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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про практичну підготовку курсантів (слухачів) 

Дніпропетровського державного Університету внутрішніх справ (далі - 

Положення) визначає порядок організації, проведення та підведення підсумків 

практики (стажування) курсантів (слухачів) Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (далі - Університет), які навчаються за 

програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти, у підрозділах органів внутрішніх справ (далі - ОВС), правовий статус 

учасників, а також встановлює правила методичного, виховного та іншого 

забезпечення цього напряму освітньої діяльності. 

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України від 01.07.2014 

№ 1556-VII «Про вищу освіту», від 20.12.1990 № 565-XII «Про міліцію» 

(із змінами та доповненнями), вимог наказу МВС України від 27.06.2013 № 621 

«Про затвердження Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів 

вищих навчальних закладів МВС України», а також інших нормативно-

правових актів МОН та МВС України, що регламентують діяльність вищих 

навчальних закладів (далі - ВНЗ) та ОВС у сфері підготовки фахівців. 

1.3. Практична підготовка курсантів (слухачів) у комплектуючих 

підрозділах МВС України є невід’ємною складовою вищої освіти та 

здійснюється з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття та 

вдосконалення професійних навичок і вмінь, зміцнення мотивації до подальшої 

професійної діяльності. 

1.4. Перелік видів практичної підготовки для кожної спеціальності 

(спеціалізації) і їхня тривалість проведення визначаються відповідними 

навчальними планами. 

1.5. Зміст і послідовність етапів проходження практичної підготовки 

визначаються програмами практики (стажування). 

1.6. Ректор для організації практичної підготовки видає наказ, яким 

визначає: період проведення практики (стажування); органи і підрозділи ОВС, 

до яких буде направлено курсантів (слухачів); кількість курсантів (слухачів); 

керівників практики (стажування) від Університету, осіб, відповідальних за 

підготовку навчально-методичних матеріалів, проведення інструктажів, інших 

заходів пов’язаних із організацією практичної підготовки; графіки здійснення 

контролю за проходженням практики (стажування), а також склад комісій із 

захисту результатів практичної підготовки. 



  

1.7. Забороняється залучати курсантів (слухачів) до виконання завдань, 

що не передбачені програмою практики (стажування) та виконання яких 

пов’язане з ризиком для життя і здоров'я або може призвести до неправомірних 

дій курсантів (слухачів) через їхню недостатню фахову підготовленість, 

переводити їх з одного підрозділу ОВС до іншого без узгодження 

з керівництвом Університету. 

1.8. Відповідальність за організацію та проведення практичної 

підготовки, контроль за проходженням практики (стажування) покладається на 

ректора та керівників підрозділів ОВС, у розпорядження яких направлені 

курсанти (слухачі). 
 

2. ВИДИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Види практичної підготовки поділяються на основні та додаткові. 

2.2. Основними видами практичної підготовки курсантів (слухачів) 

Університету є: ознайомча практика, навчальна практика та стажування. 

2.2.1. Ознайомча практика проводиться для курсантів першого курсу.  

Метою ознайомчої практики є ознайомлення курсантів із оперативно-

службовою діяльністю структурних підрозділів та служб ОВС; формування 

розуміння специфіки майбутньої професійної діяльності, основ для подальшого 

засвоєння матеріалу під час вивчення спеціальних дисциплін; набуття 

первинних практичних навичок, що відповідають кваліфікаційним вимогам 

професії «міліціонер»; зміцнення мотивації до подальшої професійної 

діяльності. 

Ознайомча практика проводиться, як правило, за місцем дислокації 

Університету – у підрозділах ГУМВС України в Дніпропетровській області. 

В окремих випадках, за погодженням з Департаментом кадрового забезпечення 

МВС України, проведення ознайомчої практики можливе у підрозділах інших 

головних управлінь, управлінь МВС України (далі - ГУМВС, УМВС). 

Строк проведення ознайомчої практики – до 1 місяця. Обсяг годин 

визначається навчальним планом. Форма підсумкового контролю – 

диференційований залік.  

