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Умови розвитку інформаційного суспільства, 
стратегічна мета України – інтеграція в Євро-
пейський та світовий освітній простір, а також 
приєднання до Болонського процесу вимагають 
від університетів орієнтування не на енциклопе-
дичність знань студентів, а на формування в них 
таких здатностей, як уміння самостійно збирати, 
обробляти інформацію та спроможність ефекти-
вно її використовувати в процесі розв’язання 
життєвих та професійних ситуацій, прийняття 
рішень та самореалізації. 

Відомо, що 80% інформації у світовій пошу-
ковій системі передається й зберігається англій-
ською мовою, яка за останні п’ятдесят років на-
була статусу мови міжнародного спілкування. 
Тому цілком природнім є зростання попиту на 
спеціалістів, які вільно володіють цією мовою 
на повсякденному та професійному рівні. Щоб 

підготувати такого спеціаліста, вищі заклади 
освіти, спрямовуючи навчальний процес на за-
доволення потреб суспільства та запитів студен-
тів, мають змінити ставлення до вивчення інозе-
мної мови як непрофілюючої дисципліни на фа-
культетах нефілологічного профілю. В той же 
час змін потребує й методика навчання англійсь-
кої мови студентів нефілологічних спеціальнос-
тей: майбутніх економістів, політологів, соціаль-
них працівників, екологів, правознавців.  

Аналіз існуючих методик навчання іншомов-
ного спілкування у вищих навчальних закладах 
нефілологічного профілю свідчить, що переваж-
на більшість з них декларує запровадження су-
часного комунікативно-діяльнісного підходу, 
але на практиці методи-способи навчальної дія-
льності залишаються здебільшого традиційни-
ми: читання й переклад текстів, переказ, вико-
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нання граматичних та лексичних вправ на під-
становку, складання речень із окремо поданих 
слів, заучування готових наведених у підручни-
ку діалогів та розмовних тем. Самостійна робота 
студентів, без чого неможливе опанування іно-
земної мови, зводиться до механічного заучу-
вання програмних тем, перекладу та виконання 
письмових вправ, які не мають нічого спільного 
з творчістю, не збуджують уяву, не сприяють 
розвитку креативного мислення.  

Водночас в деяких університетах нефілологі-
чного напрямку (Київський національний полі-
технічний інститут – КПІ, Дніпропетровський 
університет економіки та бізнесу, Київський 
національний економічний університет, Націо-
нальний університет ”Києво-Могилянська ака-
демія”) завдяки науковим наробкам вітчизняних 
вчених та ентузіазму творчо працюючих викла-
дачів поширюється впровадження насправді 
інноваційних освітніх технологій, мета яких – 
якнайефективніше навчити студента іншомовно-
го спілкування на повсякденні та професійні 
теми з максимальним використанням можливос-
тей аудиторних занять у поєднанні з цілеспрямо-
ваною самостійною роботою студентів, сформу-
вати у студентів бажання постійно вдосконалю-
вати свої знання й навички користування інозе-
мною мовою. Окрім навчальної функції впрова-
дження інноваційних освітніх технологій у про-
цес оволодіння іноземною мовою виконує вихо-
вну та освітню функції: в ході вивчення мови у 
студентів формується стійке позитивне ставлен-
ня до іноземної мови та культури народів, які 
нею послуговуються, а також віра у власні сили 
й спроможність вивчити мову і навчитись спіл-
куватись цією мовою на загальні та професійні 
теми. 

Метою даної статті є аналіз існуючих іннова-
ційних технологій навчання іншомовного спіл-
кування та визначення запропонованої нами 
технології формування соціокультурної компе-
тенції студентів нефілологічних спеціальностей.  

Завданнями статті передбачено:  
− розкрити сутність інноваційного навчання;  
− проаналізувати існуючі підходи та техно-

логії навчання іноземних мов студентів 
нефілологічних спеціальностей;  

− дати визначення та описати запропонова-
ну нами технологію формування соціоку-
льтурної компетенції.  

