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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація. Розкрито здоров ’язбережувальні технології в поглядах учених сучасності. 
Визначено специфіку оптимізації оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку, змістом яких є 
засоби фізичної культури як найбільш доступні й оптимальні чинники формування і 
збереження здоров’я дошкільників. Схарактеризовано здоров’язбережувальні технології в 
освітньому процесі сучасних дошкільних навчальних закладів, виокремлено дієві засоби 
здоров ’язбереження в роботі з дітьми дошкільного віку. Обгрунтовано систему заходів, що
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включає взаємозв’язок і взаємодію всіх чинників освітнього простору, які спрямовані і 
збереження здоров ’я дитини дошкільного віку.

Ключові слова: здоров'я; здоров’язбережувальні технології; здоров’язбережувальь 
діяльність; здоров ’язбережувальне середовище; здоровий спосіб життя; діти дошкільної 
віку; навчально-виховний процес; дошкільний навчальний заклад.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови і реформування системі 
дошкільної освіти одним із найважливіших завдань є формування в дітей дошкільног: 
віку ціннісного ставлення до власного здоров’я через упровадження в освітній процеї 
дошкільного навчального закладу здоров’язбережувальних технологій. Нині завданні 
вихователів дошкільного навчального закладу і батьків полягає в тому, щоб закласті 
міцний фундамент здоров’я кожної дитини, сформувати майбутнє нашої держави чере: 
здорове суспільство.

Проте в останні десятиріччя спостерігається помітна тенденція до погіршенні 
здоров’я дітей. До найбільш вагомих чинниками цього відносимо: неякісне харчування 
зниження прожиткового рівня й медичного обслуговування, екологічні проблемі: 
прискорення темпу життя, зростання психологічного й емоційного навантаження та ін 
Тому проблема збереження здоров’я дітей набуває особливої актуальності.

У державних документах, що регламентують стан дошкільної освіти, зокрем. 
Базовому компоненті дошкільної освіти (2012 р.), Базовій програмі «Дитина» (2012 р. 
Законах України «Про дошкільну освіту» (2001 р.), «Про охорону дитинства» (2002 р. 
«Національній доктрині розвитку освіти» (2002 р.), «Концепції дошкільного виховання 
в Україні» (1993 р.) та ін., приділяється особлива увага впровадженню в освітньо- 
виховний процес дошкільного навчального закладу (ДНЗ) здоров’язбережувал^ню 
технологій, що дають можливість оздоровлення дітей дошкільного віку в цікавих 
формах, забезпечують їхній фізичний і розумовий розвиток. Як наслідок, сере: 
головних завдань дошкільної освіти -  організація освітнього процесу, за якої не липи 
зберігатиметься високий рівень розумової працездатності вихованців, а 
зміцнюватиметься їхнє здоров’я. В умовах сучасного ДНЗ вихователі можуть 
впроваджувати різноманітні здоров’язбережувальні (оздоровлювальні й профілактичні 
технології інноваційного характеру з урахуванням індивідуальних особливосте: 
вихованців та опорою на співпрацю з батьками дошкільників.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років свідчить, що проблем: 
здоров’язбережувальних технологій у зв’язку зі своєю актуальністю широк: 
представлена в сучасних дослідженнях українських та зарубіжних вчених: 
Зокрема, О. Богініч, Н. Денисенко, О. Івахнота ін. вивчають поняття 
класифікацію здоров’язбережувальних технологій. Також авторські розроби-: 
здоров’язбережувальних технологій представлені у працях О. Байер, Н. Букрєєвт 
Н. Семенова та ін. У працях Т. Бойченко, І. Брехмана, О. Дубогай, О. Іванашке. 
В. Оржеховської, С. Свириденко та ін. значну увагу приділено розгляду проблем: 
формування здорового способу життя молодого покоління. Питанням методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу з формування здоров’я, визначення змісту 
та обсягу інформації, що адресована дошкільникам, підготовки вихователів щодо 
заявленої проблеми присвячено праці Т. Андрющенко, Т. Книш, Л. Лохвицької. 
В. Нестеренко, 3. Плохій, С. Юрочкіної та ін.