2.2.2. Навчальна практика проводиться для курсантів другого та 

третього (якщо він не є випускним) курсів. Метою навчальної практики є 

поглиблення отриманих теоретичних знань, набуття та закріплення практичних 

навичок роботи шляхом самостійного виконання курсантами функціональних 

обов'язків працівника ОВС, сприяння їх подальшій адаптації до умов 

практичної діяльності. 

Для проходження навчальної практики курсанти відряджаються до 

ГУМВС, УМВС, якими вони були направлені на навчання. В окремих 

випадках, за рішенням ректора, проведення навчальної практики можливе за 

місцем дислокації Університету – у підрозділах ГУМВС України 

в Дніпропетровській області. 

Під час проходження навчальної практики курсанти можуть бути 

залучені до охорони громадського порядку в місцях масового відпочинку. 

Підставами такого залучення є угоди між Університетом та відповідними ОВС. 



  

На підставі угод про співпрацю, укладених між Університетом та 

відповідними підрозділами поліції (міліції) закордонних країн, можливе 

направлення курсантів для проходження навчальної практики у такі підрозділи. 

Строк проведення навчальної практики – до 1 місяця. Обсяг годин 

визначається навчальним планом. Форма підсумкового контролю – 

диференційований залік.   

2.2.2.1. Навчальна практика курсантів другого курсу, які навчаються 

за навчальним планом підготовки фахівців для ОВС за програмою першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з терміном навчання 4 роки, передбачає 

набуття та закріплення курсантами практичних навичок роботи у підрозділах 

міліції громадської безпеки (патрульна служба, служба дільничних інспекторів 

міліції, Державна автомобільна інспекція тощо). 

2.2.2.2. Навчальна практика курсантів другого курсу, які навчаються 

за навчальним планом підготовки фахівців для ОВС за програмою першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з терміном навчання 3 роки, передбачає 

набуття практичних навичок роботи та проводиться у підрозділах ОВС згідно 

зі спеціалізацією. 

2.2.2.3. Навчальна практика курсантів третього курсу, які навчаються 

за навчальним планом підготовки фахівців для ОВС за програмою першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти з терміном навчання 4 роки, передбачає 

набуття практичних навичок роботи у підрозділах ОВС та проводиться 

з урахуванням спеціалізації підготовки. 

2.2.3. Стажування – проводиться для курсантів випускного курсу, 

слухачів магістратури після опанування ними теоретичної частини навчального 

плану та перед атестацією.  

Стажування являє собою завершальний етап підготовки фахівців для 

здобуття певного ступеня вищої освіти відповідно до спеціальності 

(спеціалізації). 

Метою стажування є поглиблення та закріплення отриманих курсантами 

(слухачами) теоретичних знань; формування наочної уяви стосовно місця та 

характеру майбутньої професійної діяльності, організації, методики і тактики 

діяльності служб ОВС, форм їх взаємодії; набуття практичних навичок роботи 

на конкретній посаді, досвіду організаторської, оперативно-службової та 

виховної роботи.  

Для проходження стажування курсанти (слухачі) направляються до 

ГУМВС, УМВС, у яких планується їх призначення на посади після закінчення 

навчання в Університеті. 

Строк стажування – до 4 місяців. Обсяг годин визначається навчальним 

планом. Форма підсумкового контролю – диференційований залік.  

2.3. Додаткові види практичної підготовки передбачають залучення 

курсантів другого-четвертого курсів та слухачів до заходів, здійснюваних 

підрозділами ОВС за місцем дислокації Університету. 

Метою додаткових видів практичної підготовки є набуття та 

вдосконалення курсантами (слухачами) практичних навичок, пов'язаних із 

їхньою майбутньою професійною діяльністю. 



  

Додаткові види практичної підготовки проводяться факультативно 

(у вільний від занять за розкладом час) як безперервним циклом, так і шляхом 

чередування з теоретичними заняттями (за умови забезпечення зв'язку між 

теоретичним навчанням і змістом практики). 

