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Ви можете запропонувати свою статтю для публікації. 
1. Вимоги до оформлення тексту: ц 

1 . Матеріали статті в електронному варіанті формату *.СІОС пересилаються на електронну адресу паіа2310@икг.пеі назва 
документу відповідає прізвищу автора (наприклад, «Базима.сіос»). 

2. Обсяг статті - 10-15 сторінок друкованого тексту. 
3. Розмір аркушу - А-4, тип шрифту: Т ітез №\А/ Ротап; розмір шрифту - 14 (розмір шрифту при оформленні використаної 

літератури, анотацій та ключових слів - 12); міжрядковий інтервал - 1,5 (міжрядковий інтервал при оформленні 
використаної літератури, анотацій та ключових слів - 1 ) , вирівнювання по ширині, абзац-1,25 мм. 

4. Параметри сторінки - по 2,0 см з усіх сторін. 
5. Виклад матеріалу статті має відповідати п.З Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових 

видань, внесених до переліку ВАК України» від 15 січня 2003р. № 7 - 05/1. 
6. Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати, де перша цифра - номер джерела в 

списку літератури, який додається до статті, друга - номер сторінки (наприклад: [1, с.14]). 
2. Вимоги до набору тексту: 

1. Вимкнути функцію «перенос», 
2. Вимкнути функцію «нумерація сторінок». 
3. Відступ першого рядку кожного абзацу робиться автоматично через меню МісгозоЙ Могсі (Формат - Абзац - виступ на 

першій сторінці - 1 , 2 5 мм ). 4. Відстань між словами - не більше 1 пропуску; зайві пропуски між словами небажані. 
5. Використовувати дефіс «-», який не відділяється пропусками та тире «-», яке відділяється з обох сторін пропусками 

відповідно до тексту. 
6. Схеми формуються за допомогою функції «Групування об'єктів». 
7. Виділення кольором і кольорові малюнки та графіки небажані (друк тексту журналу чорно-білий). 

3. Вимоги до змісту тексту: 
1. Бібліографічний показник УДК: без абзацного відступу, жирний шрифт (ліворуч). 
2. Назва етапі (мовою написання статті): великі літери, жирний шрифт (по центру), 
3. Прізвище та ініціали автора І авторів: жирний шрифт (праворуч); е-таіі. 
4. Текст статті повинен мати у своїй структурі такі елементи, як: постановка проблеми, аналіз досліджень і публікацій, мета 

статті, виклад матеріалу дослідження, висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Зазначені 
елементи представляються стилістично, але графічно виділяти їх не обов'язково. 

5 Література (без двокрапки): жирний шрифт. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; їм я 
автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Використана література оформлюється мовою 
першоджерела та транслітерацією - посилання на транслітераційний переклад в онлайн режимі МІр:/Лгап8ІіІЖиа/. 

6 Анотації статті (без слова «анотація») та ключові слова (розпочинаються словосполученням «Ключові слова:»: курсив), 
українською, російською та англійською мовами. Перед кожною анотацією жирним шрифтом зазначається прізвище та 
ініціали автора, назва статті (мовою, якою написана анотація). Вимоги до написання анотації: інформативність (анотація 
не повинна містити загальні слова), оригінальність (анотація англійською мовою не повинна бути калькою українського 
варіанту), змістовність (анотація має відображати загальний зміст статті і результати дослідження), структурність 
(анотація повинна відбивати логіку опису результатів етапі), якість (переклад на російську та англійську мови має бути 
якісним), компактність (150-250 слів кожною мовою). 

7. Супровідна сторінка: відомості про автора І авторів подаються без скорочень (прізвище, ім'я, по батькові, наукове звання, 
посада, місце роботи, адреса, телефон, е-таіі. 

Обов'язковою умовою є наявність рецензії на статтю провідного фахівця (доктора педагогічних або 
психологічних наук, професора) з підписом і печаткою. У кінці статті обов'язково вказуються дата надходження 
статті до редакції, дата прийняття статті до друку (визначає редакційна колегія) і рецензент. 

Матеріали, які не відповідають вимогам, не публікуються. 

Після виходу журналу із друку упродовж 6 місяців із дати видання автори мають право забрати авторські 
поиміоники. Колектив авторів отримує кількість примірників, що відповідає кількості авторів. 

