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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами профе-

сійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опану-

вання дисциплін відповідних освітньо-професійних програм. Вступник повинен продемонстру-

вати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові 

професійні завдання, передбачені програмою вступу. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді тестових завдань. 

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 30 (тридцяти) хвилин.  

 

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення 

про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 
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Перелік тематик питань 

з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування 

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр» 

 «ВИЩА МАТЕМАТИКА», 

«ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» 

1. Методи розв’язання системи рівнянь. 

2. Складання рівнянь прямої, визначення довжини вектора та відстані між двома точками. 

3. Обчислення похідних (диференціалів) та інтегралів функцій. 

4. Розв’язання диференціальних рівнянь. 

5. Визначення ймовірностей. 

 «ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ»,  

«ЕЛЕКТРОНІКА, СХЕМОТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ» 

1. Параметр гармонічного струму: амплітуда, діюча напруга, активна та реактивна потуж-

ності. 

2. Напруга на пасивних елементах кола: напруга на індуктивності та ємності. 

3. Перехідні процеси на реактивних елементах кола: заряд ємності, постійна часу, час за-

ряду ємності до напруги джерела живлення. 

4. Операційні підсилювачі: інвертуючий, неінвертуючий підсилювачі, повторювачі, їх ко-

ефіцієнти підсилення. 

5. Характеристики діода, p-n-p,  n-p-n  трансформаторів. 

6. Мінімізація мулевих функцій на картах Карно. 

7. Двійкові, восьмирічні та шістнадцятирічні коди. 

8. Лічильник на D-тригерах. 

 «ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ» 

1. Принципи управління  САУ. 

2. Поняття ланки САУ. Типові ланки. Реально інтегрувальна та реально диференціювальна 

ланки. Типи з’єднання ланок САУ. 

3. Часові, частотні і логарифмічні частотні характеристики САУ.  

4. Передавальна функція САУ. Передавальна функція одноконтурної системи зі зворотним 

зв’язком. Передавальна функція одноконтурної системи відносно вхідного сигналу. Передава-

льна функція одноконтурної системи відносно сигналу збурення 

5. Типи зворотних зв’язків: жорсткий, гнучкий, одиничний, з інтегрувальною ланкою. 

6. Перетворення структурної схеми САУ з застосуванням правил перенесення вузлової то-

чки і суматора. 

7. Загальне поняття стійкості САУ. Визначення стійкості системи за коренями  харак-

теристичного рівняння, за критеріями: Вишнеградського, Гурвіца, Рауса-Гурвіца, Михайлова, 

Найквіста. 

8. Діаграми Боде і Нікольса. 

9. Основні показники якості перехідних характеристик САУ. 

10. Коригування САУ. Коригувальні пристрої САУ. 

 «ОСНОВИ АВІАЦІЇ» 

1. Параметри атмосферного повітря та їх залежність від багатьох чинників (напр., висоти). 

Розподіл атмосфери на певні шари (зони). 

2. Літальні апарати та їх класифікація. 
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3. Основні частини літака та авіадвигунів, їх будова. Створення тяги. Основні характерис-

тики турбореактивного двигуна. 

4. Крило літака: геометричні параметри, аеродинамічна якість, піднімальна сила (принци-

пи створення, визначення), сила лобового опору, елементи поздовжнього і поперечного силових 

наборів, елементи механізації. 

5. Кутові параметри літака та їх зміни в залежності від режимів і етапів польоту. 

6. Наука, що вивчає рух літального апарата. 

7. Умови горизонтального прямолінійного польоту, рівноваги і стійкості літака. 

8. Залежність відхилень рульових поверхонь літака від відхилень органів керування.  

9. Загальні відомості про аеродинаміку великих швидкостей, число Маха, критичне число 

Маха. 

10. Межовий шар. 

 «ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН» 

1. Призначення і класифікація систем електропостачання ПС 

2. Параметри електричної енергії бортових систем електропостачання та вимоги ГОСТ 

19705-89 до точності підтримання напруги. 

3. Способи поліпшення умов комутації генераторів. 

4. Принципи стабілізації напруги генераторів та від чого залежить значення коефіцієнта 

статичної стійкості генератора і статичної похибки при регулюванні напруги регуляторами. 

5. Які умови підключення до мережі і відключення від неї генераторів постійного струму? 