Поява терміну “інноваційне навчання” – це 
об’єктивна необхідність, зумовлена глобальни-
ми змінами у світі, що знайшли відображення у 
відмові від традиційного навчання, яке передба-
чало підготовку людини до вступу в самостійне 
життя на основі передачі досвіду старшого поко-
ління молодшому. Але разом із змінами умов 
життя з’являються потреби у формуванні вмінь 
гнучко реагувати на ці зміни, а також розвитку 

самостійності, ініціативності, рефлексивності 
мислення; змінюються цілі навчання: головне 
зараз - не передача готових знань, не засвоєння 
певної інформації, кількість якої постійно збіль-
шується: найголовнішим стає формування свідо-
мої й відповідальної особистості, яка здатна до 
здійснення раціонального вибору в складних 
життєвих ситуаціях. Ці нові вимоги до результа-
тів навчання спричинили появу альтернативи 
традиційному навчанню, а саме – інноваційного 
навчання. 

Інноваційне навчання – це процес і результат 
такої навчальної діяльності, яка стимулює появу 
змін у існуючій культурі, соціальному середови-
щі. Поняття “інновація” – це не стільки створен-
ня й розповсюдження чогось нового, скільки 
такі зміни, які мають суттєвий характер та су-
проводжуються змінами як у діяльності, так і в 
стилі мислення [1; 91-92]. Основна функція ін-
новаційного навчання полягає не стільки в під-
готовці до життя, скільки в безпосередньому 
включенні в сам життєвий процес, що можна 
здійснити лише за умов оволодіння прийомами 
саморозвитку та самоосвіти. Основна мета інно-
ваційного навчання – навчити людину вчитись у 
будь-якій ситуації. В основі інноваційного на-
вчання лежить спільна діяльність студента і ви-
кладача у формі діалогу, міжособистісних взає-
модій та інтенсивного занурення в предмет [2]. 

Отже, саме інноваційне навчання іншомов-
ного спілкування має створити підгрунтя для 
впровадження нових технологій вивчення мови 
та формування соціокультурної компетенції сту-
дентів. 

Поняття ”технологія”  навчання іноземних 
мов з’явилось у вітчизняній методиці в 70-х ро-
ках минулого століття як альтернатива розве-
дення понять “метод” та “підхід”. У зарубіжній 
методиці відрізняють поняття “аpproach” (підхід) 
та “method” (метод, спосіб), але надають їм зо-
всім іншого значення [3]. “Підхід” же в розумін-
ні вітчизняних методистів передбачає не тільки 
те, як учити (метод), а й для чого вчити (мету) та 
чому вчити (зміст). Технологія визначається 
Г.В.Роговою як “система всіх практичних при-
йомів, які використовуються в аудиторії, та 
практичних методичних положень, що покладе-
ні в їх основу” [4]. Існує й інше визначення цьо-
го поняття, наведене П.І.Сердюковим: “вико-
ристання інформаційних, насамперед комп’юте-
рних, технологій у навчанні іноземних мов” [5]. 
О.Б.Тарнопольський та С.П.Кожушко розуміють 
“технологію” як практику навчання, тобто прак-
тичні способи і прийоми досягнення мети й за-
вдань навчання, розглядаючи “метод” як ком-
плекс теоретичних положень або принципів, на 
основі яких може будуватись навчальний про-
цес: це теоретична база того, “як учити” [6, 
с. 65]. В.А.Козаков основними ознаками сучас-
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ної технології навчання вважає “системне сполу-
чення активної самостійної роботи студентів 
(індивідуальна діяльність учіння) і активних 
методів-способів навчання (кооперативно-
групова діяльність учіння), що має працювати сис-
тематично протягом усього часу засвоєння навча-
льного предмету, який являє собою частку суспі-
льного досвіду (людської культури)” [1, с. 57].  

Розробка будь-якої технології відбувається в 
рамках певного підходу до навчання й спираєть-
ся на основні положення та враховує принципи 
обраного підходу. Обсяг статті не дає змоги оха-
рактеризувати всі існуючі зараз підходи до на-
вчання іноземної мови: діяльнісно-орієнтований, 
комунікативний, діяльнісно-комунікативний, 
індивідуальний, особистісно-орієнтований тощо. 

