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ДПТНЗ «Білківський професійний
аграрний ліцей»
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електротехнічних професій
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Педагогічне кредо: 
Більшість викладачів витрачають час на питання, покликані
встановити, чого учень не знає, а справжнє мистецтво
постановки питання полягає в тому , щоб з′ясувати, що учень
знає або здатний пізнати.

Альберт Енштейн
Методична проблема:Самостійна робота з підручником – один

з шляхів активізації навчальної діяльності учнів.

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Мельник Іван Михайлович
2. Рік народження:22.08.1960р.
3. Освіта: повна вища, 
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: СПТУ№2 с. Білки, 1978рік;  
Харківський індустріально-педагогічний технікум, 1983 рік, Львівський
сільськогосподарський інститут, 1992р.  
5. Спеціальність за дипломом :тракторист-машиніст широкого профілю, 
технік-механік, майстер виробничого навчання, інженер-механік.
6. Місце роботи : ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» з
19.08.1983р. 
7. Посада: викладач спецдисциплін.
8. Предмет, що викладає: правила дорожнього руху, будова і
експлуатація автомобіля, безпека руху, спецтехнологія для груп ЕГЗ, 
обладнання і технологія зварних робіт.
9. Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння: підтверджено
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 2017рік
10. Педагогічні звання: старший викладач.

Методична карта
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Педагогічне кредо:
Щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитися
самому.

Антон Макаренко
Методична проблема: Використання ігрових форм навчання

для активізації навчальної діяльності учнів на уроках
професійно-теоретичної підготовки.

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Осуська Лідія Іванівна
2. Рік народження: 1.11.1954
3. Освіта: повна вища, 
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: Комунарський
гірничо-металургійний інститут, 1977  рік
5. Спеціальність за дипломом : інженер-викладач
електротехнічних дисциплін.
6. Місце роботи : ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний
ліцей» з 01.08.1977р.
7. Посада: викладач спецдисциплін.
8. Предмет, що викладає: електротехніка, спецтехнологія.
9. Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння: підтверджено
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 2016 
рік
10. Педагогічні звання: не має.

Методична карта
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Педагогічне кредо: 
Поганий педагог підносить істину, хороший – педагог її
знаходити.

Адольф Дістерве
Методична проблема: Розвиток креативного мислення учнів за
допомогою нетрадиційних методів навчання.

1. Прізвище,  ім’я, по батькові педагога: Сочка Михайло Іванович
2. Рік народження: 25.08.1982р.
3. Освіта:повна вища,  
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: Ужгородський
національний університет 2004рік, 2010рік.
5. Спеціальність за дипломом : викладач фізики та інформатики.
6. Місце роботи : ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний
ліцей» працює з 1.09.2004р
7. Посада: викладач спецдисциплін
8.Предмет, що викладає: інформатика, інформаційні технології, 
електротехніка, основи енергоефективності.
9. Кваліфікаційна категорія, рік присвоєння: присвоєно
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 2018рік
10. Педагогічні звання: не має.

Методична карта
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Педагогічне кредо: Всьому, що необхідно знати, навчити не можна, 
педагог може зробити тільки одне – вказати дорогу. 

РічардОльдінгтон.
Методична проблема:  Впровадження інтерактивних методів на

уроках виробничого навчання.

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Кивеждій Василь Антонович
2. Рік народження: 10.04.1953р
3. Освіта:базова вища,  
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: Пінський індустріально-
педагогічний технікум, 1980р
5. Спеціальність за дипломом: технік – електрик, майстер виробничого
навчання.
6. Місце роботи: ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»

з 01.04.1973р.; 01.09.2011р (24)
7. Посада: майстер виробничого навчання
8. Спеціальність групи яку веде: електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, водій категорії «С».
9.Тарифний розряд: 14 тарифний розряд .
10. Педагогічні звання: майстер виробничого навчання ІІ категорії
11. Державні нагороди, звання, заохочення, відзнака: відмінник народної
освіти УРСР; 1992р

Методична карта
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Педагогічне кредо: 
Вчити – значить вселяти надію.