6. Які особливості функціонування диференціально-мінімального реле ДМР – 600 Т? 

7. Принципи дії: автомата захисту від перенапруги і пристрою поздовжнього струмового 

диференціального захисту від коротких замикань. 

8. Як за заданими зовнішніми характеристиками генератора та акумуляторної батареї і за-

даному струмові заряду батареї визначити струм генератора ? 

9. Основні типи акумуляторних батарей, що застосовують на ПС і для аеродромного об-

слуговування, їх параметри та характер впливу температури і величини розрядного струму на їх 

основні характеристики.  

10. Основні види зарядів акумуляторних батарей та особливості їх експлуатації. 

11. Синхронні генератори серії ГТ: принцип дії, принципи автоматичного регулювання на-

пруги і частоти, принцип захисту від підвищення або зниження напруги (в тому числі на логіч-

них елементах), їх керування та приводи. 

12. Елементна база блоків регулювання напруги і частоти та пристроїв захисту. 

13. Статичні перетворювачі: постійного струму в змінний і змінного струму змінної частоти 

в змінний струм постійної частоти. 

14. Принцип дії трансформаторно-випрямних пристроїв. 

15. Елементна база системи виробництва і розподілу електричної енергії. 

16. Основні умови, що покладені в основу розрахунку електричних мереж, та особливості їх 

розрахунку на мінімум провідникового матеріалу та електричних мереж, що живляться з двох 

боків. Розрахунок струму короткого замикання електричних мереж. 

17. Вибір комутаційної і захисної апаратури, в тому числі  для замкнутих електричних мереж. 

18. Безконтактні апарати захисту і комутації та їх конструктивні відмінності для мереж пос-

тійного і змінного струму. 

 «ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ АВІОНІКИ» 

1. Датчики: призначення, класифікація, будова,принцип роботи. 

2. Вимірювачі швидкостей і прискорень літака: призначення, види, будова, принципи ро-

боти. 

3. Варіометри і вимірювачі числа М. 



 

Система менеджменту якості 

Програма фахового вступного  

випробування за освітньо-професійною програмою  

підготовки фахівців з вищою освітою освітнього 

ступеня «Магістр» за спеціальністю 173 «Авіоніка» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

П 22.01.05 (02)-01-2018  

Стор. 5 з 17  

 

 

4. Авіаційні термометри: призначення, види, будова, принципи роботи, похибки. 

5. Тахометри: призначення, види, будова, принципи роботи. 

6. Віброметри: призначення, види, будова, принципи роботи, частотний діапазон вимірю-

вання.  

7. Висотоміри: призначення, види, будова, принципи роботи. 

8. Паливоміри і витратоміри: призначення, види, будова, принципи роботи, похибки. 

9. Кутові параметри ПС: визначення, позначення. 

10.  Компаси: призначення, будова, принципи роботи. 

11.  Авіагоризонти і гіроскопи: призначення, принцип роботи. 

 «НАДІЙНІСТЬ СИСТЕМ АВІОНІКИ» 

1.  Показники надійності (показники безвідмовності, довговічності ремонтної технологіч-

ності, збережності). 

2. Аналітичні моделі надійності (exp, LN, W, DN, DM). 

3. Фундаментальні співвідношення. 

4. Вплив експлуатаційних факторів на інтенсивність відмов елементів авіоніки. 

5. Аналітичні залежності показників надійності при використанні DN- моделей  відмов. 

6. Залишкові ресурси авіоніки. Показники залишкових ресурсів.  

 «ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ АВІОНІКИ» 

1. Цілі та методи діагностування авіоніки. 

2. Класифікація діагностичних параметрів. 

3. Допусковий контроль. Характеристики діагностичних параметрів. 

4. Помилки допускового  контролю. 

5. Класифікація засобів діагностування. 

 «ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІОНІКИ» 

1. Визначення основних термінів з технічної експлуатації авіаційної техніки (і авіоніки, зо-

крема). 

2. Класифікаційні ознаки та класифікація повітряних суден. 

3. Ресурси і терміни служби авіатехніки, поняття справного і готового до вильоту повітря-

ного судна. 

4. Види технічного обслуговування авіатехніки та оперативне ТО (призначення, форми). 

5. Види технічного обслуговування авіатехніки та періодичне ТО (призначення,форми). 

6. Види технічного обслуговування та особливі види ТО. 