Контакти для довідок: 
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БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ОДНА З ФОРМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Стахова/1. Л., Іага$(акШа4@те(а.иа 

Постановка проблеми. Логопедична 
практика доводить, що запорукою успішного 
подолання порушень мовленнєвого розвитку 
дошкільників є системна організація корекційно-
розвивальної роботи. Модернізація процесу 
навчання сприяє пошуку педагогами таких 
педагогічних технологій, що викликатимуть у 
дітей бажання дізнаватися, міркувати, діяти, 
опановувати тощо. Сьогодні змінюються зав-
дання дошкільної освіти, розробляються нові 
підходи до відображення змісту через інтег-
рацію знань, нові плани навчально-розвиваль-
ної роботи. Оновлення системи освіти вимагає 
використання нетрадиційних методів та форм 
під час організації корекційно-розвивального 
процесу в закладах дошкільної освіти, зокрема, 
інтегративних, під час використання яких у дітей 
формується діяльнісний підхід до процесу от-
римання та закріплення набутих знань, умінь та 
навичок. Однією з форм інтеграції предметів та 
реалізації міжпредметних зв'язків є бінарне 
заняття, проведення якого є доцільним в групах 
компенсуючого типу для дітей з порушеннями 
мовлення. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Основною формою навчання дітей до-
шкільного віку є заняття. В українському педаго-
гічному словнику заняття в дитячому садку ви-
значено як освітня робота з дітьми дошкільного 
віку [2]. 

За визначенням академіка А. Богуш, 
«заняття - це спеціально організована діяль-
ність вихователя і дітей, що відбувається в ус-
тановленому порядку та в певному режимі і 
залежить від кількості тих, кого навчають, часу, 
місця й порядку його здійснення» [1]. 

Питання інтеграції освітнього процесу в 
закладах дошкільної освіти досліджують сучасні 
науковці: О. Білан, А, Богуш, Н. Гавриш, К. Кру-
тій, С. Якименко. 

Н, В. Гавриш здійснює аналіз процесу 
інтеграції в дошкільному закладі. Дослідниця 
інтегрованим заняттям називає заняття, яке 

спрямоване на розкриття цілісної суті певної 
теми, засобом різних видів діяльності, що 
об'єднуються в широкому інформаційному колі 
знань через взаємне проникнення та збагачен-
ня [4]. 

Мета статті: висвітлити доцільність ви-
користання бінарних занять під час організації 
корекційно-розвивальної роботи в групах ком-
пенсуючого типу для дітей з порушеннями мов-
лення. 

Виклад основного матеріалу. У світлі 
реалізації нових стандартів навчання в закла-
дах дошкільної освіти та підвищення ефектив-
ності корекційно-розвивального процесу особ-
ливого значення набувають бінарні заняття, 
метою яких є узагальнення знань дітей, форму-
вання цілісного сприймання матеріалу, що 
вивчається, дітьми. У підготовці даних занять 
беруть участь два педагоги - вони спільно оби-
рають форми, методи, прийоми та засоби робо-
ти, планують власну діяльність і діяльність 
дітей, проте кожен з педагогів проводить свою 
частину заняття автономно. У групах компен-
суючого типу для дітей з порушення мовлення 
зазначені заняття можуть організовувати та 
проводити учитель-логопед і вихователь, учи-
тель-логопед і психолог, вихователь і психолог. 
Зазвичай бінарні заняття впроваджують у прак-
тику вихователь і учитель-логопед. 

Головними передумовами успішного 
проведення бінарного заняття є: 
- логічний зв'язок в межах однієї теми між 

частинами заняттями, які проводять учитель-
логопед і вихователь; 

- використання різноманітних засобів і методів 
навчання та корекції мовленнєвих порушень; 

- чергування видів діяльності протягом за-
няття, тому що дитина, за твердженням 
К.Д.Ушинського, втомлюється не від самої 
діяльності, а від її одноманітності; 

- збереження тісного контакту з дитиною про-
тягом усього заняття, відчуття нею невідкла' 
дної допомоги з боку дорослого, використав 
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ня новітніх технологій керівництва дитячим 
колективом. 