Луї Арагон
Методична проблема: Особистісний підхід при проведенні занять із виробничого
навчання.

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Станинець Сергій Йосипович
2. Рік народження:16.01.1974 року
3. Освіта: базова вища,  
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: Бережанський аграрний
коледж 1993рік
5. Спеціальність за дипломом : технік-електрик, електромонтер 4-го
розряду
6. Місце роботи : ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей»
працює з 28.11.1995 ріку.
7. Посада: майстер виробничого навчання
8. Спеціальність групи яку веде: електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
9. Тарифний розряд: 14 тарифний розряд .
10. Педагогічні звання: не має.

Методична карта
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Педагогічне кредо:
Роль педагога полягає в тому, щоб відкрити двері, а не в тому, щоб
проштовхнути в них учня.

Артур Шнабель.
Методична проблема: Використання роботи в малих групах – один із
методів активізації діяльності учнів на уроках виробничого навчання.

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Бокотей Ганна Петрівна
2. Рік народження: 02.12.1960р.
3. Освіта: базова вища,  
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: Виноградівський
політехнічний технікум,  1980 рік
5. Спеціальність за дипломом : електромонтер ІV розряду,  технік
- електрик.
6. Місце роботи : ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний
ліцей» з 08.09.2009р
7. Посада: майстер виробничого навчання
8. Спеціальність групи яку веде: електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
9. Тарифний розряд: 12 тарифний розряд
10. Педагогічні звання: не має.

Методична карта
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Педагогічне кредо: Педагог торкається до вічності: ніхто не може
сказати, де закінчується його вплив.

Генрі Адамс
Методична проблема: Використання роботи в малих групах – один
із методів активізації діяльності учнів на уроках виробничого
навчання. 

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Біров Василь Васильович
2. Рік народження: 16.01.1992р.
3. Освіта: повна вища, 
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: СПТУ№2 с.Білки, 
2010рік; Львівський національний аграрний університет 2016р. 
5. Спеціальність за дипломом: електромонтер з ремонту і
обслуговуванню електроустаткування 4 розряд;  магістр інженер
дослідник .
6. Місце роботи : ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний
ліцей» з 01.09.2016р.
7. Посада: майстер виробничого навчання.
8. Спеціальність групи яку веде: електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
9. Тарифний розряд: 11 тарифний розряд.
10. Педагогічні звання: не має.

Методична карта
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Педагогічне кредо: 
Довго сам учись, якщо хочеш навчити інших. У всіх науках і
художества плодом є правильна практика.

Григорій Сковорода.
Методична проблема: Врахування індивідуальних особливостей
учня при проведенні уроків виробничого навчання
1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Кручаница Іван
Олександрович
2. Рік народження: 06.03.1969р
3. Освіта: базова вища,  
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: СПТУ-32 с. 
Білки,1987р. Харківський індустріально-педагогічний технікум, 
1992р.
5. Спеціальність за дипломом: механізатор тваринницьких
комплексів і ферм; технік-механік, майстер виробничого
навчання.
6. Місце роботи :ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний
ліцей» з 01.08.1992р
7. Посада:майстер виробничого навчання електрогазозварник 5 
розряду
8. Спеціальність групи яку веде:електрогазозварник , 
рихтувальник кузовів.
9. Тарифний розряд: 14 тарифний розряд.
10. Педагогічні звання: не має.

Методична карта
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Педагогічне кредо: 
Навчати – означає подвійно вчитися. Учням потрібні не
повчання, а приклади.

Жозеф Жубер.
Методична проблема: Формування професійних умінь і навичок
за допомогою інтерактивних методів навчання.

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Скоблей Євген Євгенович
2. Рік народження: 05.09.1982 року
3. Освіта: повна вища,  
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: Український
державний лісотехнічний університет, 2006 рік
5. Спеціальність за дипломом: спеціаліст з обладнання лісового
комплексу; електрогазозварник 5-го розряду
6. Місце роботи: ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний
ліцей» з 20.09.2005
7. Посада: майстер виробничого навчання
8. Спеціальність групи яку веде: електрогазозварник , 
рихтувальник кузовів.
9. Тарифний розряд: 13 тарифний розряд.
10. Педагогічні звання: не має.

