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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОФІЦЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
TOLERANCE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF THE OFFICER OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Стаття присвячена толерантності офі-
цера Національної гвардії України. Зазначено, 
що професійна діяльність військовослуж-
бовців Національної гвардії України перед-
бачає вміння встановлювати контакти з 
людьми, вести діалог, створювати атмос-
феру довіри й доброзичливості, надавати 
допомогу, знаходити індивідуальні підходи 
до кожної людини. Ставиться завдання про-
аналізувати сучасні наукові дослідження із 
проблеми формування толерантності осо-
бистості й на основі їх аналізу і професійної 
діяльності Національної гвардії України визна-
чити сукупність типів толерантності офі-
цера Національної гвардії України. У статті 
відображенні різні розуміння феномену «толе-
рантність» та визначаються певні умови її 
формування. На основі дослідження структу-
ровано найбільш вагомі наукові дослідження 
сучасних учених із проблеми формування 
толерантності особистості. Розглянуто 
різні класифікації типів толерантності. 
Проведено порівняння функцій, що виконує 
Національна гвардія України, та визначено 
типи толерантності, які необхідні для якіс-
ного виконання службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України під час виконання 
кожної з функцій. Зазначено, що діяльність 
Національної гвардії України ґрунтується на 
принципах верховенства права, забезпечення 
дотримання прав і свобод людини і грома-
дянина, позапартійності, безперервності, 
законності, відкритості для демократичного 
цивільного контролю, прозорості, відпові-
дальності, централізованого керівництва 
та єдиноначальності; в її діяльності заборо-
няється застосування тортур, катувань 
та інших жорстких, нелюдських або таких, 
які принижують гідність, видів поводження 
та покарання, що підсилює значення форму-
вання толерантності в майбутніх офіцерів 
Національної гвардії в освітньому процесі для 
успішного виконання функцій, котрі покладені 
на Національну гвардію України. Проведені 
дослідження сучасних підходів до проблеми 
формування толерантності особистості 
в різній професійній діяльності дозволило 
визначити такі типи толерантності, як 
політична, соціальна, релігійна та етнічна, 
що визначаються складниками толерант-
ності офіцера Національної гвардії та за їх 
сукупності і вдалого формування забезпе-
чать ефективну службово-бойову діяльність 
Національної гвардії України.
Ключові слова: толерантність особис-
тості, толерантність офіцера Національ-

ної гвардії України, типи толерантності, 
службово-бойова діяльність, функції Націо-
нальної гвардії України.

The article is devoted to tolerance of an officer 
of the National Guard of Ukraine. The article 
states that the professional activity of militarymen 
of the National Guard of Ukraine presupposes 
the ability to establish contacts with people, 
conduct dialogue, create an atmosphere of trust 
and friendliness, provide assistance, and find 
individual approaches to each person. The task 
is to analyze modern scientific research on the 
formation of tolerance of the individual and on the 
basis of this analysis and professional activity of 
the National Guard of Ukraine, a set of types of 
tolerance of the officer of the National Guard of 
Ukraine will be determined. The article reflects 
different understandings of the phenomenon 
of “tolerance” and defines certain conditions 
for its formation. On the basis of the research 
the most significant scientific researches of 
modern scientists on the problem of formation 
of tolerance of the personality are structured. 
Different classifications of types of tolerance are 
considered. The comparison of the functions 
performed by the National Guard of Ukraine 
is carried out and types of tolerance which 
are necessary for high-quality performance of 
service and combat activity of the National Guard 
of Ukraine at performance of each of functions 
are defined. It is noted that the activities of the 
National Guard of Ukraine are based on the 
principles of the rule of law, ensuring respect 
for human and civil rights and freedoms, non-
partisanship, continuity, legality, openness 
to democratic civilian control, transparency, 
accountability, centralized leadership and unity; 
its activities prohibit the use of torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment, which enhances the importance 
of forming tolerance among future officers in 
the educational process for the successful 
performance of functions of the National Guard 
of Ukraine. Studies of modern approaches to the 
problem of forming tolerance of the individual in 
various professional activities made it possible 
to identify such types of tolerance as political, 
social, religious and ethnic, which are determined 
by the tolerance of the officer. Therefore, its use 
together will ensure effective service and combat 
activities of the National Guard of Ukraine.
Key words: tolerance of an individual, tolerance 
of an officer of the National Guard of Ukraine, 
types of tolerance, service and combat activity, 
functions of the National Guard of Ukraine.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Агресивність, насилля, нетерпимість та конфлік-
тність у людських стосунках сучасного світу зумо-
вили підвищення рівня уваги до питання виховання 
толерантності особистості. Проблема толерант-
ності стосується всіх сфери суспільного життя 
держави і найперше установ, які впливають на 
формування моделі поведінки особистості. Наці-