Готуючись до бінарного заняття, як й до 
традиційного логопедичного, в групі компенсую-
чого типу для дітей з порушеннями мовлення, 
учитель-логопед та вихователь повинні: 
- визначити тему та мету заняття; 
- визначити основні етапи заняття, забезпечи-

ти їх взаємозв'язок і послідовність; 
- підібрати фонетичний, лексичний та грама-

тичний матеріал; 
- підібрати наочний матеріал; 
- передбачити використання різноманітних 

ігор, дидактичних вправ; 
- передбачити прийоми, які забезпечують ін-

дивідуальний підхід і залучення дітей до ак-
тивної мовленнєвої та пізнавальної діяль-
ності [5]. 

Результатом бінарного заняття виступає 
різнобічний розвиток дітей, закріплення набутих 
знань, умінь і навичок, 

Досвід практичної роботи дозволяє 
стверджувати, що бінарне заняття має свої 
переваги; 
- під час проведення бінарних занять відбува-

ється систематизація та узагальнення наяв-
них знань у дітей; 

- об'єднання зусиль учителя-логопеда та ви-
хователя дозволяє більш професійно та 
ефективно здійснювати процес корекції, на-

вчання та розвитку, сприяє посиленню 
управління процесом пізнавальної та проду-
ктивної практичної діяльності дітей; 

- бінарне заняття сприяє розширенню круго-
зору, розвитку творчого мислення дітей, 
уміння застосовувати знання в нових ситуа-
ціях. 

- нетрадиційний підхід до набуття нових знань 
або їх закріплення, форма проведення біна-
рного заняття підвищує мотивацію та заціка-
вленість дітей, створює комфортні умови ро-
звивального мовленнєвого середовища; 

- бінарне заняття дозволяє комплексно вико-
ристовувати різноманітні методи та засоби 
корекційно-розвивального процесу, системи 
контролю, а також гру, спілкування та проду-
ктивну діяльність дітей, що мають велике 
значення в житті дитини; 

- бінарне заняття сприяє виникненню у дітей 
мотивів до мовленнєвої діяльності, заохо-
ченню вільного вербального самовираження 
дітей, «цінність якого - у можливості говори-
ти те, що вони хочуть; за такої свободи й на-
роджуються мовленнєві мотиви [3]; 

- під час організації та проведенні бінарного 
заняття педагоги мають можливість раціона-
льно використовувати час, спільна діяльність 
учителя-логопеда та вихователя сприяє роз-
витку співпраці та наступності педагогів, під-
вищенню фахового рівня педагогів. 

Наводимо приклад бінарного заняття з формування лексико-граматичних категорій для дітей 
старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення «Зимовий вернісаж». 

Мета: активізація словника дітей за лексичною темою «Зима», вправляння дітей в умінні 
утворювати прикметники від іменників, утворювати іменники зі зменшено-пестливими суфіксами, 
відмінювати іменники, складати речення за парою предметних картинок, добирати риму; 

розвиток слухового сприймання, чуття мови, фонематичного слуху, дрібної моторики, уяви; 
виховання позитивного ставлення до заняття. 
Матеріал; шайпики, предметні картинки, рукавичка, ватман (з контурами предметів), коробка зі 

сніжинками із паперових серветок, пензлики, клей. 

Хід заняття. 
і. Вступна частина. 
Вихователь запитує в дітей, з яким настроєм вони сьогодні прийшли до дитячого садочку та 

пропонує обрати смайлик, що відповідає їхньому настрою. 

II. Основна частина. 
1. Активізація словника дітей. 
Вихователь пропонує дітям добрати прикметники до іменника «зима» (Зима яка? - холодна, 

біла, весела, довга, снігова тощо) та назвати «зимові слова» (сніг, сніжинка, зима, холод, мороз, 
санчата, ковзани, ковзанка, снігова гірка, снігова баба, рукавиці, шуба тощо), 
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2. Визначення першого звуку в словах. 
Логопед пропонує дітям слова, що він їх вимовлятиме, та сказати, який звук вони чують на 

початку кожного слова (зима, сніг, хуртовина, хурделиця, іній, метелиця, ожеледиця, ескімо, крига, 
айсберг, ковзани). 

3. Утворення прикметників від іменників. 
Логопед пропонує дітям пограти в гру «Нове слово». За зразком, поданим педагогом(Гірка зі 

снігу яка? - Снігова.), діти утворюють утворити нові слова: зима з морозом - морозяна, фортеця з криги 
- крижана, вдень дме вітер - день вітряний, сяє сонце - день сонячний. 

