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У статтіпіднімається проблема формування професійної компетентності студентів --
майбутніх вчителів у сегменті їх фаховоїпідготовки, що концептуально представлена як процес,

що організується на засадах професійно-діяльнісного підходу. В основу досліджуваноїпроблеми

кладеться ідея замість традиційного заучування научіння -- процес і результат надбання

індивідуального професійного досвіду. Завдання "вчити вчитися" у ВНЗ трансформується у
площину завдання "вчитися професійно мислити і професійно діяти". Метою навчання є не
знання, а засоби здійснення професійно направленоїдіяльності, що супроводжується фаховими

знаннями й уміннями.

Ключові слова: навчання і научіння (пізнавальне, інструментальне, соціальне), діагностика,

прогностика й тестування, навчально-професійна діяльність у процесі научіння; компетенціїй

«омпетентності, педагогічна технологія; здібності, научуваність, мотиви, рефлексія.

Дидактика й психологія вищої освіти ще мало що зробили для цілісного й системного

вирішення проблеми підготовки спеціалістів на засадах принципів фундаментальності й

заріативності, закладених у галузеві стандарти та технології навчання, розроблені на ідеях

теорії  навчально-професійної діяльності, побудованих |на засадах професійно

орієнтованого, діяльнісного підходів до оволодіння змістом вищої освіти, проблемно-

задачним та кредитно-модульним типами навчання студентів.

Для теоретико-технологічного забезпечення реалізації галузевих стандартів вищої
освіти, які б розширили наші уявлення про проектування, організацію та управління
навчально-професійною діяльністю в процесі научіння студентів, потрібно розробити нову

інтегровану нормативну модель фахівця як еталона визначення мети, передбачення

результатів та критеріїв оцінювання якості сформованості педагога.

Складовими інтегрованої моделі фахівця є ряд локальних моделей, які розробляються
з урахуванням завдань специфіки і змісту навчального курсу (предметна модель змісту
дисципліни), особливостей організації научіння (модель навчально-професійноїдіяльності):
та управління якістю готовності до професійної діяльності (модель контролю у ВНЗ).

Базові вихідної інтегрованої нормативної моделі формування професійної
компетентності вчителя початкової школи є дидактична матриця у вигляді прямокутної
таблиціз п стовпцями та рядками,в якій не завжди т - п. Йдеться про матричнийпідхід до
розроблення базової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра або магістра в
частині розподілу в стовицях и циклів підготовки з переліком нормативних навчальних
дисциплін, а в рядках т - обсягу навчальних дисциплін та практик за академічними
годинами, перетвореними у національні кредити та кредити ЕСТЗ, а також види контролю

- залікова чи екзаменаційна атестація студентів.
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Як же співвідносяться складові інтегрованої нормативноїмоделі Фахівця у галузевих
державнихстандартах вищоїосвіти? Яка роль кафедру їх реалізації?

Відповідь на ці запитання вимагає всебічного аналізу як структури нормативної
моделі фахівця, так і структури складових державного стандарту вищоїосвіти: освітньо-
кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми ступеневої підготовки
фахівців, на базі яких розробляються навчальні плани, навчальні та робочі навчальні
програми підготовки фахівців.

Оскільки освітні стандарти увійшли у практику діяльності ВНЗі стали обов'язковими
нормативнимиорієнтирамив роботі кафедр, закономірним є питання про те, чи достатньо
для якісної підготовки фахівця державних стандартів вищої освіти, Що ж перебуває за
межами державних стандартів і має стати предметом особливої уваги кафедр, окремих
викладачів, науково-методичнихкомісій з окремих напрямів підготовки Міносвіти і науки,
молоді та спорту України?