ональна гвардія України (НГУ) є військовим фор-
муванням із правоохоронними функціями й висту-
пає не тільки як інструмент гарантування безпеки 
держави, а і як державний орган виховання, що 
формує особистість військовослужбовця як повно-
правного громадянина суспільства, котрий, з огляду 
на свої професійні обов’язки, виступає гарантом 
соціального спокою та стабільності в суспільстві.  
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Професійна діяльність військовослужбовців НГУ 
передбачає вміння встановлювати контакти з 
людьми, вести діалог, створювати атмосферу довіри 
й доброзичливості, надавати допомогу, знаходити 
індивідуальні підходи до кожної людини. За дослі-
дженнями О. Спіциної, саме толерантні відносини 
допомагають військовослужбовцям відчувати себе 
достатньо впевнено в колективі та не переживати 
сильних психологічних стресів, пов’язаних зі специ-
фікою військового середовища [1]. VII Міжнародний 
антитерористичний форум «Формування толерант-
ної свідомості в суспільстві» визначив: «Діяльність 
органів державної влади й місцевого самоуправ-
ління, установ і організацій необхідно направити 
на реалізацію принципів толерантності як способу 
життя. Толерантність повинна стати однією з важ-
ливих домінант у питаннях виховання підроста-
ючого покоління, однією з головних компонентів 
системи демократичних цінностей громадянського 
суспільства» [2]. Недостатня увага до питання вихо-
вання толерантності призведе до негативних явищ 
у суспільстві: зневага, глузування, дискримінація, 
ігнорування, агресивність, насильство, жорстокість, 
булінг, садизм. Ураховуючи вищесказане, виховання 
толерантності особистості постає стратегічним 
завданням в освітньому процесі суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема розвитку й формування толерантності 
досліджувалась ще у працях Ж.-Ж. Руссо, Г. Ско-
вороди, М. Монтессорі, Р. Штейнера, О. Швейцера, 
К. Ушинського, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі. 
Серед сучасних вітчизняних та закордонних нау-
ковців, які присвятили свої напрацювання питанню 
категорії толерантності та її формуванню, стали 
такі науковці: М. Андрєєв, О. Брюховецька, І. Бех, 
М. Карандаш, І. Кривошапка, Н. Кічук, Л. Лозинська, 
О. Максимова, Ю. Малинка, Н. Нікітіна (вітчизняні); 
О.Асмолов, В. Бойко, О. Батуріна, С. Братченко, 
Б. Гершунський, П. Гречко, Т. Загоруля, П. Комого-
ров, А. Орлов, Г. Солдатова (закордонні). Значна 
кількість науковців останнього десятиліття розгля-
дає проблему формування толерантності особис-
тості в освітньому процесі, а саме: Н. Барбелко, 
О. Брюховецька, О. Грива, І. Кривошапка, С. Крук, 
О. Столяренко, О. Шаюк та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Звернення до наукових 
досліджень із проблем толерантності особистості в 
сучасному середовищі переконує в актуальності та 
злободенності теми. Проте для нашого дослідження 
становить інтерес толерантність майбутнього офі-
цера та її зміст. Аналіз зазначених досліджень та 
змісту деяких аспектів толерантності дозволяють 
зробити висновок, що напрацювань із питань фор-
мування толерантності у професійній діяльності, 
яка забезпечує захист та охорону життя, здоров’я, 
прав, свобод і законних інтересів громадян досить 
небагато, проблема є малодослідженою.

