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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна практика студентів Економіко-правового технікуму, які
навчаються за спеціальністю “Організація виробництва”, є невід’ємною
і важливою складовою навчального процесу.
Мета проходження практики — оволодіти сучасними методами, формами здійснення виробничої діяльності, набути практичних і організаційних навичок з управління бізнесом, сформувати на базі здобутих
знань професійні вміння і навички прийняття самостійних рішень при
виконанні конкретної роботи в реальних ринкових умовах, а також потребу систематично поповнювати власні знання і творчо застосовувати
їх у практичній діяльності.
Зміст навчально-практичної діяльності студентів визначається робочими програмами, складеними за навчальним планом спеціальності і
кваліфікацією.
Навчальна практика розрахована на 144 години: 120 годин — аудиторні заняття і 24 години — самостійна робота.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Тривалість — 72 години (60 год — аудиторні заняття, 12 год — самостійна робота).
Мета проходження практики:
• сформувати навички з використання ІВМ — сумісних персональних комп’ютерів на рівні обізнаного користувача;
• навчити користуватися програмою Ехсеl і розв’язувати за її допомогою задачі;
• оволодіти основами надання інформації у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет.
Після завершення практики студенти повинні:
знати —
можливості використання програми Ехсеl;
сфери застосування програми Ехсеl;
правила використання функцій програми;
правила побудови електронних таблиць та здійснення в них розрахунків;
функціональні можливості розв’язання математичних, економічних,
фінансових та статистичних задач;
принципи функціонування глобальної комп’ютерної мережі Інтернет;
3
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вміти —
здійснювати фінансовий аналіз за допомогою програми Ехсеl;
розробляти робочі графіки працівників фірми;
проводити складні математичні розрахунки за допомогою формул
програми Ехсеl;
складати електронні таблиці з обробки даних;
надавати інформацію у глобальній комп’ютерній мережі Інтернет і створювати Web-сторінки стандартними засобами програми MSWord.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ
З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
№
пор.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва розділу і теми
2
І. Повторення засобів обчислення та аналізу
даних в Excel
Вступ: мета і зміст практики
Редагування комірок в Excel
Засоби обчислення в Excel
Використання функцій в Excel
Повторення засобів аналізу даних в Excel
ІІ. Використання фінансових функцій
Фінансові функції для розрахунку
амортизації
Фінансовий аналіз інвестицій за допомогою
фінансових функцій Ехсеl
Розв’язання задач і прикладів
з використання фінансової функції ППЛАТ
ІІІ. Аналіз даних і прогнозування
Використання команди “Таблиця
підстановки” при аналізі фінансових
операцій
Прогнозування. Побудова тренду
IV. Засіб пошуку розв’язку рівнянь і задач
оптимізації “ Пошук розв’язку”
Функція “Пошук розв’язку” при визначенні
ефективного варіанта кредитування
Функція “Пошук розв’язку” для
знаходження оптимального розв’язання
багатофакторної задачі
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Кількість годин
самостійаудиторної
них
роботи
3
4
2
4
2
4
2

–
–
2
–
–

2

2

4

4

4

2

2

–

4

–

2

–

2

–

1
13

14
15
16
17

2
Використання функції “Пошук розв’язку” для
вибору стратегії перевезень
V. Основи роботи у глобальній
комп’ютерній мережі Інтернет
Загальні відомості про World Wide Web
Засоби пошуку інформації в Інтернеті

Створення Web-сторінок засобами
MSWord
Виконання індивідуального проекту
Залік
Усього