Методична карта
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Педагогічне кредо:
Педагог торкається до вічності: ніхто не може сказати, де
закінчується його вплив.

Генрі Адамс
Методична проблема: Впровадження інтерактивних методів
навчання в навчально-виховний процес

1. Прізвище, ім’я, по батькові педагога: Михалянич Іван Іванович
2. Рік народження: 02.12.1993р.
3. Освіта: повна вища, 
4. Назва освітнього закладу, рік закінчення: СПТУ№2 с.Білки, 
2012рік; 2-гий Хустський лісотехнічний коледж, 2015р.  
5. Спеціальність за дипломом : електрогазозварник 4-го розряду, 
технік механік
6. Місце роботи : ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний
ліцей» 01.09.2015р
7. Посада: майстер виробничого навчання.
8. Спеціальність групи яку веде: електрогазозварник , 
рихтувальник кузовів.
9. Тарифний розряд: 11 тарифний розряд.
10. Педагогічні звання: не має.

Методична карта
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Методична проблема педагогічних
працівників ліцею

Формування професійної
компетентності кваліфікованих

робітників через поєднання
традиційних та інноваційних

методів навчання.
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Методична проблема педагогічних
працівників методичної комісії
електротехнічних професій:

здійснення диференційного та
індивідуального підходу до учнів з метою
формування професійної компетентності
робітників.
Мета і завдання методичної комісії: 
впровадження та удосконалення форм та
методів навчання для формування
кваліфікованих робітників.
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Аналіз роботи методичної комісії педагогічних працівників
електротехнічних дисциплін ДПТНЗ Білківського аграрного ліцею

за 2016-2017 навчальний рік.
Методична проблема Кількість

членів
Дата
засідання

Тематика засідання

Здійснення
диференційного та
індивідуального
підходу до учнів з
метою формування
професійної
компетентності
робітників

11 29.08.2016 Організаційне засідання.

13.092016. 1.Семінар практикум: «Нетрадиційні форми проведення методичних
комісій». 
2. Анкетування серед педагогічних працівників.
3.Затвердження плану вивчення і впровадження кращого педагогічного
досвіду. Закріплення за наставниками молодих педагогічних
працівників.
4. Обговорення питань для проведення інструктажів з охорони праці.
5. Обговорити матеріали, що підготовлені для засідання методичного
об’єднання заступників директорів ДПТНЗ: «Системне планування
навчально-виробничої діяльності».

11.10.2016 1.Навчальний семінар. «Використання хмарних технологій у
навчальній і виховній діяльності».
Сloud computing .
Переваги хмарної технології .
Типи хмар.
Форми використання хмарних технологій в освіті.
2. Психолого-педагогічний семінар: «Роль викладача та майстра
виробничого навчання у самореалізації та самоствердження учнів»
3. Декада професійно-технічної освіти.
4.Обговорення пропозицій для проведення профорієнтаційної роботи.
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8.11.216 1. Круглий стіл «Поєднання традиційних та сучасних
технологій навчання для підвищення якості професійної
освіти."                                                              
2.З досвіду роботи «Використання Інтернету на уроках
теоретичного та виробничого навчання ».

13.12.2016 1. Семінар практикум «Сучасний урок – спільна творчість
викладача та учня».
2. Взяти участь у конкурсах на рівні області:

- Огляд - конкурс «Кращий педагогічний блог»
3.З досвіду роботи «Сучасні технології навчання, їх
використання на уроках виробничого навчання».
4 Обговорення і затвердження тем доповідей для
педагогічних читань. «Формування життєвих цінностей
особистості у педагогічній спадщині Сухомлинського»

10.01.2017 1. Конкурс на рівні ліцею: - на найкращу базу електронних
напрацювань педагогічних працівників.
2.Аукціон педагогічних ідей «Я роблю це так…»
3. Аналіз результатів перевірочних контрольних робіт з
професійно-теоретичної та професійно-практичної
підготовки учнів за перший семестр 2016-2017 н.р.  