4. Утворення слів за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів, 
Логопед пропонує дітям пограти в гру «Скажи лагідно» (з опорою на наочність). Педагог називає 

картинки, на яких зображені великі предмети, а діти називають картинки, на яких зображені маленькі 
предмети (сніжок, крижинка, зимонька, рукавичка, шапочка, морозець тощо). 

5. Розвиток слухового сприймання та слухової уваги. 
Вихователь пропонує дітям пограти в гру «Буває - не буває»: педагог промовляє речення, діти 

мають його уважно слухати та сказати, буває так чи ні. 
Діти катаються на санчатах влітку. Взимку діти ліплять снігову бабу. Взимку на деревах 

розпускаються бруньки. Взимку діти грають в сніжки. Взимку діти купаються і засмагають. Взимку на 
дорозі буває ожеледиця. Взимку на клумбі розквітають квіти. Взимку тріщать люті морози, Взимку діти 
катаються на ковзанах. Взимку дуже жарко, Взимку всі діти чекають на Новорічне свято. 

Логопед включається в гру та просить дітей відповісти на його запитання: 
Сніг білий чи синій? Лід твердий чи м'який? Сніг капає чи йде? Взимку буває снігопад чи 

листопад? Снігову бабу будують чи ліплять? На санчатах катаються чи гойдаються? 
6. Розвиток логічного мислення. Складання поширених речень. 
Вихователь пропонує дітям побудувати логічний ланцюжок (з опорою на предметні картинки: 

зима, санчата - самокат, гірка - гойдалка, сніг - пісок, сніжинка - краплинка). Діти розглядають першу 
картинку, визначають пору року - зима, добирають до неї з пари запропонованих ту, що підходить за 
смислом - санчата, пояснюють свій вибір, складаючи речення: Взимку діти катаються на санчатах, Ана-
логічно проводиться робота з іншими картинками. 

7. Розвиток чуття мови (вправа на римування). 
Логопед пропонує пограти в гру «Ми - поети», для цього дітям потрібно закінчувати речення 

словом-назвою картинки (сніг, шуба, іній, санчата, лід,) що підходить за римою. 
Він на землю зранку ліг, ми радієм, випав ,,. сніг. 
Від дерев красиві тіні, бо на гілках лежить ... іній. 
Дуже весло дівчатам, їдуть з гірки на ... санчатах. 
Не мерзне взимку наша Люба, в неї є красива ... шуба. 
Від ковзанів на річці слід, покриває ручку ,,. лід. 
8. Складання речень за парами слів-назв картинок. 
Логопед додає до кожної з даних картинок ще одну та пропонує дітям скласти речення за 

поданими словами-назвами картинок: хлопчик - санчата, шуба - дівчинка, земля - сніг, дерево - іній, 
річка-лід. 

9. Розвиток дихання. 
Вихователь несподівано знаходить коробку-книгу, в якій лежать сніжинки (із паперових 

серветок), показує їх логопеду. 
Логопед викладає на долоньку дітям сніжинки, пропонує здути їх з долоні на снігову галявину. 
10. Колективна робота: аплікація «Зимовий вернісаж». 
Вихователь пропонує дітям з створити картину за допомогою різнокольорових шматочків 

серветок. Діти викладають із кольорових серветок на ватмані хмари, сонце, ялинку, хуртовини, 
сніжинки. 

III. Підсумок («Інтерв'ю») 
Вихователь: - Наше заняття добігає кінця я хочу взяти у вас інтерв'ю. 
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Що Вам найбільше сподобалось? 
Про що Ви розкажете батькам? 
Яке завдання було для Вас складним? 
У які ігри пограєте з мамою? Татом? 

Висновки. Отже, вищесказане дає підс-
тави говорити про те, що бінарне заняття як 
нетрадиційна форма організації навчання в 
групах компенсуючого типу для дітей з пору-
шеннями мовлення забезпечує комфортність, 
дає можливість отримання дітьми задоволення 
від сумісної діяльності педагогів та дітей через 

гру та практичні дії, посилює зацікавленість 
дітей темою, покращує якість засвоєння знань 
та вмінь. Впровадження та системне викори-
стання зазначеного виду занять підвищує 
ефективність корекційно-розвивального проце-
су, сприяє розвитку всіх компонентів 
мовленнєвої системи дітей дошкільного віку. 
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Стахова Л.Л. Бінарне заняття як одна з форм підвищення ефективності корекційно-
розвивального процесу в закладах дошкільної освіти. 