Вітчизняні педагоги Е. Вільчковський, Т. Дмитренко, М. Єфименко та ін. зпачн; 
увагу звертають на рухову активність дитини в педагогічному процесі дошкільного 
закладу як провідного засобу навчання дітей основних рухів, їхнього фізичного 
розвитку і різнобічного виховання.

Водночас залишається недостатньо вивченим питання специфіки використання 
здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку.
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Метою статті є обґрунтування специфіки використання 
здоров’язбережувальних технологій в організації навчально-виховного процесу з 
дітьми дошкільного віку на основі аналізу психолого-педагогічної література.

Виклад основного матеріалу. Нині проблема здоров’я та його збереження є однією 
з найактуальніших. Поняття «здоров’я» розглядається як важливий чинник соціально- 
економічного розвитку будь-якої країни. Загальноприйнятим у міжнародному обігу є 
визначення «здоров’я», яке викладене у преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорона 
здоров’я (ВООЗ) (1948 р.): «Здоров’я -  це стан повного фізичного, духовного і соціального 
благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад» [1, с. 35]. В Україні здоров’я 
людини розглядається як одне з найголовніших немайнових благ, а  статтею 3 Конституції 
України воно визначене найвищою соціальною цінністю [1, с. 36].

У працях Н. Дениеенко визначено поняття «фізичне», «психічне», «соціальне» і 
«духовне здоров’я», які вживаються щодо дітей дошкільного віку [1, с. 37]. Власне 
здоров’я є умовою успішного росту і розвитку особистості, її духовного і фізичного 
вдосконалення, а в подальшому -  багато в чому успішного життя.

Як зазначає Е.Вільчковський, «...у перші шість років життя фізичне виховання є 
основою всебічного розвитку дитини, адже в цей період закладається фундамент здоров’я, 
формується рухова підготовленість, виховуються такі людські риси, як сміливість, воля, 
витривалість, уміння діяти у злагоді з товаришами» [9, с. 5]. О. Богініч підкреслює, що 
«...здоров’я та загальний фізичний стан дитини є основою для розвитку певних 
можливостей її організму, в тому числі і розумових» [3, с. 11]. Н. Дениеенко вважає, що 
«важливим чинником здоров’я дитини є гармонійний розвиток усіх фізіологічних систем. 
Забезпечити його може оптимальна, правильно організована рухова активність, що виконує 
роль своєрідного регулятора росту і зміцнення дитячого організму» [6, с. 13].

Науковцями доведено, що здоров’я людини тільки на 10-15 % залежить від 
медичного обслуговування, на 15-20% -  від генетичних чинників, на 20-25 % -  від 
умов і способу життя, тому виховання шанобливого ставлення до здоров’я необхідно 
починати з раннього дитинства. Важливу роль у розв’язанні цієї соціальної проблеми 
повинні відігравати дошкільні навчальні заклади, які покликані в тісній єдності з 
родиною з раннього дитинства забезпечувати охорону життя, зміцнення здоров’я дітей, 
їхній усебічний і фізичний розвиток [1, с. 4].

«Здоров’язбережувальна технологія» -  це система заходів, що включгає 
взаємозв’язок і взаємодію всіх чинників освітнього середовища, які спрямовані на 
збереження здоров’я дитини на всіх етапах її навчання і розвитку [1, с. 41 ]. Відповідно 
до Концепції дошкільної освіти, у якій передбачено збереження й активне формуван ня 
здорового способу життя і здоров’я вихованців, здоров’язбережувальні технології в 
роботі ДНЗ спрямовані на вирішення пріоритетного завдання сучасної дошкільної 
освіти -  збереження, підтримки і збагачення здоров’я суб’єктів педагогічного процесу в 
дитячому садку: дітей, педагогів і батьків [2].

Метою здоров’язбережувальних технологій є забезпечення високого рівня (або 
збереження) здоров’я вихованців дитячого садка і виховання культури як  сукупності 
усвідомленого ставлення дитини до здорового способу життя людини, валеологічної 
компетентності, що дозволяє дошкільнику самостійно й ефективно вирішувати 
завдання здорового способу життя і безпечної поведінки, надання елементарної 
медичної, психологічної самодопомоги [8, с. 42].