Мета статті – на основі аналізу сучасних нау-
кових досліджень із проблеми формування толе-
рантності особистості та професійної діяльності 
НГУ визначити сукупність типів толерантності офі-
цера (НГУ).

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
у дослідженні питання щодо виховання толерант-
ності у військовослужбовців НГУ в закладах вищої 
освіти підкреслюється низкою важливих докумен-
тів, які регламентують освітній процес НГУ: Закон 
України «Про вищу освіту», Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 
Національна доктрина розвитку освіти, Концепція 
розвитку Національної гвардії України на період до 
2025 року. Заступник завкафедри ЮНЕСКО Дипло-
матичної академії В. Прокаєва зауважила, що, 
починаючи із 2002 року, в нашій країні відбувається 
різкий спад рівня толерантності, згідно з резуль-
татами спеціального моніторингу, який із початку 
1990-х років регулярно проводиться Інститутом 
соціології Національної академії наук України. Як 
зазначає Міжнародний центр перспективних дослі-
джень у сучасній соціально-політичній ситуації дер-
жавні установи України, стикаються із критичним 
дефіцитом довіри населення. Проте зазначається, 
що військові формування, а саме Збройні Сили 
України, Національна гвардія України, Державна 
прикордонна служба України та патрульна поліція, 
є єдиними державними установами, яким довіряє 
більшість українського суспільства [3].

Наукові дослідження сьогодення демонструють 
різні розуміння феномену «толерантність», визна-
чають різні компоненти її структури та різні умови її 
формування, орієнтуючись водночас на особливості 
професійної діяльності особистості. Активна жит-
тєва позиція, яка формується на основі визнання 
універсальних прав та основних свобод людини, що 
виявляється в людському намірі досягнути порозу-
міння й гармонії різних мотивів, орієнтацій і думок 
без застосування сили, відображає толерантність 
майбутніх економістів, зазначає О. Шаюк, та виділяє 
такі компоненти її структури: мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, емоційно-вольовий, конативний і реф-
лексивний, указуючи на певні умови формування 
толерантності, такі як комплексні психодіагностичні 
зрізи, тренінг розвитку толерантності, навчально-
рольові ігри та кредитно-модульна система [4]. На 
думку О. Гриви, процес становлення толерантної 
особистості в полікультурному суспільстві комп-
лексний, а його складники знаходяться в тісному 
взаємозв’язку. Дослідниця доводить, що оскільки 
толерантність не є заданим порядком речей, то необ-
хідно технологічно створювати її для оптимізації від-
носин у полікультурному молодіжному середовищі  
та пропонує використовувати технології, котрі міс-
тять значну частку таких методів, як дискусії, дебати, 
тренінги, змагання, рольові ігри [5]. Досліджуючи 
зміст та специфіку організації виховного процесу в 
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коледжі, Н. Барбелко пропонує для виховання толе-
рантності застосовувати ефективні форми та методи 
аудиторної й позааудиторної виховної роботи: семі-
нари з викладачами, тренінг-курс для студентів 
«Учимось толерантності», факультативний курс, 
години наставника групи, дебати, конференції, тре-
нінги, виставки, святкові заходи, інтерактивні теа-
три, літературні вітальні, випуск студентської газети, 
конкурси відеороликів, творчі ігри, драматизація 
творів українських та закордонних драматургів та 
інше [6]. На основі емпіричного дослідження, розро-
бляючи модель формування толерантності до неви-
значеності, С. Хілько констатує, що на формування 
загального показника толерантності до невизначе-
ності позитивно впливають такі фактори: збільшення 
віку досліджуваних, перехід на вищий рівень освіти, 
на старші курси навчання, наявність стажу трудової 
діяльності. Дослідницею розроблено та апробовано 
програму формування означеної здатності, яка міс-
тить форми й методи роботи інформаційного, діа-
гностичного, праксеологічного, акмеологічного блоків 