7. Авіаційно-технічні бази: призначення, основні функції, розділення на групи, головні та 

провідні АТБ, типова структура, основні цехи та відділи. 

8. Підготовка, навчання і стажування авіаційного персоналу АТБ, а також допуск авіапер-

соналу до ТОіР (види, технологія отримання, збереження та відновлення).  

9. Експлуатаційна документація інженерно-авіаційної служби (призначення, класифікація, 

документи) та правила її ведення. 

10.  Методи технічної експлуатації та стратегії технічного обслуговування і ремонту авіате-

хніки. Методи технічного обслуговування авіатехніки. 

11. Доробки авіатехніки і бюлетені заводів-виробників, рекламаційна робота в АТБ, облік та 

продовження ресурсів авіатехніки. 

12. Види, організацію та технологія ремонту авіатехніки. 

13. Експлуатаційна технологічність авіатехніки (визначення, групи факторів, показники оці-

нки, шляхи підвищення). 

14. Фактори, які обумовлюють простої авіатехніки в базовому, проміжних та кінцевому аеропо-

ртах. Кількісні показники та основні заходи, які збільшують річний наліт повітряного судна.   
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15.  Загальні правила льотно-технічної експлуатації систем авіоніки. 

16.  Бортові пристрої, системи та обладнання (система електропостачання, обладнання пали-

вної системи, протипожежне обладнання, протиобліднювальна система, навігаційне обладнан-

ня. система штурвального керування літаком, автоматична система керування польотом, систе-

ма траєкторного керування польотом, система керування тягою двигуна, бортові пристрої ре-

єстрації польотної інформації) та їх льотно-технічна експлуатація. 

 «ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ, ЕРГОНОМІКА ТА ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК В АВІАЦІЇ» 

1. Людський капітал, чисельність населення, людський чинник. 

2. Модель людського чинника в авіації «SHEL», її основні елементи та зв’язки між ними. 

3. Поняття «людський чинник» і «особистісний чинник».  

4.  Закон, що визначає логарифмічну залежність між інтенсивністю відчуття  і величиною 

подразника. 

5. Характерні помилки авіаційних операторів, піраміда Генріха, модель Різона, закон Мер-

фі в авіації. 

6. Аналізатори людини-оператора, їх види. Зоровий аналізатор (будова, характеристики). 

Слуховий аналізатор. 

7. Довжини хвиль світлового випромінювання, на які реагує око людини. Хто вперше розк-

лав біле світло на його складові? 

8. Психіка та основні її форми, зв’язки між ними.  

9. Інженерно-психологічні вимоги, обумовлені статичними і динамічними антропометрич-

ними характеристиками і властивостями людини-оператора. Гігієнічні ІПВ. ІПВ до експлуата-

ційної документації. Інженерно-психологічна оцінка. 

10. Рівні впливу факторів робочого середовища і важкість робіт. 

11. Психічні стани людини-оператора. Електрофізіологічні методи оцінки функціонального 

стану оператора. Закон Джеркса-Додсона.  

12. Специфіка трансконтинентальних польотів. Часові пояси. 

13. Об’єкт і предмет ергономіки. Ергатичні системи.   

14.  Інформаційна модель машини та її поля. 

15.  Основні сумісності в СОМС. 

16.  Основні принципи розподілу функцій між оператором і машиною. 

17.  Професійний відбір авіаційних операторів та його етапи. 

18.  Особливі випадки в польоті. 

19.  Тренажерні засоби. 

 «АВІАЦІЙНІ РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ» 

1. Застосування радіотехнічних засобів на різних етапах польоту повітряного судна. 

2. Призначення супутникової навігаційної системи, принципи формування навігаційної ін-

формації в СНС.  

3. Що таке Альманах? Його роль в роботі супутникової навігаційної системи. 

4. Основні відмінності організації космічного сегменту СНС типу «GPS» та «ГЛОНАСС». 

5. Основні навігаційні параметри. Методи визначення навігаційних параметрів в системах 

VOR/DME та РСБН. 

6. Призначення та основні функції системи РСБН, інформація, яку вона видає на прилади 

ПС. 

7. Призначення та принцип дії автоматичного радіокомпаса, розміщення його складових 

елементів на літаку. 

8.  Призначення та склад радіомаякових систем посадки. 

9. Призначення, склад та розміщення на літаку метеонавігаційної радіолокаційної станції. 