Класифікація здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті 
визначається науковцями (О. Богініч, Л. Гаращенко, А. Кошель та ін.) згідно з 
домінуванням цілей і розв’язуваних завдань, а також провідних засобів 
здоров’язбереження і здоров’язбагачення педагогічного процесу в дитячому садку [7]. 
Тому виокремлюємо такі види здоров’язбережувальних технологій:
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1) медико-профілактичні технології, що забезпечують збереження і зміцнення 
здоров’я дітей під керівництвом медичного персоналу ДНЗ відповідно до медичних 
вимог і норм, з використанням медичних засобів (організація і контроль харчування 
дітей раннього і дошкільного віку, фізичного розвитку дошкільників; загартовування; 
організація профілактичних заходів у дитячому садку; організація 
здоров ’язбережувального середовища);

2) фізкультурно-оздоровлювальні технології, що спрямовані на фізичний 
розвиток і зміцнення здоров’я дитини (розвиток фізичних якостей, рухової активності й 
становлення фізичної культури дошкільнят, загартовування, дихальна гімнастика, 
масаж і самомасаж, профілактика плоскостопості й формування правильної постави, 
оздоровлювальні процедури в різних середовищах (басейн, тренажери), формування 
звички до повсякденної фізичної активності й турботи про здоров’я в умовах 
спеціально організованих форм виховної роботи);

3) технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини, що 
сприяють психічному і соціальному здоров’ю дошкільника (підтримання емоційної 
комфортності й позитивного психологічного самопочуття дитини у процесі 
спілкування з однолітками і дорослими в дошкільному закладі та сім’ї) [8, с. 43];

4) технології здоров’язбереження й здоров’язбагачення, що спрямовані на 
розвиток культури здоров’я вихователів дошкільного навчального закладу [4].

До засобів реалізації здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми 
дошкільного віку можна віднести: елементарні прийоми прищеплення здорового 
способу життя (оздоровлювальна, пальцева, коригувальна, дихальна гімнастика, 
самомасаж); реабілітаційні заходи (фітотерапія, кисневий коктейль, вітамінотерапія, 
ароматерапія, інгаляція, функціональна музика, лікувальна фізкультура, масаж, 
психогімнастика, тренінги); спеціально організована рухова активність дитини 
(фізкультхвилинки, заняття лікувальною фізкультурою, рухливі ігри, спортивні свята, 
тематичні свята здоров’я, пішохідні переходи, екскурсії).

Завдяки правильно організованій здоров’язбережувальній діяльності в дітей має 
сформуватися стійка мотивація до здорового способу життя, занять фізкультурою й 
життєвої активності. У зв’язку з цим персоналу ДНЗ слід працювати над тим, щоб 
здоров’язбережувальні технології підвищували результативність навчально-виховного 
процесу, формували в дітей, батьків і вихователів ціннісні орієнтації, що спрямовані на 
збереження і зміцнення здоров’я [2].

Для успішної організації здоров’язбереження в умовах роботи з дітьми 
дошкільного віку необхідна цілісна система взаємопов’язаних кроків:
— навчання дітей елементарним прийомам здорового способу життя 

(оздоровлювальна гімнастика, ігри-релаксації, різні види масажу, елементи 
йоги, прищеплення гігієнічних навичок, найпростіші навички надання першої 
допомоги, фізкультхвилинки під час занять, функціональна музика, масові 
оздоровлювальні заходи);

— узаємодія з батьками (пропаганда здорового способу життя, консультації, 
індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах, проведення спільних 
заходів);

— робота з педагогічним колективом (проведення семінарів-практикумів, виставок, 
консультацій, підготовка і .відвідування занять, що спрямовані на 
здоров’язбереження, відвідування науково-практичних семінарів і конференцій);

— створення умов оздоровлювального і здоров’язбережувального середовипц
(придбання масажерів, тренажерів, спортивних снарядів, виготовлення обладнана- 
для профілактики плоскостопості й порушення постави, підбір і розробленню 
оздоровлювальних комплексів) [5]. ,
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Тому умови ДНЗ мають сприяти зміцненню здоров’я дітей, їхньому 
гармонійному і фізичному розвитку. Спортивні майданчики й спортивні зали мають 
бути оснащені стандартним і нестандартним обладнанням, що необхідне для 
впровадження здоров’язбережувальних технологій. У кожній віковій групі повинні 
бути обладнані куточки рухової активності з урахуванням вікових особливостей, 
складений режим рухової активності, розроблена система загартовування з 
урахуванням сезону і можливостей ДНЗ (басейн, душ та ін.). У кожен вид діяльності 
повинні бути включені вправи, ігри, які спрямовані на зміцнення й збереження 
здоров’я дітей [7].