кожної тренінгової сесії, домашні творчі завдання [7]. 
В дисертації О. Троїцької саме толерантність і діалог 
визначені як необхідні передумови, засоби й мета цін-
нісної освіти [8]. Досліджуючи діяльність працівників 
цивільного захисту, С. Крук виділяє толерантність як 
важливу особистісно-професійну рису, що забезпе-
чує витримку та самовладання та в екстремальних 
ситуаціях допомагає зберігати за собою визначальне 
положення, постійно контролювати свою поведінку, 
продумувати дії, бути розважливими і спокійними, 
чуйними та уважними до оточення. Дослідник уточ-
нює, що толерантність – складне цілісне утворення, 
котре передбачає взаємозв’язок пізнавального, 
почуттєвого та інструментального структурних ком-
понентів і підкреслює, що для визначення напрямів 
педагогічної діяльності з формування толерантності 
необхідно врахувати особливості та умови роботи [9]. 
У процесі дослідження ми структурували найбільш 
вагомі, на наш погляд, наукові дослідження із проб-
леми формування толерантності особистості сучас-
ними науковцями, що показано в таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1
Дисертаційні дослідження із проблем виховання толерантності ХХІ століття

Рік викон. 
роботи Автор і тема дослідження Середовище, в якому досліджується об’єкт

2008 Грива О. Толерантність у процесі становлення 
молоді в умовах полікультурного середовища

процес становлення особистості  
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у політичному процесі сучасної України

суспільні відносини, які виникають у сфері 
забезпечення та реалізації прав національних 
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2009 Гусєв А. Толерантність до невизначеності як 
чинник розвитку ідентичності особистості

особистісне змінювання як перехід до нової 
ідентичності

2011
Крук С. Формування толерантності в особового 
складу підрозділів із надзвичайних ситуацій

моральне виховання особового складу 
підрозділів із надзвичайних 
ситуацій МНС України

2011 Шаюк О. Психологічні особливості формування 
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із різними типами емоційності

толерантність як властивість особистості  
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2013
Столяренко О. Педагогічні умови виховання 
толерантності у студентів вищих навчальних 
закладів технічного профілю

процес виховання студентів вищих навчальних 
закладів технічного профілю
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толерантності студентів коледжів у процесі 
вивчення іноземної мови 

процес виховання толерантності студентів

2015
Кривошапка І. Виховання толерантності 
майбутніх викладачів вищої школи в умовах 
магістратури

процес виховання майбутніх викладачів  
вищого навчального закладу

2017 Троїцька О. Принципи діалогу й толерантності в 
розгортанні сучасного культурно-освітнього простору
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керівників загальноосвітніх навчальних закладів

професійна толерантність керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів  
як організацій середньої освіти

2019 Гайдук Г. Мотиваційно-смислові чинники 
професійної толерантності педагога

професійна толерантність особистості 

2019
Іванова А. Політична толерантність як імператив 
процесу забезпечення соціально-політичної 
стабільності

процес забезпечення соціально-політичної 
стабільності в умовах демократичного транзиту 
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Досліджуючи сучасні підходи до проблеми фор-
мування толерантності особистості в різній профе-
сійній діяльності, важливим для нас є визначення 
тих типів толерантності, які будуть показувати 
сукупність самого поняття толерантність офіцера 
НГУ. В контексті нашого дослідження толерант-
ність офіцера НГУ – це сукупність типів толерант-
ності, що визначають здатність проявлення або 
пригнічення на підставі вимог нормативно-право-
вих актів терпимості до різних поглядів, норм пове-
дінки, звичок особи, групи осіб, з якими офіцер 
здійснює комунікації у процесі службово-бойової 
діяльності, а наявні погляди, що її потрібно роз-
глядати у двох формах [10] – внутрішній (здатність 
зберігати рівновагу в різних несподіваних ситуа-
ціях: конфлікт, невизначеність, ризик, стрес; при-
ймати рішення й діяти в цих умовах, навіть якщо 
невідомі всі факти й можливі наслідки); зовнішній 
(сформоване переконання, яке дозволяє осо-
бистості припускати наявність в інших власної 
позиції; наявність здатності розглядати конфлік-
тну ситуацію з різних поглядів, ураховувати різні 

