти шляхом 

інтеграції олімпійської освіти в освітній процес. Матеріали дослідження 

можуть бути рекомендованими до використання в освітньому процесі при  

вдосконаленні спеціалізованих курсів навчальних дисциплін, зокрема: 

«Олімпійський спорт», «Олімпійський рух у сучасному суспільстві». 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше обґрунтовано 

структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської освіти в освітній 

процес студентської молоді у профільних закладах вищої освіти України; 

вперше визначені організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської 

освіти в процес підготовки фахівців  у профільних закладах вищої освіти та 

обґрунтовані шляхи їх реалізації; доповнено інформацію щодо місця та ролі 

олімпійської освіти в освітньому процесі студентської молоді; доповнені дані 



щодо особливостей інтеграції олімпійської освіти в процес підготовки 

фахівців закладів вищої освіти України. 

На основі проведеного дослідження було розроблено, обгрунтовано та 

впроваджено організаційні засади інтеграції олімпійської освіти в освітній 

процес майбутніх фахівців зі спеціальності Фізична культура і спорт, а саме: 

проведення заходів пов’язаних з організацією спортивно-масової роботи з 

олімпійської тематики, що проводяться представниками закладу освіти 

(олімпійських днів, тижнів, конкурсів веселих та кмітливих, брейн-рингів, 

тощо); залучення студентів, в якості волонтерів, до допомоги у проведенні 

спортивно-масових заходів, тощо.  

З’ясовано, що ефективними методичними умовами впровадження 

олімпійської освіти в освітній процес студентів є використання викладачами 

сучасних технологій навчання: інтерактивних технологій кооперативного 

навчання, технологій кооперативно-групового навчання, технологій 

ситуативного моделювання, технології оопрацювання дискусійних питань; 

ділових та дидактичних ігор; перегляд та подальше обговорення тематичних 

кінофільмів.  

На підставі проведеного дослідження розроблено, обгрунтовано та 

впроваджено у діяльність НУФВСУ структурно-функціональну модель 

інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентів. Дана модель 

передбачає застосування методів та форм освітнього процесу, які мають 

відповідати сучасним вимогам. Завдяки проведеному експертному 

опитуванню (W=0,72), встановлено що найбільш ефективною формою 

інтеграції питань пов’язаних з олімпійською освітою є лекції та семінарські 

заняття (67 балів), наступними за значущістю були відмічені – проведення 

конкурсів, олімпіад, брейн-рингів з тематики олімпійської освіти та 

олімпійського спорту (59 балів), проведення науково-практичних 

конференцій з тематики олімпійської освіти (50 балів), організація екскурсій 

до музею олімпійської слави, олімпійських галерей (35 балів), перегляд відео 



матеріалів та спеціалізованих фільмів (22 бали), проведення зустрічей з 

видатними спортсменами, тренерами (19 бали). 

Визначені найбільш ефективні методи впровадження олімпійської 

освіти в освітній процес студентської молоді (W=0,7). Так, на думку 

більшості експертів (33 бали) найбільш ефективним методом є практичний, а 

саме організація та проведення заходів присвячених олімпійській освіті. 

Наступними за значущістю відмічені словесний метод (20 балів) та наочний 

метод (19 балів). 

Дослідження ефективності впровадження запропонованої структурно-

функціональної моделі інтеграції олімпійської освіти в освітній процес 

студентів свідчить, що у студентів на 10 % зріс рівень загальної ефективності 

освітнього процесу; на 15 % зросли показники рівнів ефективності 

мотиваційної та операційної підсистем; на 20 % покращився рівень 

ефективності інформаційної підсистеми та на 25 % зріс рівень ефективності 

регуляторної підсистеми у студентів. 

Здійснено аналіз поглядів провідних спеціалістів, які займаються 

дослідженням питань з олімпійської освіти – визначена сутність, мета та 

виділені основні завдання, які вирішує олімпійська освіта. Досліджено, що 

система олімпійської освіти в Україні функціонує завдяки ефективній 

діяльності та співпраці НОК, ОАУ, Центрів олімпійських досліджень. 

Визначені організаційні аспекти освітнього процесу студентської молоді 

України, серед яких – основні форми, методи, прийоми та засоби навчання.  