Якщо державні стандарти є стратегією професійної освіти, то нормативна модель
фахівця - це психолого-дидактичний рівень реалізації стандарту, оволодіння окремими
навчальними предметами. Остання містить вимоги до професійної діяльності; вимоги до
знаньі вмінь з певного навчального предмета; вимоги до професійних якостей особистості
та соціально-культурний поведінковий досвід. Усе вкладається у понятгя "знання про
виховуваного": знання про бажане, або яким ми уявляємо фахівця у майбутньому; яким він
є на певному етапі підготовки; з якими утрудненнями у процесі навчання він зустрічається.
Засобами отримання таких знань є діагностикаі тестування. Діагностика - наука про
методи встановлення діагнозу і прогнозу. Діагноз - науковий опис основних ознак, що
характеризують певне явище, об'єкт, певну ситуацію з коротким висновком про
особливості і суть їх існування, перебігу, функціонування чи поведінки. Минулий досвід,
існуючі стандарти, зразки, еталони, вимоги, компетенції та наявна діагностована ситуація
на основі попередньо зробленого висновку (припущення) про певні системні відхилення
від норми дають можливість попередити подальші ускладнення, науково аргументувати
дані прогнозу (передбачення). Це дає випереджаючу інформацію про можливі зміни у
розвитку певних явищ, процесів у близькому чи віддаленому майбутньому в сфері
психології, педагогіки, екології, економіки, техніки, природи тощо. Прогностика як наука
має свої закони й методи прогнозування залежновід сфериїх застосування.

Тест (англ. іе5і - випробування) - коротке стандартне завдання, метод випробування,
що застосовується у різних галузях науки для одержання кількісної характеристики
досліджуваних явищ.

Якщо виходити з того, що кожна спеціальність вимагає специфічної профільної
спрямованості змісту гуманітарно-економічних дисциплін, то стає зрозумілим завдання
відповідних кафедр забезпечити профільно орієнтовану направленість їх вивчення
студентами. Ось тут важливим є не стільки цільовий, тобто плановий результат навчання
студентів, скільки побічний досвід з проектування, організації й управління навчальною
діяльністю. Доречі, ця вимога стосується вивчення усіх дисциплін навчального плану, в
тому числі й професійно орієнтованих. Діяльнісний підхід до реалізації галузевого
стандарту підготовки фахівців вимагає від викладачів уміння традиційну функцію студента
заучувати перетворити в научіння (процес і результат надбання інливідуального досвіду),
організоване на базі конкретної професійно доцільної справи. Завдання "вчити вчитися" У
ВНЗ має творчо працювати". Слід починати з виконання справ, конкретних дій, що входять
до структури професійноїдіяльності, компетенцій майбутнього фахівпя. Коли не знаєш, як
виконуватиту чи іншу справу, тоді вчись: читай книжки, консультуйся у викладача, шукай
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відповіді на конкретне запитання в Інтернеті тощо. Знайшов потрібну інформацію,

зрозумів, як вирішити типову професійну ситуацію, - продовжуй діяти. Професійні дії

вимагають застосування наявних знань, а в процесі виконання дій студент набуває нових,

професійно значущих. Знань для заучування мінімум. Кожне знання має стати професійно

доцільним і значущим. В цьому і полягає суть научіння.

В умовах научіння, коли реалізується задачний принцип побудови й засвоєння змісту

професійно орієнтованих навчальних дисциплін, прямим продуктом мають стати не

результати розв'язання предметних задач, як це відбувається у виробничій чи науково-

дослідній діяльності, а саме процес розв'язання предметних задач, у ході якого

формуються узагальнені способи дій і таким чином досягаються наперед задані цілі

научіння. До них відносяться знання про об'єкти діяльності, про способи їх перетворення,

методи контролю й оцінювання впливудіяльності та результату на особистість студента-

майбутнього вчителя. Оволодіння знаннями і відповідними способами дій здійснюється

завдяки вмілому управлінню процесом научіння з боку викладачів.

Найбільш продуктивно особливості саме так організованої діяльності розкрив

Г. О. Атанов у своїй книжці "Возрождение дидактики -- залог развития вьісшей школьї"-

Донецк, 2003, с. 87-88. Серед них виділимо найбільш важливі з погляду організації,

проектування й управління навчальною діяльністю у вищій педагогічній школі,

випускники якої мають володіти технологією залучення учнів до навчальної діяльності у

процесі їхнього научіння. Мета задається, а навчальна діяльність проектується і

організовується не суб'єктами діяльності, а викладачами вищої школи, Саме вони

здійснюють управління процесом розв'язання професійно значущих задач. Продуктами

навчальної діяльності є не зовнішнє перетворення об'єктів, а внутрішні зміни у самому

суб'єкті діяльності - готовність до процесу розв'язання задач, володіння процедурами їх

розв'язування. Таким чином, суб'єкт навчальної діяльності є її об'єктом, оскільки