У статті висвітлено значення бінарного заняття як нетрадиційної форми організацій корекційно-
розвивального процесу в закладах дошкільної освіти. Під час підготовки до проведення бінарного заняття в гру-
пах компенсуючого типу для дітей з порушеннями мовлення вихователь і учитель-логогіед разом обирають тему 
заняття та формулюють мету, проводять аналіз мовленнєвого матеріалу, здійснюють пошук доцільних методів та 
прийомів, добирають наочність, передбачають можливі ризики та обмеження, Зазначено, що головними переду-
мовами успішного проведення бінарного заняття є логічний зв'язок між частинами заняттями, які проводять учи-
тель-логопед і вихователь, використання різноманітних засобів і методів навчання та корекції мовленнєвих по-
рушень, чергування видів діяльності протягом заняття, збереження тісного контакту з дитиною протягом усього 
заняття. Визначені переваги бінарного заняття як нетрадиційної форми організації корекційно-розвивального 
процесу, а саме: відбувається систематизація та узагальнення наявних знань у дітей; об'єднання зусиль учителя-
логопеда та вихователя дозволяє більш ефективно здійснювати процес корекції, навчання та розвитку; сприяє 
розширенню кругозору, розвитку творчого мислення дітей, уміння застосовувати знання в нових ситуаціях; 
підвищує мотивацію та зацікавленість дітей, створює комфортні умови розвивального мовленнєвого середовища; 
дозволяє комплексно використовувати різноманітні методи та засоби корекційно-розвивального процесу, системи 
контролю, а також гру, спілкування та продуктивну діяльність дітей; сприяє виникненню у дітей мотивів до 
мовленнєвої діяльності, заохоченню вільного вербального самовираження дітей; педагоги мають можливість 
раціонально використовувати час. Наданий зразок бінарного заняття для дітей старшого дошкільного віку із за-
гальним недорозвиненням мовлення. 

Ключові слова: порушення мовлення, бінарне заняття, учитель-логопед, вихователь. 
Стахова Л. Л. Бинарное занятие как одна из форм повьішения зффективности коррекционно-

развивающего процесса в учреждениях дошкольного образования. 
В статье вьісвечивается значение бинарного занятия как нетрадиционной формьі организации коррек-

ционно-развивающего процесса в учреждениях дошкольного образования. При подготовке проведення бинарно-



Журнал «Логопедія» №11 2017 

го занятии в группах для детей с нарушениями речи воспитатель и учитель-логопед вместе вьібирают тему заня-
тия и формулируют цель, проводят анализ речевого материала, осуществляют поиск необходимьіх методов и 
приемов, подбирают наглядность, предвидят возможньїе риски та ограничения. Отмечено, что главньїми предпо-
сьілками успешного проведення бинарного занятия является логическая связь между частями занятиями, кото-
рьіе проводят учитель-логопед и воспитатель, использование различньїх средств и методов обучения и коррек-
ции речевьіх нарушений, чередование видов деятельности в течение занятия, сохранение тесного контакте с 
ребенком в течение всего занятия. Определеньї преимущества бинарного занятия как нетрадиционной формьі 
организации коррекционно-развивающего процесса, а именно: происходит систематизация и обобщение имею-
щихся знаний у детей; обьединение усилий учителя-логопеда и воспитателя позволяет более зффективно осу-
ществлять процесе коррекции, обучения и развития; способствует расширению кругозора, развитию творческого 
мьішления детей, умения применять знання в новьіх ситуациях; повьішает мотивацию и заинтересованность 
детей, создает комфортньїе условия развивающей речевой средьі; позволяет комплексно использовать различ-
ньіе методьі и средства коррекционно-развивающего процесса, системи контроля, а также нгру, общение и про-
дуктивную деятельность детей; способствует возникновению у детей мотивов к речевой деятельности, поощре-
нию свободного вербального самовираження детей; педагоги имеют возможность рационально использовать 
время. Предоставленньїй образец бинарного занятия для детей старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи. 