аспекти та аргументи) – бачаться переконливими 
й доцільними. Досліджуючи соціальну психологію 
толерантності, Г. Бардіер [11, с. 27] уводить таке 
поняття, як «поле прояву толерантності», гово-
рячи про ті динамічні процеси, властивості й події, 
на фоні яких виникає й активізується толерант-
ність та інтолерантність, та стверджує, що саме 
культура виступає як інтегративна характеристика 
поля прояву толерантності. В широке поняття куль-
тури дослідниця включає численні субкультури: 
політичну, дитячу, гендерну, етнічну професійну, 
управлінську, бізнес-субкультуру, субкультуру між-
поколінь тощо. Особливу зацікавленість викликає 
дослідження Ю. Жмирової [12], котра класифікує 
толерантність за об’єктами нетерпимості та вио-
кремлює такі її види: інтелектуальна (толерант-
ність до інших поглядів, ідей, думок); конфесійна 
(толерантність до іншої віри); вікова (толерант-
ність до іншої соціальної групи); гендерна (толе-
рантність до іншої статі); міжособистісна (толе-
рантність до особистісних особливостей іншої 
людини); етнічна (толерантність до іншого етносу); 

Таблиця 2
Складники толерантності офіцера НГУ у процесі виконання функцій,  

які виконує Національна гвардія України

Функції, що виконує Національна гвардія України
Типи толерантності, котрі переважають  

у забезпеченні якісної та ефективної 
СБД Національної гвардії України

захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб 
зміни їх насильницьким шляхом;

політична толерантність

охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони 
життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів громадян;

етнічна толерантність, соціальна 
толерантність

участь у забезпеченні громадської безпеки та охороні громадського 
порядку під час проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій 
та інших масових заходів, які створюють небезпеку для життя та 
здоров’я громадян;

соціальна толерантність, релігійна 
толерантність

забезпечення охорони органів державної влади, участь у здійсненні 
заходів державної охорони органів державної влади та посадових осіб;

політична толерантність

охорона дипломатичних представництв, консульських установ 
іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні;

політична толерантність, етнічна 
толерантність

участь у здійсненні заходів, пов’язаних із припиненням збройних 
конфліктів та інших провокацій на державному кордоні, а також 
заходів щодо недопущення масового переходу державного кордону 
з території суміжних держав;

політична толерантність, етнічна 
толерантність

участь у відновленні правопорядку в разі виникнення міжнаціональних 
і міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або припиненні 
протиправних дій у разі захоплення важливих державних об’єктів 
або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує 
нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування;

релігійна толерантність, політична 
толерантність, етнічна толерантність

участь у підтриманні або відновленні правопорядку в районах 
виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного 
чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо 
великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій 
тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю населення;

соціальна толерантність

участь у відновленні конституційного правопорядку в разі здійснення 
спроб захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу 
шляхом насильства, у відновленні діяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування;

політична толерантність

участь у ліквідації наслідків надзвичайних або кризових ситуацій на 
об’єктах, які нею охороняються;