виконувана діяльність спрямована на перероблення, перетворення і вдосконалення самого

себе, Ядром і сутністю навчальноїдіяльності є процес розв'язування навчальних завдань, а

тому її продукт не відторгається від суб'єкта діяльності, а є невід'ємною властивістю

самого суб'єкта: він оволодіває способом дій і операцій в процесі вирішення навчально-

професійних задач. Можна зробити висновок, що навчально-професійнадіяльність - це і

мета і результат діяльності в процесі професійного научіння, які збігаються за умови

активного прояву мотивації і потреби в навчальній діяльності, які не виникають в умовах

традиційно організованого навчання, враховуючи особливості перебігу навчальної

діяльності, участі в ній викладача і студента. Можна сказати, що її організація вимагає

сучасної теоретико-методичної і технологічної підготовки викладачів ВНЗ. Навчальна

діяльність, перш ніж організується ними, повинна доцільно проектуватися і максимально

наближатися до умов професійної.

Проектування навчальноїдіяльності, або її попередній задум - це передбачення метиі

завдань, відбір змісту, вибір технологій його засвоєння, способів аналізу й мети

оцінювання власне навчально-професійноїдіяльностістудентів та її кінцевого результату.

Коли сукупність складових навчально-професійноїдіяльності продумана,з'ясованаїї

мета, а це означає, що кінцевий результат став чітко передбаченим, приступають до

структурування діяльності, тобто до визначення конкретних дій і операцій, способів і

методів, сукупність яких забезпечує практичне досягнення мети і являє собою технологію

професійної діяльності.

У ключі сказаного про організацію процесу научіння в цілому і кожного навчального

заняття зокрема звернемося до структури спроектованої моделі спеціаліста, що
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відображена в ОКХ і ОПІ галузевого стандарту з початкової освіти. Саме в ньому

закладена орієнтовна основа залучення студентів до навчально-професійного научіння з

опорою на відповідні знання, що забезпечують реалізацію орієнтовної основи виконавської

і контрольно-корегувальної функції майбутнього вчителя.

Замість самоцільного накопичення теоретичних знань (традиційного теоретизування)

має відбуватися залучення студентів до діяльності, яка за наявності особистісного смислу

дає змогу конкретно уявити майбутню професію. Головним завданням научіння має стати

формуванняу студентів способів дій - складових майбутньої професійної діяльності. Саме

цим мають визначатися мета і зміст підготовки майбутніх фахівців, у ході якої студенти

долучаються до набування досвіду суспільно-історичної практики, а не передачі Їм знань,

що й досі вважається первинним. Знання не повинні бути метою навчання. Йдеться про

початкову (вихідну) й концептуальну тезу теорії й практики організації научіння як

процесу Й результату набування індивідуального теоретичного й практичного досвіду

педагогічноїдіяльності.

Дисципліни непрофесійного загальноорієнтованого спрямування |/, методологія й

технологія вивчення яких забезпечує формування  предметно-культурологічних

компетенцій вчителя початкової школи, мають оцінюватися за структурою "знає, розуміє,

діє, розвивається, научається". Їх знаннєво-вміннєве ядро на внутрішньо предметному й
міжпредметномурівнях засвоєння й повинністати метою научіння й відповідно предметом

оцінювання позафахової предметно-культурологічної компетентності (ерудиції). Вони -

засіб навчання, здійснення певної діяльності. В цих умовах має змінитися і об'єкт
контролю, оскільки в його формуються інші цінності. Оцінюються не сприйняті і
запам'ятовані знання, а організація навчально-професійної діяльності, в ході якої студент

вчиться щось робити (формуютьсялокальніта інтегровані вміння), і отримує знання проте,
що і як робити, знання про способи діяльності та готовність здійснювати вироблені

професійні дії та операції, в цілому - технології. Ось таким має стати зміст моніторингу
якості поетапного, крок за кроком отримуваного професійного досвіду.

На кардинальну методологічну й психолого-дидактичну перебудову
загальногуманітарної і професійно орієнтованої освіти та змісту контролю її результатів
націлює працівників ВНЗ зміст і структура кваліфікаційних вмінь, передбачених

галузевими стандартами вищої освіти й орієнтованих на виконання основних виробничих
функцій, розв'язування відповідних їм професійнихзадач.