Окрім створення здоров’язбережувального середовища у ДНЗ мають бути 
дотримані відповідні умови щодо формування в дітей дошкільного віку позитивної 
мотивації до здорового способу життя: наповнювати навчально-виховний процес 
термінами, символами, атрибутами, традиціями культури здорового способу життя; на 
заняттях створювати позитивний емоційний фон; формувати в дітей активну позицію 
щодо освоєння валеологічних знань, умінь і навичок; вести облік індивідуальних 
психофізіологічних і типологічних особливостей дітей при організації 
здоров’язбережувальної діяльності та ін. [8, с. 41].

Висновки. Отже, застосування в роботі дошкільного навчального закладу 
здоров’язбережувальних технологій підвищить результативність освітнього процесу, 
сформує в дітей, педагогів і батьків ціннісні орієнтації, що спрямовані на збереження й 
зміцнення здоров’я з урахуванням індивідуального підходу до кожної дитини, 
позитивної мотивації до ведення здорового способу життя.

Список використаної літератури
1. Андрющенко Т. К. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого 

дошкільного віку : дис. ... канд. пед, наук : 13.00.08 / Тетяна Костянтинівна Андрющенко. -  Київ, 
2007.-258 с.

2. Богініч О. Л. Сутність здоров’язберігаючого середовища у життєдіяльності дітей дошкільного віку / 
О. Л. Богініч // Вісник Прикарпатського університету імені І. Франка. -  Івано-Франківськ, 2008. -  
Вин. ХУІІ-ХУІІІ. -  Педагогіка. -  С. 191-199.

3. Богініч О. Л. Створення здоров’язберігаючих технологій в дошкільному навчальному закладі / 
О. Л. Богініч, Н. В. Левінець, Ж. Г. Петрова // Сучасні технології в дошкільній освіті України / 
упорядник 1.1. Загарницька. -  Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. -  С. 14-25.

4. Воронцова Т. В. Навчання здоровому способу життя на основі життєвих навичок / Т. В. Воронцова, 
В. С. Пономаренко. -  Киш : Просвіта, 2007. -  246 с.

5. Гаращенко Л. В. Здоров’язбережувальні методики виховання у фізкультурно-оздоровчому процесі 
сучасного дошкільного закладу / Л. В. Гаращенко // Наукові записки Рівненського державного 
гуманітарного університету. -2011. -Вип. 1 (44).- С. 67-71.

6. Денисенко Н. Ф. Педагогічні умови активізації рухового режиму дітей 5-7 років в дошкільних 
закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. Ф. Денисенко ; Київський ун-т ім. Тараса 
Шевченка. -  Київ, 1994. -25 с.

7. Івахно О. П. Використання здоров’яформуючих технологій у сучасному дошкільному навчальному 
закладі для дітей загального розвитку і  О. П. Івахно // Гігієна населених місць : зб. наук, праць. -  
Київ, 2008. -  Вип. 52. -  С. 64-70.

8. Кошель А. П. Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі / 
А. П. Кошель // Розвиток концепції національної освіти С. Русової у сучасних умовах : Вісник 
№ 135. -  Серія : Педагогічні науки -  С. 41-45. -  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 
!Шр://уІ5пук.сЬпри.ес1и.иа.

9. Опгимізація фізичного розвитку дитини у вітчизняній системі освіти : монографія / Е. С. Вільчковський, 
Н. Ф. Денисенко, А. В. Цось, Б. М. Шиян та ін. -  Запоріжжя: ЗОІППО, 2010. -  250 с.