Представлені методи досліджень, які буди використані у роботі та 

обґрунтовано доцільність їх використання, описано організацію досліджень, 

яке мало чотири етапи. Під час проведення дослідження було проведено 3 

анкетних опитування. У першому соціологічному дослідженні прийняли 

участь 52 особи з таких ЗВО, як: НУФВСУ, ЛДУФК, ПДАФКС, ХДАФК та 

ін. У другому анкетуванні взяли участь 30 осіб. При проведенні третього 

опитування за методикою І. Тодорової прийняли участь 138 студентів 

третього курсу з Національного університету фізичного виховання та спорту 



України. В ході проведення дослідження було використано метод експертних 

оцінок, в якому прийняли участь 12 фахівців, серед яких представники 

науково-педагогічного складу НУФВСУ, ЛДУФК, ПДАФКС, ХДАФК. 

Визначено, яким чином відбувається реалізація питань з олімпійської 

освіти у ЗВО; в рамках яких навчальних дисциплін найчастіше 

розглядаються питання з олімпійської освіти; які джерела інформації є 

найбільш розповсюдженими для вивчення питань з олімпійської освіти серед 

студентської молоді. Досліджено, з вивченням яких питань, пов’язані  

тематики курсових (дипломних, магістерських) робіт респондентів.  

У результаті дослідження виявлено найбільш популярні заходи, в 

рамках яких впроваджується олімпійська освіта у ЗВО України, а саме: 

заходи пов’язані з організацією спортивно-масової роботи з олімпійської 

тематики, що проводяться представниками закладу освіти (проведення 

спартакіад, олімпійських днів, тижнів, конкурсів веселих та кмітливих, тощо) 

(26 балів), залучення студентів, в якості волонтерів, до допомоги у 

проведенні спортивно-масових заходів (22 бали), організація та проведення 

на базі закладу освіти  наукових конференцій, семінарів, круглих столів з 

питань олімпійської освіти (20 балів), організація зустрічей з видатними 

спортсменами-олімпійцями, ветеранами олімпійського руху (19 балів), 

перегляд документальних фільмів на олімпійську тематику (16 балів), 

співпраця закладу вищої освіти із засобами масової інформації з питань 

олімпійської освіти: участь телепроектах, виступи на радіо (8 балів). 

В ході проведення дослідження були визначені проблеми, які, на думку 

респондентів, заважають впровадженню олімпійської освіти у закладах вищої 

освіти України. Так, під час проведення опитування студентів, встановлено, 

що саме відсутність мотивації студентів до навчання, в тому числі і до 

вивчення питань з олімпійської освіти є найбільш значущою проблемою, яка 

заважає ефективно впроваджувати олімпійську освіту у закладах вищої 

освіти України (54 бали). В свою чергу, експерти (W=0,7) визначили 



найбільш значущою проблемою недостатню кількість методичних матеріалів 

з питань впровадження олімпійської освіти (60 балів).  

Подальше проведення опитування студентів, виявило шляхи подолання 

існуючих проблем інтеграції олімпійської освіти в освітній процес 

студентської молоді. Так, введення окремих дисциплін, пов’язаних з 

впровадженням олімпійської освіти більшість опитуваних вважає, найбільш 

ефективним шляхом подолання проблем, пов’язаних з впровадженням 

олімпійської освіти в освітній процес закладу вищої освіти України 

(70 балів). На думку експертів (W=0,71), розробка методичного матеріалу для 

впровадження питань з олімпійської освіти в рамках семінарських занять 

(119 балів) та розробка моделі впровадження олімпійської освіти в освітній 

процес закладів вищої освіти (98 балів) є найбільш ефективними шляхами 

подолання проблем, пов’язаних з впровадженням олімпійської освіти в 

освітній процес закладу вищої освіти України. 

Врахувавши проблеми впровадження олімпійської освіти в освітній 

процес та шляхи їх подолання, досліджено технології інтеграції олімпійської 

освіти в освітній процес студентської молоді, а саме інтерактивні технології 

кооперативного навчання (робота в парах, ротація по трійках, «Карусель», 

«Акваріум»); технології колективно-групового навчання («Мозковий 

штурм», «Дерево рішень», «Світове кафе»); технології ситуативного 

моделювання («Метод шести капелюхів», ділові ігри); технології 

опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «Що? Де? Коли? Як?», 

дебати та інш.).  

Зіставлено результати дослідження, з наявними матеріалами у 

літературних джерелах, на підставі чого сформульовано наукові положення. 