3
4

4
–

2
2
2

–
–
–

14
2
60

2
–
12

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
Розділ І. Повторення засобів обчислення та аналізу даних в Excel
Тема 1. Вступ: мета і зміст практики
Заняття 1
1. Мета завдання практики.
2. Ознайомлення з порядком проведення занять, заліків, підсумкового
контролю.
3. Вимоги до оформлення практичних зошитів.
4. Повторення засобів роботи з книжками в Excel.
5. Виконання практичних завдань.
Тема 2. Редагування комірок в Excel
Заняття 2
1. Форматування комірок.
2. Автозаповнення; побудова рядів.
3. Засоби адресації комірок: абсолютне та відносне посилання.
Заняття 3
1. Засіб “Спеціальна вставка”.
2. Циклічні посилання.
5
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Тема 3. Засоби обчислення в Excel
Заняття 4
1. Використання формул.
2. Помилки при побудові формул і пошук їх виникнення.
3. Поняття “формула масиву”, “побудова формули масиву”.
Тема 4. Використання функцій в Excel
Заняття 5
1. Використання математичних функцій.
2. Використання статистичних і логічних функцій.
Заняття 6
1. Категорія “дата и время”.
2. Категорія “ссылки и массивы”.
Тема 5. Повторення засобів аналізу даних в Excel
Заняття 7
1. Робота зі списками: сортування, фільтрація, підсумки.
2. Зведені таблиці.
Розділ ІІ. Використання фінансових функцій
Тема 6. Фінансові функції для розрахунку амортизації
Заняття 8
1. Вирішення зразкового завдання з визначення суми амортизації устаткування:
звичайним способом (АМР);
методом подвійної амортизації (ДДОБ);
методом АМГД — повертає річну амортизацію майна для вказаного періоду;
методом разового обліку амортизації ПДОБ.
2. Виконання індивідуального завдання.
Тема 7. Фінансовий аналіз інвестицій за допомогою фінансових
функцій Ехсеl
Заняття 9
6
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1. Розгляд розв’язку прикладів на застосування фінансових функцій
БЗ, БЗРАСПІС, ПЗ.
2. Аналіз розв’язку прикладів на застосування фінансової функції
НПЗ.
Заняття 10
Вирішення практичного завдання.
Тема 8. Розв’язання задач і прикладів з використання фінансової
функції ППЛАТ
Заняття 11
Розгляд зразкового завдання (з використанням функції “Підбір параметра”).
Заняття 12
Виконання індивідуального завдання.
Розділ ІІІ. Аналіз даних і прогнозування
Тема 9. Використання команди “Таблиця підстановки” при аналізі фінансових операцій
Заняття 13
1. Ознайомлення з розділом “Використання таблиці підстановки даних
для виконання розрахунків”.
2. Розв’язок задач.
Тема 10. Прогнозування. Побудова тренду
Заняття 14
1. Ознайомлення з функціями прогнозування та побудова тренду.
2. Розв’язок задач.
Заняття 15
Виконання індивідуального завдання.
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Розділ IV. Засіб пошуку розв’язку рівнянь і задач оптимізації
“Пошук розв’язку”
Тема 11. Функція “Пошук розв’язку” при визначенні ефективного
варіанта кредитування
Заняття 16
1. Ознайомлення з постановкою завдання.
2. Вирішення зразкового завдання з використання функції “Пошук
розв’язку”.
Тема 12. Функція “Пошук розв’язку” для знаходження
оптимального розв’язання багатофакторної задачі
Заняття 17
1. Аналіз завдання зі складання наборів з 20 товарів за трьома встановленими цінами для досягнення максимального прибутку.
2. Аналіз вирішення зразкового завдання зі складання наборів товару
за трьома цінами з використанням п’яти штучних виробів.
Тема 13. Використання функції “Пошук розв’язку” для вибору
стратегії перевезень
Заняття 18
Ознайомлення з розв’язанням зразкового завдання.
Заняття 19
Виконання індивідуального завдання.
Розділ V. Основи роботи у глобальній комп’ютерній мережі
Інтернет
Тема 14. Загальні відомості про World Wide Web
Заняття 20
1. Адресація в Інтернеті. Структура URL-адреси.
2. Поняття гіпертексту.
3. Навігація у мережі Інтернет. Використання програми Internet
Explorer.

8
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Тема 15. Засоби пошуку інформації в Інтернеті
1.
2.
3.
4.

Заняття 21
Загальні принципи розміщення інформації в Інтернеті.
Пошукові сервери.
Правила пошуку інформації.
Виконання практичних завдань з пошуку інформації.
Тема 16. Створення Web-сторінок засобами MS Word

1.
2.
3.
4.
5.

Заняття 22
Використання вбудованих шаблонів Web-сторінок.
Створення гіперпосилань.
Створення закладок.
Додавання графічних об’єктів.
Створення сторінок з фреймами.
Тема 17. Виконання індивідуального проекту
Заняття 23–29
Складання звіту про виконану роботу.
Заняття 30
Залік

До заліку необхідно подати конспект з практичних занять з виконаними практичними роботами та індивідуальними самостійними завданнями. Залік студенти складають на останньому занятті практики.
ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 3. Засоби обчислення в Excel
1. Ознайомлення з поняттями “залежна” та “впливаюча” комірки.
2. Розгляд переліку кодів помилок при користуванні програмою Ехсеl.
Тема 6. Фінансові функції для розрахунку амортизації
Ознайомлення з фінансовими функціями при визначенні амортизації
устаткування:
• суми амортизації звичайним способом (АМР);
• метод подвійної амортизації (ДДОБ);
• метод АМГД — повертає річну амортизацію майна для вказаного
періоду;
• метод разового обліку амортизації ПДОБ.