КеГегєпсез
1. А пбгуизЬсЬепко. Т. К. (2007). Рогтаїіоп о/ уаіие аійіийе іо ікеіг оу>п кеаіік іп кщкег ргезскооі а%е 

скіШгеп. Куіу (іп Цкг.)
2. Во§іпіс1і, О. Б. (2008). Тке еззепсе о / кеаШу етігоптепі іп Щезіуіе о/ргезскооі скіМгеп. Іуапо- 

Ргапкіузк: НегаШ оґіуап Ргапко СаграіЬіап ипіуегзіїу -  Іззие ХУІІ-ХУІІІ - Рес1а§о§у (іп Цкг.)
41



І88М 2076-586Х. Вісник Черкаського університету. 2016. № 15

3. Во§іпісЬ, О. Е. (2008). Сгеаііоп о / кеаіік кееріпр іескпоіоріез іп рге-зскооі іпзіііиііоп. Куіу: 
М. Р. Огацотапоу Ь'аііопаї ре(іа§о§іса1 Ііпіуегзіїу (іп Укг.)

4. Уогопйоуа, Т. V. (2007). Теаскіпр кеаііку іі/езіуіе Ьазесіоп Іі/е зкіїїз. Куіу: Ргозуііа (іп Чкг.)
5. ОагазЬсЬепко, Ь. V. (2011). Неаіік кееріпр теікойз о/ейисаііоп іп зрогі - кеаіік ргосезз о /а  тосіет 

рге-зскооі іпзіііиііоп. Кіупє: Зсіепіійс поіез о ґКоупо 8їаІе Ншпапііагіап Шіуегзііу -  Іззие 1(іп Цкг.)
6. Оепізепко, N. Р. (1994). Ресіарорісаі сопсІШот о/асііуігаііоп о/тоїог геріте о /5-7 уеагз оМ скіїсігеп 

іп рге-$скооІ іпзііиііопз. Куіу. Тагаз ЗпеусНепко Куіу Ііпіуегзііу(іп Цкг.)
7. ІуаЬпо, О. Р. (2008). ІІзіпр о/кеаіік-/огтіпр іескпоіоріез іп тосіет рге-зскооі іпзіііиііоп/ог скіїсігеп 

о/репегаї сіеуеіортепі. Куіу (іп Цкг.)
8. КозЬеІ, А. Р. ІІзіпр о / кеаіік-кееріщ іескпоіоріез іп рге-зскооі іпзіііиііоп. Реігіеуесі йот 

1іПр://уІ5пук.сЬпри.е<1и.иа.
9. УІКсЬкоузку, Е. 8., Оепізепко, N. Р., Тзоз, А. V., & ЗЬіуап, В. М. (2010). Оріітігаііоп о /1 ке ркузісаі 

сіеуеіортепі о/скіїсігеп іп іке паііопаї есіисаііоп зузіет: топоргарку. ХарогігЬхЬіа: 20ІРРО (іп Цкг.).

АЬзігасі. Вика Теіуапа Мукоіаіупа. Тке зресі/ісііу о/шіпр кеаіік-кееріпр іескпоіоріез іп 
н>огк тік ргезскооі аре скіШгеп.

Іпігосіисііоп. Аі іке ргезепі зіаре о/сіеуеіортепі апсі ге/огтіпр о /ргехскооі есіисаііоп опе 
о /  іке тозі ітрогіапі іазкз із /огтіпр іп ргезскооі скіїсігеп а уаіиакіе аШіисіе іо ікеіг оууп кеаіік 
ікгоирк іке ітріетепіаііоп іпіо іке есіисаііопаї ргосезз о /  кіпсіеграгіеп о /  кеаіік кееріпр 
іескпоіоріез. Тосіау іке іазк о/кіпсіеграгіеп іеаскегз апсі рагепіз із іо Іау а зіигсіу/оипсіаііоп /о г  іке 
кеаіік о/еаск скіїсі, іо зкаре іке /иіиге о/оиг 8іаіе ікгощ к а кеаііку зосіеіу.
Зо атопр іке ргіпсіріез о /  ргоуісііщ зиссезз іп іке ир-Ьгіпріпр апсі есіисаііпр о /  скіїсігеп іп 
кіпсіеграгіепз із іакіпр іпіо ассоипі іке аре апсі іпсііуісіиаі скагасіегізіісз о /  еаск скіїсі, іке пеесі о /  
ітргоуіпр іке сопіепі, /огтз апсі теікосіз іп ргезскооі есіисаііопаї іпзіііиііопз.

Ригрозе. Тке агіісіе аітз іо зіисіу іке зресі/іс о/изіпр кеаіік кееріпр 
іескпоіоріез іп іке ограпігаііоп о/есіисаііопаї апсі ир-Ьгіпріпр ргосезз о/ргезскооі аре скіїсігеп.