07.02.2017 1.Обговорення і затвердження плану проведення тижня
«Електромонтер з ремонту і обслуговування
електроустаткування». (20-24.02.2017)
2. Психолого-педагогічний семінар-проблема: «Роль
викладача та майстра

виробничого навчання у самореалізації та
самоствердженні учнів». 
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17.03.2017 1. Обговорення і затвердження плану проведення тижня
професії «Електрогазозварник». (13-17.03.2017р.)
2.Підведення підсумків проведення тижня професії
«Електромонтер з ремонту і обслуговування
електроустаткування». 
3. Творчий звіт педагогічних працівників, які атестуються.

11.04.2017 1. Поділ думками: «Самоосвітня діяльність педагога та її
вплив на якість викладання».
2. Підведення підсумків проведення тижня професії
«Електрогазозварник».

10.05.2017 1.Проблемний стіл «Формування в учнів позитивних мотивів
навчання»
Труднощі сприйняття нового матеріалу.
Позитивні мотиви навчання.
2.«Педагогічна кав′ярня». «Інтерактивні технології –
технології співпраці».
Обговорити наступні питання:
Типи навчання.
Структура інтерактивного навчання.

Використання інтерактивного навчання на виробничому
навчанні

13.06.2017 1. Підсумки роботи методичної комісії педагогічних
працівників електротехнічних дисциплін.
2.Складання проекту плану роботи методичної комісії
педагогічних працівників електротехнічних дисциплін на
2017-2018н.р.
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Методичні напрацювання членів методичної
комісії електротехнічних дисциплін

№з.п. Предмет Автор Назва методичних напрацювань Вид видання Схвалено

1 Інформаційні
технології.
Електротехніка.

Сочка М.І. «Кола постійного струму».  Методична
розробка уроку

На засіданні МК
протокол №6 від
10.01.2017р

2 Спецтехнологія ОсуськаЛ.І
.

Урок-подорож «Технічне
обслуговування електричних
машин»

Методична
розробка уроку

Засіданні МК
протокол №6 від
10.01.2017

3 Правила
дорожнього
руху

Мельник
І.М.

Тема уроку: «Регулювання руху
сигналами світлофора».

Методична
розробка уроку

Засідання МК.
Протокол №3від
11.10.2016

4 Охорона праці Білак В.І. Методична
розробка уроку

Засідання МК.
Протокол №3 від
11.10. 2016 

5 Заняття із
виробничого
навчання.

Бокотей
Г.П.

Тема: «Технічне обслуговування
машин постійного і змінного
струму».

Методична
розробка уроку

Засідання МК.
Протокол №10 
від10.05. 2017

6 Заняття із
виробничого
навчання. 

СкоблейЄ.
Є.

Заняття із виробничого навчання. 
Тема: «Виправлення і гнуття
металу».

Методична
розробка уроку. 

Засідання МК.
Протокол №3 
від11.10. 2016

7 Заняття із
виробничого
навчання. 

Кивеждій
В.А.

Заняття із виробничого навчання. 
Тема: «Монтаж і технічне
обслуговування
електровимірювальних приладів».

Методична
розробка уроку

Засідання МК.
Протокол №4 від
8.11. 2016
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№з.п. Предмет Автор Назва методичних напрацювань Вид видання Схвалено

8. Осуська
Л.І.

Критерії оцінювання знань учнів з
предмету «Електротехніка»

Засідання МК.
Протокол №11
від 13.06.2017

9. Цогла
М.О.