Структура комплексних кваліфікаційних вмінь містить опис базових (основних) знань

і вмінь, які теоретично і нормативно правильно забезпечують виконання певних процедур і
відповідних Їм операцій. Попри розмаїття спеціальностей та спеціалізацій, описані в ОКХІі

ОПП дії-вміння легко об'єднуються, в основному, трьома групами: операційно-
діяльнісною (оберати, оптимізувати, забезпечувати, складати, застосовувати, здійснювати,
розробляти, проводити); діагностико-прогностичною групою (аналізувати,
порівнювати,виділяти, групувати, узагальнювати, спостерігати. виявляти причини,
передбачати наслідки, класифікувати, оцінювати з позицій критичного мислення і дій);
організаційно-управлінською (організувати, планувати, проектувати. моделювати,
конструювати, управляти, регулювати, коригувати, контролювати, розвивати, формувати,
виховувати, переводити в нову якість за законами синергетики).

Це ті групи загальних інваріантних умінь, якими наповнюється зміст кожної

 

| Переважна більшість першого циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів з
педагогіки початковоїосвіти.
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виробничої функції, до здійснення якої готуються фахівці.

З огляду на зміст фахової підготовки вчителя, розструктурованого у державному

стандарті за групами його основних виробничих функцій, складовою формування

професіонала є проблема технологізації процесу навчання фахових дисциплін, чим має
займатися окремагалузь педагогіки - технологія.

Педагогічна технологія - це наука, або знання про сукупність способів, методів,

прийомів, дій, що застосовуютьсяу відповідних видах діяльності із використанням засобів

праці, з урахуванням вимог та правил, що забезпечують безпечні та сприятливі умови

функціонування організованих людиною процесів створення матеріальних і духовних благ.

Технологія - це наука про способи впровадження теоретичних надбань у певній галузі

людської діяльності, які реалізуються в процесі виконання відповідної сукупності

алгоритмізованих, безпечних для учасника виробництва фізичних чи інтелектуальнихдій,

результати яких мають особистісну чи суспільну значущість. З цих авторських визначень

суті досліджуваних дефініцій, в тому числі технологій, робимо висновок про те, що це

поняття не виокремлюється в самостійне на кшталт теорії, методики, а є інтегрованим.
Сама собою теорія мертва, вона впроваджується у виробництво за допомогою способів і
засобів, завдяки розроблюваним технологіям і технікам. Теорія, методика і технологія
перебувають в діалектичній єдності, взаємозбагачуються, забезпечуючи  науково-
технологічний прогрес, інноваційну діяльність фахівців різних галузей знання і

виробництва. 7

Що ж являє собою поняття технологізація? Техногізація як цілісне впровадження
інтенсивних технологій навчання та виховання - ознака інноватики в діяльності сучасних
середніх і вищих навчальнихзакладів. Необхідність поглиблення технологічних процесів У

навчанні студентів викликана багатьма чинниками, зумовленими загальною спрямованістю

вузівських дидактичнихсистем на забезпечення високої ефективності та якості навчально-
професійного результату. Технологізація вузівських дидактичних систем і процесів стане
ефективною за умови застосування високих педагогічних технологій, здатних оптимізувати
навчально-виховний процес та рефлексувати навчально-професійну діяльність студентами.
Домагатися таких умов можливо завдяки розробленню й впровадженню: по-перше,
освітньо-кваліфікаційної моделі замовлюваного державою фахівця; по-друге, структури і
змісту його майбутньої професійної діяльності відповідно до освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки на засадах компетентнісного підходу; по-третє, загальнопедагогічних та
предметно-фахових технологій підготовки майбутніх спеціалістів; вчетверте, технологій
об'єктивної діагностики професійного зростання та особистісної готовності випускників
ВНЗ до компетентної виробничоїдіяльності.

Комплексна стандартизація підготовки фахівців передбачає врахування особистісних
чинників (відповідальності й вимогливості), які досить відчутно діють в умовах надання

студентам академічних свобод, що задовольняються наявністю індивідуальних планів,

навчальних програм та графіків самостійноїїх реалізації, орієнтацією на розвиток умінь
професійно мислити, творити, рефлексувати в різних видах навчально-професійної

діяльності. Загальнопедагоїгчні та конкретнодидактичні технології розробляються з
урахуванням різних рівнів ціле утворення. Ми виділяємо чотири рівні: перспективно-
випереджальні, або прогностичні, наскрізні, етапно-семестровіта інтегровано-модульні.