Яезиііз. Неаіік-кееріпр асііуііу іп тосіет ргезскооі есіисаііопаї іпзіііиііоп ргоуісіез изіпр 
ікезе кіпсіз о /  кеаіік-кееріпр іескпоіоріез: тесіісаі апсі ргеуепііуе іескпоіоріез /о г  ргезегуіпр апсі 
зігепрікепіпр іке кеаіік о /  скіїсігеп ипсіег іке зирегуізіоп о /  тесіісаі зіа//; зрогіз апсі кеаіікіпр 
іескпоіоріез аітесі аі ркузісаі сіеуеіортепі апсі зігепрікепіпр о /  скіїсі ’з кеаіік (кагсіепіпр, таззаре 
апсі зеї/таззаре, /Іаі ргеуепііоп апсі соггесііоп о/розіиге, еіс.) іескпоіору о/ргоуісііпр о/зосіаі апсі 
рзускоіорісаі ууеІІ-Ьеіпр о /  іке скіїсі ргоуісіез тепіаі апсі зосіаі кеаіік о /  ргезскооіегз; кеаіік- 
кееріпр апсі кеаіік-епгісктепі апсі іескпоіору.

Неаіік-кееріпр зиссезз/иі ограпігаііоп іп іегтз о/кіпсіеграгіеп гериігез а сотріеіе зузіет о /  
іпіеггеїаіесі зіерз:!) іеаскіпр скіїсігеп Ьазіс іескпідиез о /  кеаііку Іі/езіуіе (ітргоуіпр рутпазіісз, 
ратез, геїахаііоп, таззарез, уора еіетепіз, тазз кеаіікіпр асііуіііез еіс.); 2) іпіегасііоп т ік  
рагепіз (рготоііоп о /  кеаііку Іі/езіуіе асіуісе, іпйіуісіиаі іпієгуієууз, зреескез аі рагепіз тееііпрз, 
ограпігаііоп о /  соттоп єуєпіз апсі еіс.); 3) мюгк т ік  іеаскіпр зіа // (геаіігаііоп о /  зетіпагз апсі 
ууогкзкорз, сопзиііаііопз, Іеасііпр апсі аііепсіапсе сіаззез аітесі аі кеаіік-кееріпр еіс.); 4) сгеаііпр 
сопсііііопз о / кеаіік-кееріпр епуігоптепі (асциізіііоп таззарегз, зітиіаіогз, тапи/асіигіпр 
ециіртепі/ог іке ргеуепііоп о //а і/е е і  апсірозіиге уіоіаііоп, еіс.).

РауогаЬІе сопсііііопз /о г  зігепрікепіпр іке кеаіік о /  скіїсігеп іп арріуіпр кеаіік-кееріпр 
іескпоіоріез аге: зіапсіагсі апсі сизіот гірріпр ециіртепі; іп еаск аре ргоир тизі Ье ециірресі т ік  
тоіог асііуііу согпегз; г ері те о /  ркузісаі асііуііу, зузіет о /  кагсіепіпр сопзісіегіпр іке зеазоп апсі 
іке сараЬіІіііез о/кіпсіеграгіеп.

Сопсіизіоп. Тке арріісаііоп іп іке мюгк о /  кіпсіеграгіеп о /  кеаіік кееріпр іескпоіоріез м>іІІ 
іпсгеазе іке е//ісіепсу о /  іке есіисаііопаї ргосезз, іо /огт іп скіїсігеп, іеаскегз апсі рагепіз уаіие 
огіепіаііопз, сіігесіесі оп ргезегуіпр апсі зігепрікепіпр кеаіік, іакіпр іпіо ассоипі ап іпсііуісіиаі 
арргоаск іо еаск скіШ апсірозіііуе тоііуаііоп/ог кеаііку Іі/езіуіез .

Кеутогсіз: кеаіік, кеаіік-кееріпр іескпоіоріез, кеаіік-кееріпр асііуіііез, кеаіік-кееріпр 
епуігоптепі, кеаііку Іі/езіуіе, ргезскооі скіїсігеп, іке есіисаііопаї апсі ир-Ьгіпріпр ргосезз, рге- 
зскооі іпзіііиііоп.
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