 У нашому дослідженні ми спирались на 
конструктивістський (D.H.Jonassen, 1995) [7] та 
соціально-конструктивістський підхід (Кош-
манова Т.С., 1999) [8], розглядаючи його як най-
сучасніший підхід до навчання не тільки інозем-
них мов. Такий підхід стимулює тих, хто вивчає 
мову, самостійно “конструювати” власні знання, 
вміння й навички через виконання діяльності, 
яка відтворює або моделює позамовну дійсність, 
заради якої вивчається мова. D.H.Jonassen виді-
ляє сім характеристик навчального середовища, 
побудованого конструктивістськи. Таке середо-
вище повинно бути: 

− активним – студенти включаються в розу-
мову обробку інформації, за результат 
якої вони самі несуть відповідальність; 

− конструктивним – студенти включають 
нові ідеї в свої вже засвоєні знання для 
вирішення певної проблеми; 

− кооперативним - студенти працюють не 
поодиноко, а в групах, через використан-
ня знань і вмінь всіх членів групи, з ово-
лодінням новими знаннями кожним чле-
ном групи; 

− інтенціональним (від англ. intention - на-
мір) – ті, хто вивчає мову, активно й ціле-
спрямовано намагаються досягти когніти-
вної мети; 

− розмовним – навчання за своєю сутністю 
є соціальним діалогічним процесом, в 
якому ті, хто вчиться, отримують більш за 
все завдяки тому, що вони є часткою ціло-
го, яке сумісно створює систему знань як 
на заняттях, так і в позааудиторний час; 

− контекстуальним – навчальні завдання 
побудовані як значущі задачі з реального 
життя або моделюють реальний світ через 
створення проблемного освітнього сере-
довища; 

− рефлексивним – студенти чітко артикулю-
ють засвоєний матеріал і рефлексують, 
аналізуючи процеси й рішення, з якими 
був пов’язаний процес пізнання. 

Інший американський автор S.Ioannou-
Georgiou [9] відносить до головних характерис-
тик конструктивістського підходу низку прин-
ципів, які необхідно реалізувати у навчанні іно-
земних мов. На його думку, навчання повинне:  

− бути активним процесом; 
− відбуватись в аутентичних, цікавих та 

значущих контекстах; 
− відбуватись у цілісній діяльності, такій як 

виконання проектів, а не в ізольованих 
вправах для формування окремих нави-
чок; 

− залежати від контекста (наприклад, за-
вдання повинні бути сконцентровані на 
ситуації або темі, що є цікавою для студе-
нтів); 

− мати тісний зв’язок з життєвим досвідом 
студентів поза навчальною діяльністю в 
університеті; 

− базуватись на співробітництві, взаємодії 
тих, хто вчиться; 

− включати в себе спільне обговорення 
знань з метою оволодіння ними. 

В рамках конструктивістського підходу віт-
чизняні вчені звертаються до технології 
“ індивідуально-кооперативного навчання – 
individual-cooperative learning” (В.А.Козаков) та 
“неперервної ділової гри - continuous 
simulation” (О.Б.Тарнопольський). В.А.Козаков 
розглядає індивідуальне як активну, конструкти-
вну й результативну самостійну діяльність учін-
ня студента; кооперативне – як активну діяль-
ність студента в малих групах, командах на 
практичних заняттях, що створюються для роз-
в’язання ситуацій, і вимагає застосування таких 
активних методів-способів як малі групи, мозко-
вий штурм, дискусія, сюжетно-рольові ігри, си-
муляції, парна робота, презентації тощо.  

О.Б.Тарнопольський відповідно до розробле-
ного ним напряму навчання ділової англійської 
мови, який у якості головного засобу реалізації 
провідних принципів вимагає гри в бізнес анг-
лійською мовою, використовує технологію не-
перервної ділової гри (continuous simulation). 
Вона являє собою специфічну організацію робо-
ти в курсі навчання ділової англійської мови, 
коли навчання розгортається як постійне моде-
лювання й відтворення ділової активності на 
заняттях. Таке моделювання здійснюється в рам-
ках розігрування діяльності уявної фірми чи 
компанії. Студенти самі придумують її, 
“засновують”, “ організують” її роботу й самі 
“працюють” у ній. Неперервна ділова гра на 
відміну від традиційних ділових ігор, які зазви-
чай є окремими епізодами в навчальному проце-
сі, об’єднує цей процес єдиним сюжетом для 
всієї навчальної й комунікативної діяльності. 
Єдиний сюжет, що розвивається в такій грі від 
одного заняття до іншого, єдині персонажі ство-
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рюють уявний життєвий континуум, в якому 
студенти оволодівають як діловою англійською 
мовою, так і бізнесом. 