соціальна толерантність
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міжкультурна (толерантність до іншої культури); 
сексуальна (толерантність до іншої сексуальної 
орієнтації); медична (толерантність до іншого 
стану здоров’я). Проте найбільш розповсюджена 
класифікація типів толерантності розглядається 
із соціальної, релігійної, політичної та етнічної 
сфери прояву. Соціальна толерантність визнача-
ється як здібність установлювати і зберігати спіль-
ність із людьми, між якими є соціальна нерівність, 
за умови, що остання не суперечить прийнятим 
у певній спільності, групі моральним і правовим 
стандартам [13, с. 46]. Релігійна толерантність – 
терпиме ставлення до будь-яких релігій і релігійних 
виборів індивідів із боку послідовників інших релі-
гій чи невіруючих [14, с. 300]. Толерантність полі-
тична (лат. tolerans – терпіння) – суспільно визна-
чена система установок і ціннісних орієнтирів, з 
огляду на які формуються відповідні нормативні 
критерії досягнення гармонійного поєднання сус-
пільних поглядів щодо певного явища, засноване 
на безпосередній взаємоповазі до позиції кож-
ного члена соціуму, як до індивідуального підходу 
бачення проблеми та свідомого формування своєї 
оцінки конкретної політичної ситуації [15, с. 287]. 
Як складник духовного розвитку людини, який про-
являється в терпимості до чужого способу життя, 
мислення, традицій та ідей, визначається етнічна 
толерантність [16]. Ураховуючи те, що під час 
службово-бойової діяльності військовослужбовці 
НГУ співпрацюють з іншими військовими форму-
ваннями, перебувають у військових колективах 
із різними ціннісними, моральними та духовними 
орієнтирами, під час виконання завдань та функ-
цій НГУ працюють із людьми різних соціальних 
груп, тому соціальний, релігійний, політичний та 
етнічний типи толерантності найбільш вагомі в їх 
професійній діяльності.

Досліджуючи завдання та функції, що поклада-
ються на НГУ [17] нами зроблена спроба обґрун-
тувати необхідні типи толерантності, які у процесі 
їх формування в майбутніх офіцерів НГУ під час 
освітнього процесу будуть забезпечувати ефек-
тивне виконання їх службово-бойової діяльності. 
Службово-бойова діяльність (СБД) – «це сукуп-
ність, охоронних, режимних, ізоляційно-обмежу-
вальних, захисних заходів (дій), що проводяться в 
мирний час, за надзвичайних обставин та у воєн-
ний час із метою охорони об’єктів, громадської без-
пеки, законності та правопорядку, забезпечення 
суверенітету й територіальної цілісності держави, 
її конституційного ладу» [18, с. 4]. Дослідження 
проведено в таблиці порівняння типів толерант-
ності, що є, на нашу думку, необхідними складни-
ками толерантності офіцера НГУ у процесі вико-
нання функцій, котрі виконує НГУ (табл. 2).

Відповідно до Закону України, «Націо-
нальна гвардія України виконує покладені на неї 
завдання у взаємодії із правоохоронними орга-

нами, Збройними Силами України, Управлінням 
державної охорони України, іншими утвореними 
відповідно до законів України військовими фор-
муваннями, органами місцевого самовряду-
вання, органами прокуратури, органами дер-
жавної влади, громадськими об’єднаннями та 
релігійними організаціями, а також спільно з 
адміністрацією та режимними органами об’єктів, 
котрі охороняються, та населенням» [17]. 
Принципи, на яких ґрунтується діяльність НГУ  
(а саме: верховенство права, забезпечення 
дотримання прав і свобод людини і громадя-
нина, позапартійності, законності, відкритості 
для демократичного цивільного контролю, без-
перервності, прозорості, відповідальності, цен-
тралізованого керівництва та єдиноначальності; 
в її діяльності забороняється застосування тор-
тур, катувань та інших жорстких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів поводження 
та покарання [17]), підсилюють значення форму-
вання толерантності в майбутніх офіцерів НГУ 
в освітньому процесі для успішного виконання 
функцій, котрі покладені на НГУ.

Висновки. Отже, проведені дослідження сучас-
них підходів до проблеми формування толерант-
ності особистості в різній професійній діяльності 
дозволило нам визначити такі типи толерантності, 
як політична, соціальна, релігійна та етнічна, що, 
на нашу думку, і є складниками толерантності офі-
цера НГУ та за їх сукупності і вдалому формуванні 
забезпечать ефективну службово-бойову діяль-
ність НГУ. Формування високого рівня толерант-
ності у військовому колективі потребує чимало 
часу та певних умов із чітко визначеною техноло-
гією. Тому перспективи нашого дослідження ми 
вбачаємо у створені моделі формування толе-
рантності в майбутнього офіцера НГУ в закладах 
вищої освіти.
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