Додаткові види практичної підготовки, які проводяться поза межами 

навчального закладу, організовуються на підставі угод із ОВС. 

Порядок проведення додаткових видів практичної підготовки 

визначається ректором, а облік часу роботи керівника практики – відповідно до 

вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів МОН та МВС 

України.  

Сумарний час проведення додаткових видів практичної підготовки 

протягом навчального року не може перевищувати кількість годин, визначених 

для чотирьох тижнів навчання (один місяць). 

Додатковими видами практичної підготовки курсантів (слухачів) є:  

- залучення курсантів (слухачів) до участі в охороні громадського 

порядку;  

- залучення курсантів (слухачів) до роботи оперативних (слідчо-

оперативних) груп підрозділів ОВС; 

- залучення курсантів (слухачів) до несення служби у складі добових 

нарядів із забезпечення діяльності Університету та його структурних 

підрозділів; 

- інші додаткові види практичної підготовки. 

2.3.1. Залучення курсантів (слухачів) до участі в охороні 

громадського порядку.  

Курсанти (слухачі) протягом навчального року можуть залучатися до 

охорони громадського порядку. Для участі курсантів (слухачів) в охороні 

громадського порядку ректор видає наказ, у якому визначаються: порядок та 

умови залучення курсантів (слухачів) до охорони громадського порядку, 

функції, що на них покладаються; перелік осіб, відповідальних за організацію 

та здійснення контролю за проведенням додаткової практичної підготовки. 

2.3.2. Залучення курсантів (слухачів) до роботи оперативних (слідчо-

оперативних) груп підрозділів ОВС. 

Курсанти (слухачі) протягом навчального року можуть залучатися до 

роботи оперативних (слідчо-оперативних) груп підрозділів ОВС. Такий вид 

практичної підготовки проводиться у районних відділах Дніпропетровського 

міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області. 

Порядок та умови проходження курсантами (слухачами) цього виду 

практичної підготовки узгоджуються ректором і начальником ГУМВС та 

визначаються спільним наказом. 

Залучення курсантів (слухачів) до роботи оперативних (слідчо-

оперативних) груп здійснюється з урахуванням організаційно-розпорядчих 

документів підрозділів ОВС, якими визначено порядок роботи таких груп. 

2.3.3. Залучення курсантів (слухачів) до несення служби у складі 

добових нарядів із забезпечення діяльності Університету та його 

структурних підрозділів. 



  

У період навчання курсанти (слухачі) залучаються до несення служби у 

складі добових нарядів на території Університету. Такий вид практичної 

підготовки запроваджується з метою підтримання внутрішнього порядку; 

охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, техніки, приміщень і майна; 

контролю за станом справ у підрозділах; своєчасного вжиття заходів для 

запобігання правопорушенням, виникненню інших надзвичайних ситуацій та 

є одним із засобів виховання майбутніх правоохоронців, підтримки високої 

дисципліни та згуртованості колективу Університету. 

Умови та порядок залучення курсантів (слухачів) до несення служби у 

складі добових нарядів визначаються відповідно до нормативно-правових актів 

МВС України. 

2.3.4. Інші додаткові види практичної підготовки. 

З метою поглиблення теоретичних знань, відпрацювання практичних 

завдань із окремих тем навчальних дисциплін безпосередньо у підрозділах 

ОВС, ознайомлення з особливостями роботи науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру при ГУМВС України в Дніпропетровській області, 

кінологічного центру ГУМВС України в Дніпропетровській області тощо, 

а також спеціальних установ ОВС та Державного департаменту України з 

питань виконання покарань, з курсантами (слухачами) можуть проводитися 

виїзні бінарні заняття.  

Бінарні заняття організовуються за наказом (дорученням) Університету 

або на підставі затвердженого ректором та погодженого начальником 

відповідного управління (установи) графіку. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Організацію і проведення практичної підготовки забезпечують 

Університет та ГУМВС, УМВС, у розпорядження яких направлені курсанти 

(слухачі). 