Критерії оцінювання знань учнів з
виробничого навчання з професії
електромонтер з ремонту і
обслуговування
електроустаткування, ІV розряд

Засідання МК.
Протокол №11
від 13.06.2017
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Інформація про проведені відкриті уроки, 
позанавчальні заходи, майстер-класи

№ з/п Предмет (професія) Тема уроку чи
позанавчального заходу

Викладач, 
майстер в/н

Проведені на рівні

ПТНЗ області

1 Виробниче навчання за
професією «електромонтер з
ремонту і обслуговуванню
електроустаткування»

Монтаж і технічне обслуговування
електровимірювальних приладів.

Кивеждій В.А. +

2 Виробниче навчання
за професією
«електрогазозварник»

Заняття із виробничого навчання. 
Тема: «Виправлення і гнуття металу».

Скоблей Є.Є. +

3 Урок із предмету
«Спецтехнологія»
за професією
«електромонтер з
ремонту і
обслуговування
електроустаткування»

Урок-подорож
«Технічне обслуговування
електричних машин»

Осуська Л.І. +

4 Урок із предмету «Правила
дорожнього руху»

Тема уроку: «Регулювання руху
сигналами світлофора »

Мельник І.М. +

5 Виробниче навчання за
професією «електромонтер з
ремонту і обслуговуванню
електроустаткування»

Тема заняття: «Технічне
обслуговування машин постійного і
змінного струму»в.

Бокотей Г.П. +
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6 Тиждень професії
«електромонтер з
ремонту і
обслуговування
електроустаткування»

Тематична лінійка – презентація
професії.

Осуська Л.І., 
Сочка М.І. 

+

Конкурс презентацій «Моя професія» Осуська Л.І., 
Сочка М.І. 

+

Випустити стінгазету «Життя
електромонтерів в ліцеї».

Осуська Л.І., 
Сочка М.І. 

+

Хронограф – великі відкриття в
електротехніці .

Осуська Л.І., 
Сочка М.І.

+

Конкурс «Ерудит» - на кращий ребус. Осуська Л.І., 
Сочка М.І. .

+

Інтелект – шоу «Подорож до країни
«Електроленд»

Осуська Л.І., 
Сочка М.І.

+

Конференція «Альтернативна
енергетика – майбутнє України»

Осуська Л.І., 
Сочка М.І.

+

Конкурс листівок по темі
«Енергетика і екологія»

Осуська Л.І., 
Сочка М.І.

+

Конкурс «Кращий з професії» серед
учнів

Осуська Л.І., 
Кивеждій В.А.
Бокотей Г.П.
Станинець С.Й.

+

Фотовернісаж тижня електромонтера
– 2017.

Осуська Л.І. +
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Участь у роботі обласних методичних
секцій

№ з/п Назва методичної
секції, дата її проведення.

Прізвище, 
ініціали
учасника.

Форма участі
(теми виступу, проведеного уроку, 
майстер-класу, презентації тощо )

1 Обласна методична секція педагогічних
працівників електротехнічних професій.

Осуська Л.І «Організація та методика проведення
лабораторно-практичних робіт з
використанням сучасних педагогічних
технологій.»

2 Обласна методична секція педагогічних
працівників електротехнічних професій. 

Кузьма В.К. «Вимоги до розробки переліку
навчально-виробничих (пробних) робіт»

3 Обласна методична секція заступників
деректорів з навчально-виробничої діяльності

Мельник І.М. Тема уроку: «Регулювання руху
сигналами світлофора »

4 Обласна методична секція заступників
деректорів з навчально-виробничої діяльності

Скоблей Є.Є. Заняття із виробничого навчання. Тема: 
«Виправлення і гнуття металу».
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Аналіз роботи методичної комісії педагогічних
працівників електротехнічних професій ДПТНЗ
«Білківського професійного аграрного ліцею»

за І семестр 2017-2018 навчальний рік.
На перший семестр 2017-2018 навчальний рік було заплановано 5 засідань. Було проведено 6 засідань, одне позачергове. Було

проведено 2 відкриті уроки викладачем Сочка М.І. з предмета «Інформаційні технології» на тему «Виконавчі пристрої. 
Пристрої зв’язку з об’єктами управління». Майстром виробничого навчання Скоблей Є.Є. уроку в групі ЕГЗРК-12 на тему
«Дугове наплавлення валиків в нижньому положенні». 
Методист ліцею Гузинець Н.С. провела анкетування серед педагогічних працівників. Тема «Методи активізації навчання учнів на
різних етапах уроків».