На рівні державного стандарту початкової загальної освіти - перспективно-
прогностична мета, досягнення якої передбачає професійне володіння змістом початкової
освіти з предметів навчального плану початкової школи. Зміст початкової освіти має стати
ядром змістового наповнення теоретичної,  психолого-педагогічної, технологічної
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підготовки вчителя та всіх видів його атестації,

На рівні державного галузевого стандарту вищої освіти спеціальності "Початкова
освіта" - наскрізна мета, досягнення якої забезпечує особистісний розвиток та цілісну
професійну підготовку вчителя початкової школи, яка реалізується цілеутворенням двох
наступних рівнів, а саме: етапного рівня, або по семестрового, коли фахові дисципліни
навчального плану засвоюються за принципами послідовності, наступності,
міжпредметності та інтегровано-модульного рівня, мета і завдання якого визначаються
програмою реалізації оцінювання професійної готовності випускника засобами модульного
поточного контролю, рубіжного і підсумкового оцінювання якості загальноосвітніх та
професійних знань і вмінь майбутнього вчителя.

Не будь-яка технологія здатна кардинально змінити навчальний процес, підвищити
ефективність і забезпечити високу якість його результатів. Якими ж ознаками мають
характеризуватися сучасні технології навчання? Серед ознак, що характеризують сучасні
технології навчання, найбільш значущими є повнота реалізації внутрішніх технологічних
можливостей процесу навчання,а саме: по-перше, прогностичності мети, структурованості
змісту, адекватності способів

з

засвоєння, об'єктивності оцінювання результатів,
вимірюваності результатів та можливості визначати ефективність застосованої технології.
По-друге, глибини індивідуалізації та створення суб'єкт-суб'єктних стосунків між
учасниками педагогічного процесу, чим забезпечується інтенсифікація навчальної
діяльності студента, вироблення професійно виправданого продукту власної діяльності.
По-третє, самокерованості научінням студента за наявності зворотного зв'язку, що дає
змогу регулювати діяльність, коригувати її результати. І, насамкінець, наявності
контактних і оптимальних критеріїв і методик оцінювання ефективності научіння та якості
його впливу на професійне становлення особистості - Я-вчитель.

Вибір та майстерне впровадження технологій навчання, яким у комплексі притаманні
перераховані ознаки, позитивно впливає на формування особистості фахівця, здатного
конкурувати на ринку праці. Йдеться про розвиток таких індивідуально-особистісних
особливостей, спонук, процесів як: здібності, від яких залежить якість засвоюванихзнаньІ
вмінь; научуваність, показники якої засвідчують про рівні фахового ефекту навчально-
професійної діяльності; мотиви, що стимулюють внутрішні механізми індивідуального
розвитку та професійного зростання студента як майбутнього фахівця; рефлексія, тобто
усвідомлення студентом того, яким він є насправді, якимивін сприймає інших, яким він
бачиться іншими партнерами по спілкуванню в сумісній діяльності, що особливо
активізується в умовах рейтингового оцінювання академічних, фахових і особистісних
досягнень студента.

Безумовно, за цієї чотириєдності системотвірним індикатором діагностування має
бути научуваність, яка є показником мотивованого залучення студента до діяльності, що
сприяє розвиткові у нього професійних здатностей і рефлексивного прояву ставлення до
своїх дій та дій інших.

Формування особистісно-професійної компетентності вчителя гальмується наявністю
дихотомічних суперечностей між особистісним і соціальним в освіті. Їх нерівномірний
розвиток призводить до відчутних негативних наслідків, що спостерігалися протягом
останніх років та переосмислюються нині. Кредитно-модульна система навчання та
моніторингового оцінювання його результатів, за якими працюють педагогічні
університети, передбачає актуалізацію мотивів успіху та власних досягнень.

Саме суспільно-професійна оцінка успішності та рівнів особистісних досягнень є
критеріями, так би мовити, рушійними силами формування конкурентоспроможності
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особистості. Не меш важливою в цьому плані є така якісна характеристика, як наявність
свідомого індивідуального сценарію професійної реалізації в структурі самореалізації
особистості фахівця.