3.1. Університет забезпечує: 

3.1.1. Своєчасне прибуття курсантів (слухачів) для проходження 

практичної підготовки до ОВС та призначення керівників практики 

(стажування) від Університету. 

3.1.2. Розробку навчально-методичних матеріалів для проведення 

практичної підготовки та забезпечення ними учасників всіх рівнів. 

3.1.3. Завчасне інформування ОВС (не пізніше ніж за місяць до початку 

практичної підготовки) про строки проведення практики (стажування) та 

кількісний склад курсантів (слухачів), а також надання переліку питань 

(тестових завдань) для проведення вхідного/вихідного контролю знань;  

3.1.4. Направлення до відповідних ОВС (не пізніше ніж за сім днів до 

початку практичної підготовки) витягів з наказів про проведення практики 

(стажування). 

3.1.5. Організаційні заходи (інструктажі, наради тощо) перед виїздом 

курсантів (слухачів) для проходження практики (стажування) і здійснення 

контролю за їх прибуттям до ОВС. 



  

3.1.6. Ознайомлення курсантів (слухачів) із системою зворотного 

інформування про хід практики (стажування); контроль за виконанням ними 

індивідуальних планів практичної підготовки, розпорядку дня, своєчасністю 

підготовки необхідної документації тощо. 

3.1.7. Проведення інструктажів та методичних нарад із керівництвом та 

працівниками ОВС, до яких направляються курсанти (слухачі) для 

проходження практики (стажування). 

3.2. Керівники практичної підготовки від Університету зобов’язані: 

3.2.1. Контролювати виконання програм та індивідуальних планів 

проходження практики (стажування), перевіряти стан ведення щоденників, 

надавати рекомендації та методичну допомогу курсантам (слухачам) під час 

практичної підготовки. 

3.2.2. Усебічно вивчати ділові, моральні й особисті якості курсантів 

(слухачів) для вирішення питань щодо їх здатності у майбутньому виконувати 

функціональні обов'язки на відповідних посадах в ОВС. 

3.2.3. Вивчати умови організації та проведення практики (стажування) 

курсантів (слухачів), бути присутніми при проведенні інструктажів та 

доведенні до їх відома заходів безпеки, контролювати виконання ними 

практичних дій. Брати участь у підбитті підсумків несення служби (виконання 

практичних дій) курсантами (слухачами). 

3.3. Керівники практичної підготовки від Університету мають право: 

3.3.1. Отримувати витяги з наказів про організацію практики 

(стажування). 

3.3.2. Вносити керівництву ОВС та Університету пропозиції щодо 

організації та проведення практики (стажування). 

3.3.3. Вносити пропозиції керівництву підрозділів ОВС щодо заохочення 

керівників практики (стажування) від ОВС. 

3.3.4. Отримувати інформацію від керівників підрозділів ОВС про 

діяльність випускників Університету. 

3.4. Курсанти (слухачі) зобов'язані: 

3.4.1. Своєчасно прибути для проходження практики (стажування) до 

підрозділу ОВС. 

3.4.2. Виконувати передбачені програмою та індивідуальним планом 

проходження практики (стажування) завдання. 

3.4.3. Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові 

практики (стажування) про виконану роботу. 

3.4.4. Ознайомитися із законодавчими та нормативно-правовими актами, 

що стосуються діяльності ОВС; формами і методами роботи працівників; 

функціональними обов’язками за посадою, за якою проходять практику 

(стажування). 

3.4.5. Дотримуватися розпорядку дня, встановленого у підрозділі за 

місцем проходження практики (стажування), правил охорони праці, техніки 

безпеки. 



  

3.4.6. Дотримуватися вимог МВС щодо дисципліни і законності, правил 

особистої безпеки, транспортної дисципліни, зберігання службового 

посвідчення. 

3.4.7. Відвідувати у встановленому порядку заняття зі службової 

підготовки. 

3.4.8. Підготувати звіт за результатами проходження практики 

(стажування) та подати його на погодження і затвердження. 