Спираючись на наведені визначення поняття 
“технологія” в навчанні іноземних мов та аналіз 
існуючих технологій, у ході формуючого етапу 
нашого дослідження було розроблено власну 
технологію формування соціокультурної компе-
тенції студентів нефілологічних спеціальностей 
у процесі навчання англійської мови. 

Основні тенденції розробки технології фор-
мування соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей у процесі оволо-
діння англійською мовою, як і всі інші, визнача-
ються соціально-психологічними аспектами ак-
тивізації навчання у вищій школі. Як свідчать 
дослідження ІВМ, студенти пострадянських кра-
їн перевантажені фактологічними знаннями на 
рівні відтворення, що заважає їм швидко й пра-
вильно приймати рішення в нестандартних жит-
тєвих ситуаціях. У той же час студенти західно-
європейських та американських університетів, 
не володіючи таким обсягом фактологічних 
знань, як наші студенти, майже на десять пунк-
тів випереджають їх у прийнятті нестандартних 
рішень, оскільки їх привчають до продуктивної 
самостійної роботи, а не до відтворення матеріа-
лу підручників чи репродукції вже відомого.  

У ході нашого дослідження, яке проводиться 
з 2001 року на базі Миколаївського державного 
гуманітарного університету ім. Петра Могили, 
формування соціокультурної компетенції студе-
нтів нефілологічних спеціальностей (майбутніх 
економістів, політологів, соціальних працівни-
ків, екологів, правознавців) здійснюється не 
тільки шляхом вивчення суто країнознавчих 
матеріалів (географічні дані, історичні події, 
економічний розвиток, політичний устрій), але й 
звичаїв, традицій, вірувань, цінностей, стилів 
життя, моральних пріоритетів та норм комуніка-
тивної поведінки народів англомовних країн. У 
процесі навчання англійської мови студенти під 
керівництвом викладача постійно звертаються 
до реалій власного життя в Україні, порівнюючи 
та зіставляючи риси національного характеру, 
систему пріоритетів, моральні засади, стилі по-
ведінки в нашій країні, Великобританії та США. 
Оскільки ми постійно звертаємось до порівнян-
ня на зразок “у їхній культурі – в нашій культу-
рі”, доцільно, на нашу думку, вести мову про 
запровадження компаративної технології фор-
мування соціокультурної компетенції студентів 
у процесі вивчення англійської мови. 

Поняття “компаративізм, компаративісти-
ка” (від лат. сomparativus – порівняльний) існу-
ють у науковій літературі по відношенню до 
порівняльної граматики, психології, мовознавст-
ва та літературознавства. Радянський енцикло-
педичний словник наводить таке визначення 

порівняльно-історичного метода в мовознавстві: 
“система дослідних прийомів, які використову-
ються для встановлення спорідненості мов та 
вивчення розвитку споріднених мов” [10].  

Теоретичні засади компаративної технології 
базуються на дослідженнях у галузі літературо-
знавства, педагогіки, психології та методики 
навчання іноземних мов. У роботах А.М.Ве-
селовського, В.М.Жирмунського та М.І.Конрада 
(Росія), Ф.Бальдансперже та П.Ван Тігема 
(Франція), В.Фридеріх та Р.Уєллек (США), 
К.Вайса розглядаються схожість та розбіжності 
між літературно-художніми явищами різних 
країн. При цьому схожість може бути викликана 
близкістю чи однотипністю в суспільному та 
культурному розвитку різних народів або куль-
турними контактами між ними. Відповідно від-
різняють типологічні аналогії, як, наприклад, 
героїчний епос у древніх народів Заходу і Сходу 
та соціально-літературні зв’язки і впливи. Вод-
ночас теоретичні засади формування у студентів 
соціокультурної компетенції, побудови плідного 
діалогу, успішного обміну інформацією, мовної 
комунікації передбачають урахування:  

− коефіцієнта інформативності запропоно-
ваного для опрацювання матеріалу;  

− різних блоків селекції, фільтрації і коду-
вання (декодування) інформації у різних 
учасників навчального процесу; 

− прагматичних потреб та їхньої цінності 
для суб’єктів учіння;  

− можливості несприйняття, викликану різ-
ними чинниками, на які неможливо впли-
вати у процесі вивчення мови;  

рівня емоційного задоволення.  
При розробці компаративної технології фор-

мування соціокультурної компетенції (СКК) 
було вирішено спрямувати зусилля на дотриман-
ня всіх необхідних складових будь-якої педаго-
гічної технології: визначення цілей навчання, 
планування процесу, організація процесу, власне 
процес навчання, контроль та оцінка результату, 
аналіз результатів, корекційна робота. 