Викладач Сочка М.І. провів навчальний тренінг із створення освітніх блогів .
Психолог ліцею Дорчинець В.П. провела психолого-педагогічний семінар: «Інноваційні підходи до організації ефективної

педагогічної діяльності».  Інноваційний пошук викладача.
Для організації засідання методичної комісії педагогічних працівників електротехнічних професій були використані різні

форми - педагогічний лікбез, методичний діалог, круглий стіл, обмін думками, з досвіду роботи. методичний діалог. На
психолого-педагогічний тренінг «Інноваційні підходи до організації ефективної педагогічної діяльності». Учасники виконували
різні вправи: «Дерево очікувань», «Асоціації», складали модель педагога, схильного до інноваційної діяльності. Також провели
тестування «Готовність до здійснення інноваційної діяльності».Тема заняття у педагогічному лікбезі: «Педагогічний такт». 
Викладач спецдисциплін Сочка М.І. розповів про сутність педагогічного такту полягає в педагогічно доцільному ставленні та
впливі педагога на вихованців, в дотриманні почуття міри в спілкуванні з ними. Майстер виробничого навчання Ківеждій В.А. 
ознайомив із основними ознаками педагогічного такту. Викладач спецдисциплін Мельник І.М. – розповів про вдосконалення
педагога і що йому сприяє так званий соціальний інтелект . Обміняювалися думками з питання педагогічних інновацій Викладач
спецдисциплін Мельник І. М. ознайомив присутніх із вкористанням індивідуального підходу до учнів на уроках теоретичного
навчання. Майстер виробничого навчання Бокотей Г. П. розповіла про використання на заняттях із виробничого навчання
кооперативне навчання. Методиста ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» ГузинецьН.С. провела методичний діалог
«Сучасний урок. Яким йому бути? Вимоги до сучасного уроку». Викладач Мельник І.М. ознайомив присутніх із
загальнопедагогічними вимогами до уроку. 

Викладач Сочка М.І. висвітлив питання дидактичні вимоги до уроку.
Майстер виробничого навчання Бокотей Г.П. ознайомила присутніх із психологічними вимогами до уроку. Майстер виробничого
навчання Кивеждій В.А., ознайомив колег із гігієнічними вимогами до уроку.

Майстер виробничого навчання Біров В.В. ознайомив присутніх із виховними вимогами до уроку.
Викладач Осуська Л.І. ознайомила присутніх із вимогами до сучасного уроку. 
Було проведено обмін думками з питання «Індивідуальний підхід, як основа особистісно зорієнтованого навчання». В

обговоренні прийняли участь викладач Сочка М.І., який висвітлив питання індивідуального підходу, як основи реалізації
особистісно зорієнтованого навчання. Майстер виробничого навчання Станинець С.Й. ознайомив із методами і способами
індивідуалізованого навчання.
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ТИЖДЕНЬ
професії « Електромонтер з ремонту і

обслуговування електроустаткування» - 2017.
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ТИЖДЕНЬ
професії « Електромонтер з ремонту і

обслуговування електроустаткування» - 2017.
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ТИЖДЕНЬ
професії « Електромонтер з ремонту і

обслуговування електроустаткування» - 2018.
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ТИЖДЕНЬ
професії « Електромонтер з ремонту і

обслуговування електроустаткування» - 2018.
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ТИЖДЕНЬ
професії « Електрогазозварник, рихтувальник кузовів» - 2017.
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ТИЖДЕНЬ
професії « Електрогазозварник, рихтувальник кузовів» - 2017.
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Обласний конкурс професії
« Електромонтер з ремонту і обслуговування

електроустаткування» - 2017.
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ТИЖДЕНЬ
з професії « Електрогазозварник, рихтувальник кузовів» - 2018.
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Обласні методичні секції
.
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