9

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Тема 7. Фінансовий аналіз інвестицій за допомогою фінансових
функцій Ехсеl
Ознайомлення з можливостями застосування фінансових функцій БЗ,
БЗ РАСПІС, ПЗ, НПЗ.
Тема 8. Розв’язання задач і прикладів з використання фінансової
функції ППЛАТ
1. Ознайомлення з функцією “Підбір параметра”.
2. Вивчення фінансової функції ППЛАТ.
Тема 17. Виконання індивідуального проекту
Ознайомлення з економічною термінологією у відповідності з індивідуальною практичною роботою.
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
З ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Програма з економіки, менеджменту та організації виробництва має
на меті навчити студентів спеціальності “Організація виробництва” практичних основ менеджменту у виробничій сфері, а саме:
• організовувати виробничий процес на підприємстві;
• досліджувати ринки збуту продукції;
• приймати планові рішення у виробничій діяльності;
• оцінювати та аналізувати управлінські рішення при організації
виробництва;
• робити розрахунки показників організації виробництва.
Програма включає комплекс завдань, що стосуються різних аспектів
процесу організації виробничої діяльності та основ управління підприємством.
Завдання програми — навчити студентів:
• навичок і методів роботи з колективами людей;
• організовувати будь-який вид діяльності;
• методів вирішення управлінських задач;
• форм реалізації управлінських рішень.
Загальна кількість аудиторних годин — 60, самостійної роботи — 12,
у тому числі 30 годин відводиться на практичні заняття, 20 — на проведення ситуаційних ігор з менеджменту, 8 — на виїзні практичні заняття
(виставки), 2 год — залікове заняття.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ
З ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
№
пор.
1
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14

Кількість годин
Назва розділу і теми

аудиторних

самостій
ної
роботи

2
Вступ
І. Стратегічне управління в менеджменті
Формування продуктової стратегії
підприємства
Оцінка стратегічних зон господарювання підприємства
ІІ. Планові рішення у виробничому
менеджменті
Розрахунок показників діяльності
підприємства
Вибір постачальників при плануванні
закупок
Планування потреби в інвестиціях
для організації бізнесу
Планування та обґрунтування ціни
на продукцію підприємства
Метод організаційного планування
на основі побудови сіткового графіка
ІІІ. Оцінка і аналіз управлінських рішень при організації виробництва
Забезпечення рівномірного виробництва при сезонних змінах попиту
Оцінка варіантів концентрації підприємств
Оцінка організаційних проектів
з виробництва продукції
Порівняльний аналіз інноваційних проектів з удосконалення виробництва продукції
Аналіз і контроль запасів комплектуючих для виробництва продукції
ІV. Виробничі та господарські ситуації
в менеджменті
Розробка ситуації з оцінки комунікаційних здібностей менеджера
Ситуаційна гра “Прийняття рішень
в організації”
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1
15
16

2
Ситуаційна гра “Сіткове планування
та управління”
Ділова гра з вирішення конфліктної
ситуації
Розділ V. Відвідування виставки
Ознайомлення з офісною технікою,
технікою та технологією з організації
бізнесу, виробництва, будівельних робіт
Залік