3.4.9. Повідомляти керівництво Університету у випадках порушень з боку 

працівників ОВС за місцем проходження практики (стажування) вимог 

законодавства України, нормативно-правових актів МВС та МОН України.  

3.5. Курсанти (слухачі) мають право: 

3.5.1. Ознайомлюватися зі службовими документами в обсязі завдань, 

визначених програмою та індивідуальним планом проходження практики 

(стажування). 

3.5.2. За погодженням із керівником практики (стажування) від ОВС 

користуватися технічними та іншими засобами. 

3.5.3. Надавати пропозиції керівництву підрозділу ОВС та Університету 

щодо вдосконалення організації та проведення практики (стажування). 

3.6. Права та обов’язки керівників ГУМВС, УМВС; керівників підрозділів 

ОВС, у яких курсанти (слухачі) проходять практичну підготовку; а також 

безпосередніх керівників практичної підготовки від ОВС визначені розділом II 

Положення про практичну підготовку курсантів (слухачів) вищих навчальних 

закладів МВС України, затвердженим наказом МВС України від 27.06.2013 

№ 621. 
 

4.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

4.1. Кафедри, відповідальні за розробку навчально-методичного 

забезпечення практики (стажування) (далі - Кафедра), визначаються наказом 

(дорученням) керівництва Університету. 

4.2. Навчально-методичне забезпечення має такі обов’язкові 

складові: 

4.2.1. Програму практики (стажування) (далі – Програма) (Додаток 1). 

Програма визначає: мету і завдання практики (стажування); права та обов'язки 

її учасників; перелік навичок, яких повинні набути курсанти (слухачі); 

методичні рекомендації до проходження практичної підготовки; порядок 

підведення підсумків практики (стажування).  

До змісту Програми додаються витяги з положень нормативно-правових 

актів України, які регламентують вимоги до працівника міліції щодо 

забезпечення прав людини і громадянина; умов і меж застосування заходів 

фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї; обмежень, 

спрямованих на запобігання і протидію корупції; дотримання службової 

дисципліни, правил поведінки та професійної етики тощо; витяги з наказів, 

інструкцій щодо особливостей професійної діяльності з урахуванням 

спеціальності (спеціалізації) підготовки. 



  

4.2.2. Щоденник практики (стажування) (далі - Щоденник) (Додаток 2). 

Щоденник містить: індивідуальний план проходження практики (стажування); 

календарний графік проходження практичної підготовки; таблицю для робочих 

записів; розділи для викладення висновків керівників практики (стажування) 

від ОВС та Університету, а також осіб, які перевіряли курсантів (слухачів) під 

час проходження практичної підготовки. 

4.2.3. Перелік питань (тестові завдання) (Додаток 3) для проведення 

вхідного/вихідного контролю знань курсантів (слухачів) до початку ознайомчої 

(навчальної) практики, стажування та перед її захистом. 

4.3. Кафедра не пізніше ніж за місяць до початку практики (стажування) 

забезпечує підготовку навчально-методичних матеріалів, яка включає: 

4.3.1. Зовнішнє рецензування навчально-методичних матеріалів 

провідними науково-педагогічними працівниками інших ВНЗ та досвідченими 

працівниками практичних підрозділів ОВС. 

4.3.2. Розгляд і схвалення навчально-методичних матеріалів практики 

(стажування) на засіданнях Кафедри та науково-методичної ради Університету. 

Отримання від науково-методичної ради рекомендації до друку та 

впровадження вказаних матеріалів у навчальний процес. 

4.3.3. Подання навчально-методичних матеріалів практики (стажування) 

для погодження – представникам відповідних служб ГУМВС України 

в Дніпропетровській області, для затвердження – ректорові Університету. 

4.4. Тиражування навчально-методичних матеріалів здійснює відділ 

організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності за поданням 

(рапортом) керівника факультету. Тираж замовляється з урахуванням: кількості 

курсантів (слухачів), ГУМВС, УМВС України в областях, до яких курсанти 

(слухачі) направляються на практику (стажування); потреб бібліотеки, Кафедр-

організаторів, відділення практичного навчання навчально-методичного центру 

(далі - ВПН НМЦ) та керівництва Університету.  