Отримані результати дослідження дозволили покращити ефективність 

освітнього процесу студентів, шляхом інтеграції олімпійської освіти а саме: 

підвищилась мотивація до отримання нових знань; покращилась 

відвідуваність та активність студентів на практичних та семінарських 

заняттях; отримані знання, вміння та навички були якісніше засвоєні.  
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ABSTRACT 

Ivanenko H. Organizational and methodological principles of integration of 

Olympic education into the educational process of student youth. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy on a specialty 017 Physical Culture and Sports. – National University 

of Ukraine on Physical education and sports, Kyiv, 2021. 

In the dissertation, the problem of introduction of Olympic education in 

educational process of students  in establishments of higher education of Ukraine is 

considered, organizational and methodical bases of integration of Olympic 

education in educational process of students are defined and developed. 

Modern conditions require the improvement of the existing system of higher 

education in Ukraine, which will contribute to the formation of a highly qualified, 

competitive specialist in the specialty Physical Culture and Sports. The integration 

of Olympic education into the educational process of student youth is one of the 

effective ways to solve this problem. 

The relevance of the work is substantiated, the purpose, tasks, object and 

subject of research are determined, the scientific novelty and practical significance 

of the obtained results are revealed, the personal contribution of the author is 

outlined, the data on approbation of work and implementation of the obtained 

results are given. 

The purpose of the study is to develop and substantiate the organizational 

and methodological foundations of the integration of Olympic education in the 

educational process of students, as part of its improvement. 



To achieve this goal, the following tasks were set and implemented: 

1. To analyze the literature on the place and role of Olympic education in the 

reorganization of the education system in Ukraine. 

2. To investigate the peculiarities of the integration of Olympic education in 

the educational process of student youth in specialized institutions of higher 

education in Ukraine. 

3. To determine the organizational and methodological conditions for the 

integration of Olympic education in the process of training specialists in 

specialized institutions of higher education in Ukraine and justify ways to 

implement them. 

4. To substantiate the structural and functional model of the introduction of 

Olympic education in the educational process of student youth in specialized 

institutions of higher education and to check its effectiveness. 

The object of research is the educational process of students of specialized 

institutions of higher education in Ukraine. 

The subject of research - the introduction of Olympic education in the 

educational process of students in specialized institutions of higher education in 

Ukraine. 

The following methods were used to achieve the set tasks: theoretical 

analysis and generalization of scientific and methodological literature, 

documentary materials and information from the Internet; questionnaires; expert 

survey; structural and functional analysis; modeling; methods of mathematical 

statistics. 

The practical significance of the study lies in the possibility of using 

research results as part of improving the training of student youth in specialized 

higher education institutions by integrating Olympic education into the educational 

process. Research materials can be recommended for use in the educational 

process in improving specialized courses of disciplines, in particular: "Olympic 

sports", "Olympic movement in modern society". 



The scientific novelty of the work is that for the first time the organizational 

and methodological conditions of integration of Olympic education in the process 

of training specialists in specialized institutions of higher education are determined 

and the ways of their implementation are substantiated; for the first time the 

structural-functional model of integration of Olympic education into the 

educational process of student youth in profile institutions of higher education of 

Ukraine is substantiated; supplemented information on the place and role of 

Olympic education in the educational process of student youth; supplemented data 

on the peculiarities of the integration of Olympic education in the process of 

training specialists in higher education institutions of Ukraine. 

Based on the study, the organizational principles of integration of Olympic 

education into the educational process of future specialists in the specialty Physical 

Culture and Sports were developed, substantiated and implemented, namely: 

activities related to the organization of sports and mass work on Olympic topics, 

conducted by representatives educational institution (Olympic days, weeks, 

competitions of cheerful and clever, brain-rings, etc.); involvement of students, as 

volunteers, in helping to hold sports events, etc. 

It was found that effective methodological conditions for the introduction of 

Olympic education in the educational process of students are the use of modern 

teaching technologies: interactive technologies of cooperative learning, 

technologies of cooperative group learning, technologies of situational modeling, 

technologies of discussion issues; business and didactic games; viewing and 

further discussion of thematic films. 

Based on the study, a structural and functional model of integration of 

Olympic education into the educational process of students was developed, 

substantiated and implemented in the activities of NUPESU. This model involves 

the use of methods and forms of educational process that must meet modern 

requirements. Thanks to an expert survey (W = 0.72), it was found that the most 

effective form of integration of issues related to Olympic education are lectures 

and seminars (67 points), the next most important were competitions, competitions, 



brain-rings with themes of Olympic education and Olympic sports (59 points), 

holding scientific and practical conferences on the subject of Olympic education 

(50 points), organizing excursions to the Museum of Olympic Glory, Olympic 

galleries (35 points), viewing videos and specialized films (22 points), holding 

meetings with prominent athletes, coaches (19 points). 