3
6

4
–

6

–

8

–

2

–

Разом

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Вступ
Заняття 1
1. Мета і завдання практики з економіки, менеджменту та організації
виробництва.
2. Ознайомлення з порядком проведення занять.
3. Ознайомлення з головними темами практики.
4. Порядок проведення проміжного контролю та підсумкового заліку.
Розділ І. Стратегічне управління в менеджменті
Тема 1. Формування продуктової стратегії підприємства
Заняття 2
Вирішення зразкового завдання з формування продуктової стратегії
підприємства з використанням матриці БКГ:
ознайомлення з постановкою завдання;
вирішення завдання.
Тема 2. Оцінка стратегічних зон господарювання підприємства
Заняття 3
1. Порівняння та оцінка СЗГ за допомогою матриці БКГ.
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2. Вибір перспективних СЗГ, надання стратегічної рекомендації підприємству.
Заняття 4
Самостійна робота
Вирішення завдань з формування продуктової стратегії підприємства; побудова матриці БКГ; оцінка та вибір найперспективніших СЗГ
підприємства:
ознайомлення з постановкою завдання;
вирішення завдання.
Розділ ІІ. Планові рішення у виробничому менеджменті
Тема 3. Розрахунок показників діяльності підприємства
Заняття 5
1. Розрахунок виручки від реалізації.
2. Визначення змінних витрат.
3. Розрахунок точки безбитковості.
Тема 4. Вибір постачальників при плануванні закупок
Заняття 6
Вирішення завдання з оцінки найвигіднішої пропозиції постачання
товару на підприємство:
розрахунок величини відсотка на ціну;
розрахунок ціни по всіх пропозиціях постачання товару.
Тема 5. Планування потреби в інвестиціях для організації бізнесу
Заняття 7
Вирішення завдання з визначення потреби підприємства в інвестиціях для відкриття нового виробництва при плануванні фінансів:
ознайомлення з постановкою задачі;
вирішення завдання;
аналіз отриманих результатів.
Тема 6. Планування та обґрунтування ціни на продукцію
Заняття 8
Вирішення завдання з визначення ціни на продукцію акціонерного
товариства:
розрахунок: обсягу продажу; прибутку; собівартості продукції.
14
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визначення та оцінка варіантів цінової політики;
вибір можливого варіанта встановлення ціни на продукцію.
Тема 7. Метод організаційного планування на основі побудови
сіткового графіку
Заняття 9
1. Ознайомлення з методом сіткового планування та управління.
2. Визначення параметрів сіткового графіка.
Тема 7. Метод організаційного планування на основі побудови
сіткового графіка
Заняття 10
Вирішення завдання шляхом побудови сіткового графіка та розрахунку його параметрів.
Тема 7. Метод організаційного планування на основі побудови
сіткового графіка
Заняття 11
Вирішення індивідуального завдання.
Розділ ІІІ. Оцінка й аналіз управлінських рішень при організації
виробництва
Тема 8. Забезпечення рівномірного виробництва при сезонних змінах попиту
Заняття 12
Вирішення завдання з розрахунку запасів готової продукції та середньорічної величини за умови рівномірного виробництва продукції і реалізації її з урахуванням сезонних коливань попиту:
визначення планового обсягу реалізації продукції на рік та по місяцях;
розрахунок щомісячного обсягу виробництва за умови рівномірного виробництва;
розрахунок запасів готової продукції на складі;
визначення середньорічного запасу по кожному виду продукції.
Тема 9. Оцінка варіантів концентрації підприємств
Заняття 13
15
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Вирішення завдання з оцінки двох варіантів об’єднання підприємств:
“горизонтальна та вертикальна інтеграція”:
характеристика виробничої діяльності підприємств при горизонтальній інтеграції;
характеристика виробничої діяльності підприємств при вертикальній інтеграції;
обґрунтування вибору концентрації підприємств.
Тема 10. Оцінка організаційних проектів з виробництва продукції
Заняття 14
Вирішення завдання щодо вибору організаційного проекту виробництва продукції:
1. Ознайомлення з постановкою задачі.
2. Ознайомлення із завданням.
3. Розв’язок задачі:
розрахунок точки безбитковості по кожному проекту;
вибір найефективнішого варіанта виробництва продукції.
Тема 11. Порівняльний аналіз інноваційних проектів
з удосконалення виробництва продукції
Заняття 15
Вирішення завдання з оцінки трьох інноваційних проектів виробництва продукції:
1. Ознайомлення з постановкою задачі.
2. Ознайомлення із завданням.
3. Розвязок задачі:
розрахунок фінансових показників по трьох проектах;
ранжування проектів за критерієм покриття витрат;
аналіз отриманих результатів розрахунку.
Тема 12. Аналіз і контроль запасів комплектуючих
для виробництва продукції
Заняття 16
Вирішення завдання з класифікації запасів підприємства за категоріями з використанням методу АВС-аналізу:
1. Ознайомлення із постановкою задачі та завданням.
2. Розв’язок задачі:
розрахунок вартості щорічного споживання запасів;
класифікація виробів по трьох категоріях;
аналіз окремих категорій з обсягу виробництва.
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Розділ ІV. Виробничі та господарські ситуації в менеджменті
Тема 13. Розробка ситуації з оцінки комунікаційних здібностей
менеджера
1.
2.
3.
4.
5.

Заняття 17
Ознайомлення із змістом теми ситуації.
Визначення цілей вивчення ситуації.
Ознайомлення з правилами гри.
Характеристика проблемної ситуації.
Ознайомлення з порядком розробки ситуації.

Заняття 18
1. Обговорення ситуації та вибір оптимальних варіантів.
2. Доповіді про підсумки роботи, їх обговорення та прийняття рішень.
3. Оцінка членами експертної ради комунікативних здібностей
кожного учасника за шкалою.
4. Побудова графіка комунікативних здібностей.
5. Підбиття підсумків проведеної ділової гри.
Заняття 19
Тема 14. Ситуаційна гра “Прийняття рішень в організації”
1.
2.
3.
4.