Ключевьіе слова: нарушение речи, бинарное занятие, учитель-логопед, воспитатель. 
ЗІакНоїа І.. І.. Віпагу Іеззоп аз опе оі ІІіе ї о г т з о? іпсгеазіпд Ше еШсіепсу оі Ше соггесі іуе-

сіеуеіоріпд ргосе55 іп іпзМиііопз оі ргезсіїооі есіисаііоп. 
ТЬе агіісіе ЬідЬІІдЬІз {Не зідпіГісапсе о і Ьіпагу е т р і о у т е п і аз ап ипсопуепііопаї і о г т о і огдапігаііоп о і іЬе 

соггесііопаї-сіеуеіоріпд ргосезз іп рге-зсЬооІ іпзМиііопз. Ш е п ргерагіпд а Ьіпагу Іеззоп іог дгоирз о і с Ш г е п у/ііп 
зреесЬ сІІ50гсІег$, ІЬе есіисаіог апсі іЬе зреесЬ іЬегарізі іодеіЬег сЬоозе іЬе іоріс о і ІЬе Іеззоп апсі Тогтиіаіе (Не доаі, 
апаїуге іЬе зреесЬ таіег іаі , зеагсЬ іог іЬе песеззагу теіЬосіз апсі іесЬпіяиез, зеїесі іЬе УІзиаІ асіз, апіісіраіе іЬе 
роззіЬІе гізкз апсі І іт і іа і іопз. Іі із поіесі іЬаі ІЬе т ф г Ьаскдгоипсіз іог іИе зиссеззіиі Ьіпагу Іеззоп із іЬе ІодісаІ соп-
песііоп ЬеМеєп раїїз о і ІЬе Іеззоп іЬаі ІЬе іеасЬег-зреесЬ іЬегарізі апсі есіисаїог сопсіисі, іЬе изе о і уагіоиз т е а п з 
апсі теіЬосіз о і іеасЬіпд апсі соггесііпд зреесЬ сіізогсіегз, іЬе а і іета і іоп о! асііуіііез сіигіпд іЬе Іеззоп, таіпіаіп іпд 
сіозе сопіасї адіШ ІЬе сЬІІсі сіигіпд ІЬе адЬоІе Іеззоп. ТЬе асіуапіадез о і Ьіпагу Іеззоп аз ап ипсопуепііопаї і о г т о! 
огдапігаїіоп о і іЬе соггесііуе-сіеуеіоріпд ргосезз аге сіеіегтіпесі, патеїу : іЬе зуз іета і і га і іоп апсі депегаїігаііоп о і іЬе 
ехізііпд кпоадіесіде оі сЬІІсігеп іакез ріасе; ипііесі еі іогіз о і ІИе ІеасЬег-зреесЬ ІЬегарізі апсі есіисаіог а і к м іо саггу оиі 
іЬе ргосезз о і соггесііоп есіисаііоп апсі с іеуеіортепі т о г е еііесііуеіу; р гото іез Ьгоасіепіпд о і іЬе оиііоок, с іеуеіортепі 
о і сгеаііуе іЬіпкіпд оі сЬІІсігеп, аЬІІІіу (о арріу кпоміесіде іп пеад зііиаііопз; іпсгеазез іЬе то і іуа і іоп апсі іпіегезі о і 
сЬІІсігеп, сгеаіез сотіог іаЬІе сопсііііопз іог іЬе сіеуеіоріпд зреесії епу ігоптепі ; а!Іо\л/з сотр іех изе о і уагіоиз теіЬосіз 
апсі т е а п з о і соггесііуе-сіеуеіоріпд ргосезз, сопігоіііпд зу з і е т , аз \л/еІІ аз іЬе дате , с о т т и п і с а і і о п апсі ргосіисііуе 
асііуіііез о і сЬІІсігеп; р гото іез іЬе сЬІІсігеп'з то і і уез іог зреесЬ асііуііу, іЬе епсоигадетеп і о і ігее уегЬаІ ехргеззіоп оі 
сЬІІсігеп; іеасЬегз Ьауе ІЬе оррогіипііу іо изе і і т е гаііопаїїу. А затр іе о і а Ьіпагу Іеззоп іог сЬІІсігеп о і зепіог рге-
зсЬооІ аде мііЬ а депегаї ипсіегсіеуеіортепі о і зреесЬ із діуеп. 
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