Режими її роботи. 
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10. Призначення та склад радіовисотомірного обладнання літака. Принципи вимірювання 

висоти радіовисотоміром малих висот. 

11. Типи мовних радіостанцій, їх призначення. 

12. Апаратура аварійно-рятувальних систем, їх склад та призначення. 

 «КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ  

ТА КОМПЛЕКСИ ПІЛОТАЖНО-НАВІГАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» 

1. Визначення курсу, крену і тангажу ПС. 

2. Визначення термінів пілотування, навігації і літаководіння. 

3. Визначення ортодромії і локсодромії. 

4. Які системи координат використовуються в РСБН, РСДН і СНС? 

5. Як залежить точність виставлення ІНС від широти? 

6.  Чи потрібно враховувати висоту польоту, широту і довготу місцевості, над якою пролі-

тає літак? 

7. Які навігаційні системи можна використовувати як швидкісний та позиційний коректори 

ІНС? 

8. На які елементи ІНС можна впливати сигналами швидкісних та позиційних коректорів? 

9. Знання якої інформації використовується при алгоритмічному забезпеченні вимірювання 

аерометричних параметрів польоту? 

10. Які типи гіроскопів використовуються в пілотажно-навігаційних приладах? 

11. Які методи комплексної обробки інформації використовуються в ПНК? 

12. Які параметри польоту визначаються за допомогою зірково-сонячного орієнтатора? 

13. Які категорії посадки ви знаєте? 

14. Поздовжній та малий бічний рухи літака. 

15. Від яких факторів залежать вимоги до пілотажних характеристик літака? 

16. Перелічіть необхідні елементи типового каналу автоматичного керування літака. 

17. Для чого в закони керування САУ може вводитися інтегральна складова позиційного 

сигналу? 

18. Яким чином включаються рульові агрегати сервоприводів САУ в проводку системи ке-

рування літака? 

19. Які типи зворотних зв'язків використовуються в сервоприводах САУ літальних апаратів? 

20. Як технічно реалізуються жорсткий та гнучкий зворотні зв'язки у сервоприводах САУ? 

21. Які ви знаєте схеми включення рульового агрегату в проводку системи керування літака?  

22. В чому основне призначення літакових демпферів та які датчики в них використовуються? 

23. Яке значення курсу приймається за задане при включенні режиму стабілізації? 

24. Від якого датчика в існуючих САУ надходить основна інформація в режимі стабілізації 

барометричної висоти польоту? 

25. Дайте визначення курсу, крену і тангажу повітряного судна в польоті. 

26. Дайте визначення пілотуванню, навігації і літаководінню. 

27. Дайте визначення ортодромії і локсодромії. 

 «АВІАЦІЙНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ»  

1. Характеристики звукового поля. 

2. Принцип дії кодера звуку MPEG-1. 

3. Параметри, що характеризують якість телевізійного зображення. 

4. Кольорова система телевізійного мовлення  SECAM. 

5. Кольорова система телевізійного мовлення  NTSC. 

6. Кольорова система телевізійного мовлення  PAL. 

7. Порядок та технологія тестування відеокамер. 

8. Класифікація, параметри  і характеристики мікрофонів.  
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9. Мультимедійна система «Муза-200». 

10. Мультимедійна система «Сириус-06». 

11. Мультимедійна система «Panasonic ex2». 
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Грищенко, А.В. Скрипець, В.П. Стрельніков. – К. : НАУ, 2006.– 324 с.  
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1.  Грібов В. М. Технічне діагностування авіоніки. Конспект лекцій. - К.: НАУ, 2010. - 240 

с. (електронна версія на сервері ІАН і роздрукування на кафедрі). 
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4. Техническая эксплуатация авиационного оборудования: учебник / Под. ред. В.Г. Воро-

бьева. – М.: Транспорт, 1990. – 296 с. 
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2002. – 520 с. 