The most effective methods of introduction of Olympic education in 

educational process of students (W = 0,7) are defined. Thus, according to most 

experts (33 points), the most effective method is practical, namely the organization 

and holding of events dedicated to Olympic education. The verbal method (20 

points) and the visual method (19 points) are next in importance. 

The study of the effectiveness of the implementation of the proposed 

structural and functional model of integration of Olympic education in the 

educational process of students shows that students have increased by 10 % the 

level of overall efficiency of the educational process; indicators of efficiency levels 

of motivational and operational subsystems increased by 15 %; the level of 

efficiency of the information subsystem improved by 20 % and the level of 

efficiency of the regulatory subsystem among students increased by 25 %. 

An analysis of the views of leading experts involved in the study of Olympic 

education - identified the essence, purpose and highlighted the main tasks to be 

solved by Olympic education. It is investigated that the system of Olympic 

education in Ukraine functions thanks to effective activity and cooperation of 

NOC, OAU, Centers of Olympic researches. The organizational aspects of the 

educational process of student youth of Ukraine are determined, among which are 

the basic forms, methods, techniques and means of teaching. 

The research methods that will be used in the work are presented and the 

expediency of their use is substantiated, the organization of research, which had 

four stages, is described. During the study, 3 questionnaires were conducted. The 

first sociological survey was attended by 52 people from such higher educational 

establishments as: NUPESU, LSUPE, PSAFCS, KhSAFC and others. 30 people 

took part in the second survey. 138 third-year students from the National 



University of Physical Education and Sports of Ukraine took part in the third 

survey according to I. Todorova's method. During the study, the method of expert 

assessments was used, which was attended by 12 specialists, including 

representatives of the scientific and pedagogical staff of NUPESU, LSUPE, 

PSAFCS, KhSAFC. 

It is determined how the issues of Olympic education are implemented in the 

higher educational establishments; within which academic disciplines the issues of 

Olympic education are most often considered; what sources of information are 

most common for studying Olympic education issues among student youth. It is 

investigated with the study of which issues are related to the topics of course 

(diploma, master's) works of respondents. 

The study identified the most popular activities in which Olympic education 

is implemented in the higher educational establishments of Ukraine, namely: 

activities related to the organization of sports and mass work on Olympic themes, 

conducted by representatives of educational institutions (sports, Olympic days, 

weeks, competitions cheerful and smart, etc.) (26 points), involving students, as 

volunteers, in helping to hold sports events (22 points), organizing and conducting 

scientific conferences, seminars, round tables on Olympic education ( 20 points), 

organization of meetings with prominent Olympic athletes, veterans of the 

Olympic movement (19 points), watching documentaries on Olympic themes (16 

points), cooperation of higher education institutions with the media on Olympic 

education: participation in TV projects, radio appearances (8 points). 

During the study, problems were identified that, in the opinion of the 

respondents, hinder the introduction of Olympic education in higher education 

institutions of Ukraine. Thus, during the survey of students, it was found that the 

lack of motivation of students to study, including the study of Olympic education 

is the most significant problem that prevents the effective implementation of 

Olympic education in higher education in Ukraine (54 points). In turn, the experts 

(W = 0.7) identified as the most significant problem the lack of methodological 

materials on the implementation of Olympic education (60 points). 



Further survey of students revealed ways to overcome the existing problems 

of integration of Olympic education in the educational process of student youth. 

Thus, the introduction of certain disciplines related to the introduction of Olympic 

education, most respondents believe, the most effective way to overcome the 

problems associated with the introduction of Olympic education in the educational 

process of higher education in Ukraine (70 points). According to experts (W = 

0.71), the development of methodological material for the implementation of 

Olympic education issues in seminars (119 points) and the development of a model 

for the implementation of Olympic education in the educational process of higher 

education institutions (98 points) are the most effective ways to overcome 

problems. Related to the introduction of Olympic education in the educational 

process of higher education institutions of Ukraine. 