Обґрунтування теми ситуації ділової гри “Корабельна аварія”.
Ознайомлення з метою вивчення ситуації.
Правила проведення ситуації.
Характеристика проблемної ситуації.

Заняття 20
1. Розробка ситуації:
індивідуальне виконання завдання;
вироблення єдиної думки команди;
складання таблиці з аналізу та порівняльної оцінки результатів
прийняття рішень.
2. Оцінка діяльності команд:
аналіз індивідуальних здібностей учасників експертами ради;
підбиття підсумків проведення ділової гри.
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Тема 15. Ситуаційна гра “Сіткове планування та управління”
Заняття 21
1. Характеристика проблемної ситуації.
2. Ознайомлення із завданням.
Заняття 22
1. Побудова сіткового графіка та визначення його параметрів учасниками команд.
2. Обговорення результатів командою.
Заняття 23
1. Виступ кожної команди та обґрунтування її думки.
2. Оцінка команд, підбиття підсумків проведеної гри.
Тема 16. Ділова гра з вирішення конфліктної ситуації
Заняття 24
1. Обґрунтування теми ситуації.
2. Пояснення мети проведення ділової гри.
3. Ознайомлення з правилами розгляду ситуації.
Заняття 25
Ознайомлення з теоретичними положеннями проблем ситуації:
поняття конфлікту;
алгоритм вирішення конфліктної ситуації;
характеристика проблем ситуації.
Заняття 26
1. Розгляд питань з вирішення конфліктної ситуації на підприємстві.
2. Визначення ступеня вини у виробничому конфлікті кожного з учасників із зазначенням послідовності.
3. Оцінка діяльності команд.
4. Підбиття підсумків ділової гри.
Розділ V. Відвідування виставки
Заняття 27–29
Ознайомлення з офісною технікою, технікою та технологією по організації бізнесу, по організації виробництва, будівельних робіт. Оформлення звітів по результатам відвідування виставки.
Заняття 30
Залік.
18
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ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Розділ І. Стратегічне управління в менеджменті
Тема 1. Формування продуктової стратегії підприємства
1. Ознайомлення з окремими видами продукції матриці БКГ.
2. Принципи формування продуктового портфеля.
Література
1. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. — К.: КНЕУ, 1998.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Прогресс, 1993.

Розділ ІІ. Планові рішення у виробничому менеджменті
Тема 3. Розрахунок показників діяльності підприємства
1. Сутність постійних і змінних витрат.
2. Визначення точки беззбитковості. Побудова графіка.
Література
1. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємства. — Л.: Сполом,1998
2. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999.

Тема 5. Планування потреби в інвестиціях для організації бізнесу
Поняття інвестицій та їх види.
Література
1. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємства. — Л.: Сполом, 1998.
2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — 2ге вид., переробл. та допов. — К.: КНЕУ, 2000.
3. Економіка підриємств: Посібник / За ред. П. С. Харіва. — Тернопіль: Екон.
думка, 2000.

Тема 6. Планування та обгрунтування ціни на продукцію
підприємства.
1. Поняття та види цін.
2. Цінова політика на підприємстві.
Література
1. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємства. — Л.: Сполом, 1998.
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2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — 2ге вид., переробл. та допов. — К.: КНЕУ, 2000.
3. Економіка підриємств: Посібник / За ред. П. С. Харіва. — Тернопіль: Екон.
думка, 2000.

Розділ ІІІ. Оцінка й аналіз управлінських рішень при організації
виробництва
Тема 8. Забезпечення рівномірного виробництва при сезонних
змінах попиту
1. Значення рівномірності у виробництві продукції.
2. Поняття запасів та їх розрахунок.
Література
1. Курочкин А. С. Организация производства: Конспект лекций. — К.: МАУП,
1997.
2. Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП,
2001.

Тема 9. Оцінка варіантів концентрації підприємств
Поняття та форми концентрації підприємств.
Література
1. Економіка підприємств: Посібник / За ред. П. С. Харіва. — Тернопіль: Екон. думка, 2000.
Тема 11. Порівняльний аналіз інноваційних проектів
з удосконалення виробництва продукції
1. Поняття інновації та інноваційного проекту.
2. Зміст інноваційного проекту та його оцінка.
Література
1. Економіка підприємств: Посібник / За ред. П. С. Харіва. — Тернопіль:
Екон. думка, 2000.

Тема 12. Аналіз і контроль запасів комплектуючих
для виробництва продукції
Характеристика методу АВС-аналізу.
Література
1. Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: в
деловых играх, задачах и тестах: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001.
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