При цьому змінюються види роботи на за-
няттях: перевага надається роботі в малих гру-
пах, дискусії, мозковій атаці, кейс-методу, симу-
ляції, презентації, інсценізації, управлінсько-
рольовим та діловим іграм тощо. Особлива ува-
га приділяється самостійній роботі студентів: 
пошуку додаткової інформації, її обробці та уза-
гальненню, написанню есе та іншим видам твор-
чої індивідуальної навчальної діяльності. Ми 
пропонуємо взяти за основу аутентичні тексти, 
представлені не тільки уривками з художніх 
творів, а й газетними та журнальними статтями, 
рекламними оголошеннями, репортажами з міс-
ця подій тощо, розробити дискусійні питання за 
їх змістом, визначити теми для обговорення та-
ким чином, щоб вони були пов’язані з побутом, 
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дозвіллям, сімейним життям, цінностями та зви-
чками народу, мова якого вивчається. Особливої 
уваги заслуговує, на нашу думку, так звана мо-
лодіжна субкультура, оскільки її елементи ви-
кликають постійну зацікавленість у студентської 
аудиторії: не варто нехтувати вподобаннями 
студентської молоді на користь інтересів дорос-
лих людей. Якщо студентам цікаво дізнаватись 
про рок-музикантів, події в NHL та NBA, бокс, 
приватне життя кінозірок, сучасні тенденції в 
моді, становлення та функціонування імперії 
Білла Гейтса тощо, треба створити для них від-
повідне навчальне середовище, заохочувати їх 
до обговорення цих тем англійською мовою, 
здійснюючи педагогічний супровід та викорис-
товуючи ситуації на користь розширення соціо-
культурних знань.  

З психології відомо, що будь-яка пізнавальна 
діяльність складається з мотивації та інтересу. В 
процесі формування соціокультурної компетен-
ції за компаративною технологією мотивація та 
інтерес до вивчення іноземної мови постійно 
підтримується за рахунок звернення до реалій 
власного життя: кожній людині цікаво пізнавати 
саму себе, порівнюючи та співставляючи себе з 
дійовими особами газетних репортажів, телеві-
зійних програм, героями художніх творів тощо. 
Працюючи над навчальними проектами, викла-
дачі часто дивуються, коли при розподілі ролей 
студенти вибирають собі такі ролі, в яких викла-
дач їх зовсім не уявляє, але це лише свідчить 
про те, що ми знаємо своїх вихованців тільки як 
студентів, що вивчають наш предмет – англійсь-
ку мову. Насправді спектр ролей для розкриття 
потенційних можливостей студента набагато 
ширший, і завдання викладача іноземної мови 
інтегрувати свою дисципліну в коло навчальних 
та життєвих інтересів кожного студента і, таким 
чином, постійно підтримувати в аудиторії пози-
тивне ставлення до мови, культури і способу 
життя народів англомовних країн. Плідною в 
цьому плані є робота з прислів’ями, ідіомами, 
сталими виразами, оскільки вони відображають 
менталітет та духовні й моральні цінності наро-
ду, що їх створив. 

Вивчаючи такі теми як “Їжа”, “Одяг”, 
“Житло”, “Національні свята”, “ Засоби масової 
інформації”, “Цінності та вірування”, “Транс-
порт”, “Подружнє життя та виховання дітей”, 
“Ставлення до роботи” англійців та американ-
ців, студенти постійно звертаються до реалій 
власного життя в Україні, порівнюючи та зістав-
ляючи риси національного характеру, систему 
пріоритетів, моральні засади, стилі поведінки в 
нашій країні, Великобританії та США.  