Не зважаючинасуттєвізміни у сучасній педагогічній освіті, наш досвід свідчить про
наявність ще не використаних у ВНЗ і державі резервів для підвищення рівня
конкурентоспроможності випускників педагогічних спеціальностей. В систему освіти
мають йти найкращі, особливов її першийосвітній рівень.

В умовах боротьби за "болонські бали" з накопичувальними технологіями Їх
отримання ми можемо втратити основне - особистісно-кваліфікаційну готовність значної
частини випускників до педагогічної діяльності, яка стала підмінятися предметним
статичним знанням,далеким від його професійної спрямованостіі професійноїреалізації.

Намагаючись осмислити причини недостатнього рівня сформованості професійної
спроможності та особистісно психологічної здатності конкурувати на ринку праці,
виділимо основні чинники виходу із такого стану.

Серед них - підвищення рівня особистісної соціально-психологічної готовності
педагогічних кадрів до здійснення реформ; впровадження тренінгових засобів розвитку
соціально-професійної готовності студентів до педагогічної діяльності, переборення
невпевненості в собі, в успішній адаптації до нових умов життєдіяльності після випуску;
поліпшення соціально-економічного статусу галузі в цілому, що забезпечує мотивацію
вчитися на вчителя; розширення кола суб'єктів формування ринкового простору, до яких
відносяться замовники, батьки та педагогічні колективи, які здатні прямо чи
опосередковано коригувати освітньо-професійнийдосвід, набутий у ВНЗ.
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Бондар В. І, Шапошнікова І. М., Коханко 0. Г. Професійне научіння як процес ії
результат набування індивідуального фахового досвіду майбутнім вчителем.

В  предлагаємой шстатье  поднимаєтся проблема формирования профессиональной
компетентности студентов -- будущих учителей в сегменте их профильной подготовки. В основу
исследуємой проблемьі концептуально кладется идея замень традиционного заучивання научением
как процессом и результатом приобретения индивидуального профессионального опьшта. Задача
"учить учиться" в ВУЗе трансформируєтся в плоскость задачи "учиться профессионально
мислить ц профессионально действовать". Целью наученця єсть не знания, а средства
осуществления профессиональной деятельности, сопровождаємой професецональньшми знаннями и
умениями.

Ключевье слова: обучение и наученис (познавательног, шнструментальноге, социальног);
диагностика, прогностика, тестирование; учебно-профессиональная деятельность в процессе
научения; компетенуци ци компетентности; технология ц технологизация; способности,
наученность, мотивь, рефлексия.
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Вонааг У. І., ЗНнарозНнікома І. М., Конапко О. С. Ргоїгузіона! Феуеїортені аз Ргосе55 ані
Кезий о)Ешиге ТеасНег5 Ітаїуййна! апа Могк Ехрегіенсе Адиізійоп.

Тезе апісієз ніяпПяНі Ше ркобіет о)зшидені 5 ргоїгззіопа! сотреїепсе Їогтаїоп із їйе 5еєтепі
оїеїк рго/г55іопа! деуеїортепі. ТНе Базіз обйе ргобієт шпавен іпуезпівайоп іп йе ідеа о,спапвіня Не
адйопа! Іеагпіпє ркосез5 аз Ше кезий ої іпаїмідна! рготеззіопаї ехрегієпсе асуцізййоп. ТРе їазк ої
Чеарпіпя 10 іеагп іп НівНек іпзійшіоп" аз фееп їкапзїдктеа ініо Ре іа5К Чо згиду рготеззіопайу 10
тіпк апа 10 асі роїез5іопайу". Тне ригрогбеоїГеанпіно із пої Кпом'еаяе, Би! Ше теапз оїргоїеззіопа!
асіїуйу аззізіеа Бу рго/е55іопа! Кпоуледеє, 5КіЙя апа ВаббБіз.

Кеутогія: іеасніпє апа Іеакпіпя (соєпіїме, інзтгитепіай), аіаєпозіїс5, ргояпозіїся, Іезіїпя,
ітайіпя апа ргоїеззіопа!-асіуйу іп Пе росез5 ої Іеагпіпе, сотреїепсе апа ехретіїзе, Іесіпоїову апа
гестпоіозігайоп, Ігагпіпе, зкійз, тогіуаїіоп, кеНестіоп.