4.5. Підготовку проектів листування з ГУМВС, УМВС з питань 

проведення практичної підготовки здійснює ВПН НМЦ. 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

5.1. За результатами проходження практики (стажування) курсанти 

(слухачі) подають до Університету такі документи: Щоденник зі звітом, 

характеристику-відгук. 

5.1.1. Щоденник практики (стажування) є засобом фіксації діяльності 

курсантів (слухачів) під час проходження практики (стажування). Щоденник  

практики (стажування) заповнюється курсантом (слухачем) особисто (крім 

розділу «Відгуки осіб, які перевіряли проходження практики (стажування)»).  

5.1.2. Звіт за результатами проходження практики (стажування) повинен 

містити відомості про виконання курсантом (слухачем) програми та 

індивідуального плану проходження практики (стажування). Реквізити, форма 

та складові звіту повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам МВС 

України з оформлення документів (форму звіту надано у Щоденнику). 



  

Звіт готує курсант (слухач), погоджує з керівником практики 

(стажування) від ОВС та керівником відповідної служби і затверджує у 

начальника органу (підрозділу) ОВС. 

5.1.3. Характеристика-відгук обов’язково містить такі дані: обсяг та 

якість виконання Програми та індивідуального плану проходження практики 

(стажування), рівень підготовленості курсанта (слухача) до виконання 

службових та професійних обов'язків; вміння реалізувати набуті знання на 

практиці; наявність навичок правильного застосування спеціальних і технічних 

засобів, вміння складати службові документи; рівень дотримання дисципліни та 

законності, заходів особистої безпеки тощо; особливості морально-вольових 

якостей, ставлення до роботи у цілому; підсумкова оцінка за практику 

(стажування). 

Після проведення комісійного захисту результатів практики (стажування) 

в Університеті характеристики-відгуки долучаються до особових справ 

курсантів (слухачів). 

До складу комісії включаються керівники та досвідчені працівники ОВС, 

фахівці галузевих служб та науково-педагогічні працівники Кафедр. 

Підсумковий контроль здійснюється з урахуванням змісту 

характеристики-відгуку, отриманого курсантом (слухачем) у підрозділі ОВС, 

якості підготовки звітних матеріалів, а також відповідей курсанта (слухача) на 

поставлені запитання під час комісійного захисту. 

5.2. Підсумки практичної підготовки і заходи щодо її вдосконалення 

обговорюються на засіданнях Кафедр, факультетів, ректорату, а також на 

загальних зборах курсантів (слухачів). 

5.3. Курсанту (слухачу), який не виконав Програму практики, отримав 

негативний висновок про якість її відпрацювання або незадовільну оцінку під 

час захисту, ректором може бути надано право повторного її проходження 

в ОВС за місцем дислокації Університету під час канікулярної відпустки. Після 

повторного проходження практики здійснюється її захист. У разі повторного 

невиконання програми практики, отримання негативного висновку про якість її 

відпрацювання або незадовільної оцінки під час захисту практики курсант 

(слухач) відраховується з Університету у встановленому законодавством 

порядку. 

5.4. Курсанти (слухачі), які отримали незадовільні оцінки за результатами 

захисту стажування, до атестації не допускаються як такі, що не виконали 

навчальний план. 

5.5. Документація, що надається курсантами (слухачами) для захисту 

результатів практики (стажування), зберігається на Кафедрі протягом одного 

навчального року і знищується у встановленому порядку. 

 

6. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

6.1. Виплата грошового забезпечення (посадових окладів) курсантам 

(слухачам) під час проходження практики (стажування) та видача проїзних 

документів здійснюються відповідно до вимог законодавства України. 



  

6.2. Транспортні витрати слухачів і курсантів, пов’язані з виконанням 

завдань під час проходження практики (стажування), відшкодовуються ОВС, у 

підпорядкуванні якого вони знаходяться. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом їх 

затвердження наказом ректора Університету. 

 

 

 

 