9. Приложение 10 к Конвенции ICAO/ Авиационная электросвязь. – Т.3. – Монреаль: 

ICAO, 1995. - 334 c. 
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5. Синєглазов В.М., Філяшкін М.К. Автоматизовані системи управління повітряних суден. 
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стеми навігації.  – К: НАУ, 2009.– 272 с. 
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Э. И. Вологдин, А. П. Ефимов и др.; Под ред. Ю. А. Ковалгина. – М.: Горячая линия-Телеком, 

Радио и связь, 2007. – 872 с. 
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Приклад білету фахового вступного випробування 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Національний авіаційний університет 

Навчально-науковий інститут аеронавігації, електроніки та телекомунікацій 

Кафедра авіоніки 

Освітній ступінь Магістр 

Спеціальність 173 «Авіоніка» 

Освітньо-професійна програма «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання» 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова відбіркової комісії НН ІАЕТ 

_________________  І.О. Мачалін 

 

Фахове вступне випробування 

Білет № __  

№ 

завдання 
Відповіді на завдання 

Примітка 

(для комісії) 

1   

32   

63   

92   

122   

151   

182   

211   

242   

271   

303   

331   

362   

393   

421   

453   

482   

511   

542   

571   

603   

632   

661   

678   

Оцінювання результатів фахового вступного випробування: [24 правильні відповіді – 200 балів;  23 

правильні відповіді – 190 балів; 22 правильні відповіді – 180 балів] – відповідають оцінці «Відмінно» за наці-

ональною шкалою; [21 правильна відповідь – 176 балів; 20 правильних відповідей – 170 балів;  19  правиль-

них відповідей – 162 бали; 18  правильних відповідей – 150 балів] – відповідають оцінці «Добре» за націона-

льною шкалою; [17 правильних відповідей – 144 бали;16 правильних відповідей – 132 бали; 15 правильних 

відповідей – 120 балів] – відповідають оцінці «Задовільно» за національною шкалою; [менше 15 правильних 

відповідей – менше 120 балів] – відповідають оцінці «Незадовільно» за національною шкалою 
 

Затверджено на засіданні кафедри авіоніки  

Протокол № 6 від 05.03. 2018 р. 

Завідувач кафедри _________ С.В. Павлова 
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. 

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахового вступного випробування 
 

Вид навчальної роботи 
Оцінка 

в балах за національною шкалою 

Виконання 22-24 тестових завдань 180-200 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

Виконання 18-21 тестових завдань 150-176 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

Виконання 15-17 тестових завдань 120-144 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю не-

доліків. В цілому задовольняє мінімаль-

ним критеріям) 

Виконання менше 15 тестових завдань < 120 
Виконання не задовольняє мінімальним 

критеріям 

 

Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною програмою  

підготовки фахівців ОС «Магістр» 

№ 

пор. 

Назва 

рейтингу 

Кількість 

балів 

(max) 

Порядок 

визначення рейтингу 

1. Академічний рейтинг (АР) 10 

Визначається за оцінками підсумкової 

зведеної відомості або Додатку до дип-

лому бакалавра (спеціаліста) за 100-

бальною шкалою із подальшим переве-

денням у 10-бальну шкалу 

2. 
Фаховий рейтинг (ФР) 

 
200 

Визначається за 200-бальною шкалою за 

підсумками фахового вступного випро-

бування 

3. 
Рейтинг творчих та професій-

них досягнень (РТПД) 
10 

Визначається за 10-бальною шкалою за 

рейтингом творчих та професійних дося-

гнень 

4. 
Рейтинг з іноземної мови 

(РІМ) 
200 

Визначається за 200-бальною шкалою за 

підсумками вступного екзамену з інозе-

мної мови 

5. 
Особистий інтегральний рей-

тинг вступника (ОІР) 
420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ 
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Відповідність рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою  
 

Оцінка в балах Пояснення 

120-200 

180-200 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

150-176 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

120-144 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю не-

доліків. В цілому задовольняє мінімаль-

ним критеріям) 

0-119 Вступне випробування не склав 

 

 

Розробники програми: 

 

Завідувач кафедри авіоніки  _____________ С.В. Павлова 

Професор кафедри авіоніки  _____________ А.В. Скрипець 

Доцент кафедри авіоніки       _____________ О.І. Варченко 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди переда-

но (підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис ознайом-

леної особи 

Дата  

ознайомлення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Система менеджменту якості 

Програма фахового вступного  

випробування за освітньо-професійною програмою  

підготовки фахівців з вищою освітою освітнього 

ступеня «Магістр» за спеціальністю 173 «Авіоніка» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

П 22.01.05 (02)-01-2018  

Стор. 17 з 17  

 

 

 

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№  

зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата  

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо  

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