Для засвоєння навчального матеріалу після 
дворічної апробації автором було видано навча-
льно-методичний посібник “English-Speaking 
Countries in Close-up”, який починається текста-

ми, що дають загальну характеристику англійців 
та американців як нації, зважаючи на найбільш 
поширені риси національного характеру. Посіб-
ник складається з двох частин: перша присвяче-
на Великобританії, друга – Сполученим Штатам 
Америки. Тематика розмовних тем І та ІІ частин 
майже ідентична, що дає змогу використовувати 
навчальний матеріал, порівнюючи реалії життя 
та пріоритети англійців та американців. Водно-
час, за задумом автора, відбувається співстав-
лення моральних цінностей, стилів життя та 
норм комунікативної поведінки народів цих анг-
ломовних країн та українців. Таке порівняння й 
співставлення має на меті не визначення, яка 
нація краще, а становлення національної само-
свідомості кожного студента через визнання 
своєї приналежності до відповідної нації, пору-
шення стереотипів, які десятиріччями склада-
лись у нашій свідомості щодо американців, анг-
лійців та й нас самих.  

Оскільки запропонована нами компаративна 
технологія формування соціокультурної компе-
тенції студентів нефілологічних спеціальностей 
створює умови для безпосереднього включення 
в життєвий процес та базується на спільній дія-
льності студента й викладача у формі діалогу, 
міжособистісних взаємодій та інтенсивного за-
нурення в предмет, її з повним правом можна 
віднести до інноваційних технологій навчання 
іноземної мови. Результати використання ком-
паративної технології свідчать про такі характе-
ристики, які мають суттєвий характер та супро-
воджуються змінами як у діяльності, так і в сти-
лі мислення студентів. 

До критеріїв оцінювання рівня сформованос-
ті СКК у процесі навчання англійської мови за 
компаративною технологією нами віднесено: 

– свідомість у використанні соціокультурних 
знань, яка передбачає адекватність вживання 
відповідної лексики заданій комунікативній си-
туації; 

– автоматизованість навичок вживання соціо-
культурних термінів: тут мова йде про трива-
лість часу для виконання завдання; 

– гнучкість навичок використання соціокуль-
турних знань: вона передбачає здатність студен-
та включатись у нові ситуації спілкування та фун-
кціонувати на новому мовленнєвому матеріалі;  

– стійкість використання соціокультурних 
знань, яка перевіряється в процесі написання 
ККР. 

Результати поточного контролю (І тр. 2004-
05 навч.р.) рівня сформованості СКК студентів-
політологів ІІІ курсу МДГУ ім. Петра Могили, 
які вивчають англійську мову за професійним 
спрямуванням, свідчать, що 83% з них свідомо й 
вільно використовують отримані знання в ситуа-
ціях, які моделюють їх майбутню професійну 
діяльність. 91% студентів продемонстрували 
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здатність включатись у нові ситуації спілкуван-
ня та функціонувати на новому мовленнєвому 
матеріалі, що свідчить про гнучкість сформова-
ної навички використання соціокультурних 
знань. Стосовно автоматизованості навичок 
вживання соціокультурних термінів треба відмі-
тити, що тільки 34% студентів справились з за-
вданням за визначений час. Очевидно, необхід-
но внести корективи в регламент виконання за-
вдань. Перевірка стійкості використання соціо-
культурних знань запланована на ІІІ триместр, 
коли завершиться вивчення курсу. В той же час, 
написання комплексних контрольних робіт 
(ККР) студентами ІV курсу факультету право-
знавства свідчить, що 72-80% студентів проде-
монстрували свідомість і гнучкість навичок ви-
користання соціокультурних знань. Стійкість 
отриманих на заняттях з англійської мови соціо-
культурних знань складає 89%, тоді як автома-

тизованість навичок вживання соціокультурних 
термінів лише 29%.  

Отримані в результаті проведеного контролю 
дані дають підстави для корекції плану занять та 
подальшого удосконалення навчально-вихов-
ного процесу, що й передбачено алгоритмом 
впровадження компаративної технології. 

Отже, впровадження компаративної техноло-
гії формування соціокультурної компетенції як 
однієї з інноваційних технологій навчання інозе-
мної мови необхідне сьогоднішнім студентам 
для забезпечення їхньої життєдіяльності у полі-
культурному просторі, створення умов для фор-
мування у студентів розуміння чужої історії, 
культури, менталітету, виховання їх у дусі толе-
рантності до різних стилів життя та світосприй-
няття, для усвідомлення власної приналежності до 
свого народу та подолання культуроцентризму.  
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