Taking into account the problems of introduction of Olympic education in 

the educational process and ways to overcome them, the technologies of 

integration of Olympic education into the educational process of student youth, 

namely interactive technologies of cooperative learning (pair work, triple rotation, 

"Carousel", "Aquarium"); technologies of collective-group learning 

("Brainstorming", "Solution Tree", "World Cafe"); situational modeling 

technologies ("Six Hats Method", business games); technologies for processing 

discussion questions (PRESS method, "What? Where? When? How?", debate, 

etc.). 

The results of the research are compared with the available materials in the 

literature, on the basis of which the scientific provisions are formulated. 

The results of the study allowed to improve the efficiency of the educational 

process of students by integrating Olympic education, namely: increased 

motivation to acquire new knowledge; improved attendance and activity of 

students in practical and seminar classes; the acquired knowledge, skills and 

abilities were better mastered. 

Key words: Olympic education, educational process, organizational and 

methodical bases, structural-functional model, methods and forms of introduction 



of Olympic education, interactive technologies of training, students, higher 

educational establishments. 

 

 

Список публікацій здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 
дисертації 

 
1. Іваненко Г. Проблеми реалізації олімпійської освіти у вищих 

навчальних закладах України та шляхи їх подолання. Теорія і методика 

фізичного виховання і спорту. 2017;(4):23-5. Фахове видання України, яке 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

2. Іваненко ГО. Форми реалізації олімпійської освіти у закладах вищої 

освіти. В: Арзютов ГМ, редактор. Науковий часопис НПУ ім. 

М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова; 2018. 

Вип. 3(97). с. 47-50. (Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 

(фізична культура і спорт); 15). Фахове видання України, яке включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

3. Іваненко Г. Олімпійська освіта в системі підготовки фахівців зі 

спеціальності Фізична культура і спорт в Україні. Спортивний вісник 

Придніпров’я. 2019;(1):25-32. Фахове видання України, яке включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

4. Radchenko L, Ivanenko H, Krol I, Biletska V, Yasko L, Kozhanova O, 

et al. Interactive technologies during implementation of the Olympic education into 

the student educational process. Pedagogy and Psychology of Sport. 

2021;7(1):135-46. Наукове періодичне видання Польщі, яке включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 

5. Іваненко Г. Організаційно-методичні умови інтеграції олімпійської 

освіти в освітній процес студентської молоді. Спортивна наука та здоров´я 

людини. 2021;1(5):169-79. Фахове видання України, яке включено до 

міжнародної наукометричної бази Index Copernicus. 



 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

1. Іваненко ГО. Олімпійська освіта – завдання реалізації. В: Молодь та 

олімпійський рух: зб. тез доп. 10-ї Міжнар. наук. конф. молодих учених 

[Інтернет]; 2017 Трав 24-25; Київ. Київ: НУФВСУ; 2017. c. 27-9. 

Доступно: https://unisport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/zbirnyk_tez_20

17_na_sayt.pdf   

2. Іваненко ГО. Форми та методи реалізації олімпійської освіти в 

освітньому процесі закладів вищої освіти України. В: Молодь та 

олімпійський рух: зб. тез доп. 11-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 

2018 Квіт 10-12; Київ. Київ: НУФВСУ; 2018. c. 68-70. Доступно: https://uni-

sport.edu.ua/sites/default/files/rozklad/zbirnyk_tez_2018.pdf  

3. Іваненко ГО. Олімпійська освіта в роботі освітніх закладів галузі 

Фізична культура і спорт. В: Огнистий АВ, Огниста КМ, редактори. 

Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді. 

Матеріали 4-го регіонального наук.-метод. семінару; 2018 Груд 21-22; 

Тернопіль. Тернопіль: СМТ ТАЙП; 2018. c. 45-50. 

4. Іваненко ГО. Заходи з впровадження олімпійської освіти в підготовці 

фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт. В: Молодь та 

олімпійський рух: зб. тез доп. 12-ї Міжнар. конф. молодих вчених [Інтернет]; 

2019 Трав 17; Київ. Київ: НУФВСУ; 2019. с. 56-8. Доступно: https://uni-

sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/zbirnyk_tez_0.pdf 

5. Іваненко ГО. Застосування інтерактивних технологій навчання при 

інтеграції олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді. В: 

Молодь та олімпійський рух: зб. тез доп. 13-ї Міжнар. конф. молодих вчених 

[Інтернет]; 2020 Трав 16; Київ. Київ: НУФВСУ; 2020. с. 20-2. Доступно: 

http://www.unisport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary 

 

 
 


