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Проблема підготовки висококваліфікованих кадрів є однією із головних проблем вищої школи. Причому її розв’язання залежить від низки чин-ників. Вагому роль відіграють сучасний стан осві-ти, здійснення освітніх реформ, впровадження у процес професійної підготовки нових, інновацій-них методів навчання та виховання. Також велике значення відіграє соціальне замовлення, необхід-ність підготовки відповідних кадрів. На цьому фоні особливу увагу приділяють професії вчителя фізичної культури. В умовах зниження рухової активності серед молоді, погіршення фізичних можливостей учнів, омолодження багатьох хвороб тощо на вчителя фізичної культури покладаються особливі за-вдання. Сучасний педагог повиненне лише якісно забезпечувати викладання фізичної культури, сьогодні вчитель фізичної культури зобов’яза-нийздійснювати широку освітню, виховну роботу, повинен пропагувати здоровий спосіб життя, фо-рмувати в учнів відповідну мотиваційну сферу. Саме в цих умовах виникає необхідність покра-щення якості професійної підготовки, підвищен-ня рівня компетентності та професійної майстер-ності майбутніх вчителів фізичної культури.  Одним із нових напрямів вдосконалення про-фесійної підготовки у вищій є формування профе-сійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури. Зважаючи на складний, багатокомпоне-нтний характер проблема формування професій-

ної надійності майбутнього педагога потребує розв’язання цілої низки різних завдань. Серед важливих завдань успішного формування профе-сійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури виділяємо здійснення ефективного су-проводу процесу підготовки з боку науково-педагогічних працівників.  Роль викладачів у процесі навчання є розгля-дом багатьох науковців. Так, А. Рева [5] охаракте-ризував викладача, як головну фігуру педагогіч-ного процесу. Педагог виступає не просто в ролі людини, яка передає знання, він є могутнім ін-струментом виховного впливу.  Як зазначає, Е. Стрига [6], викладач має бути більше ніж фахівець із дисципліни, якої він на-вчає, водночас він має бути кваліфікованим мето-дистом, дидактом, педагогічним технологом, пос-тійно вдосконалюватись у майстерності навчан-ня. Також, Е. Стрига виділив сім ролей, які викону-ють викладачі: викладач – суб’єкт передачі знань; викладач виступає як суб’єкт наукового пошуку (постійно здійснює як власну наукову діяльність так і керує науково-дослідницькою роботою  студента); викладач виконує роль суб’єкта фор-мування соціально-особистісних компетенцій у студентів; викладач виконує роль практикоорієн-тованої діяльності студента, спрямованої на під-готовку студента до майбутньої професійної дія-льності; викладач виконує роль «суб’єкта міжна-родної освітньої та наукової співпраці» [6, 50]; 
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РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
У статті розглянуто проблему формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної 

культури. Звернено увагу на ролі науково-педагогічних працівників у забезпеченні процесу формування 
професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури під час навчання у закладах вищої освіти. 

Встановлено залежність формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної куль-
тури від узгодженої взаємодії науково-педагогічних працівників, здійснення комплексного цілеспрямова-
ного впливу на майбутніх вчителів, налаштування на досягнення спільного поставленого завдання. Зва-
жаючи на різну роль науково-педагогічних працівників у процесі формування професійної надійності ре-
комендовано педагогів розділити на дві групи. В першу групу доцільно віднести викладачів, що частково 
впливають на процеси формування професійної надійності. У другу групу доцільно віднести викладачів, 
що мають значний вплив на процеси формування надійності.  

Ключові  слова :  професійна надійність, майбутній вчитель фізичної культури, науково-
педагогічні працівники, педагогічний супровід. 
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викладач виступає як окрема ланка цілісного пе-дагогічного колективу, зусилля якого спрямовані на досягнення спільного результату; остання роль викладача спрямована на формування у сту-дента соціально-особистісних якостей та сприян-ня його працевлаштуванню. У свою чергу І. Ісаєв [1] наголошує, що профе-сійна діяльність викладача спрямована на підго-товку майбутніх фахівців має бути наповнена пе-дагогічною творчістю. Самовдосконалення інди-відуально-творчих якостей викладача, збільшен-ня творчої активності позитивно відображається на забезпеченні педагогічного процесу. Водночас, аналізуючи структуру діяльності викладача, Н. Кузьміна виділила певні функціона-льні компоненти: гносеологічний, конструктив-ний, організаційний, комунікативний [3]. А. Кісельова відмічає важливу роль викладача у формуванні мотивації до навчальної діяльності[2, 48]. Серед важливих складових покращення мотивації автор виділяє покращення власного іміджу, доброзичливе ставлення до студентів, емоційна та яскрава мова педагога. В інших дослідженнях [4] виділено цілу низку ролей, які виконує викладач у процесі професій-ної підготовки:координатора;методиста; джерела інформації; мотиватора; натхненника; президен-та; контролера; авторитета. Безперечно значимість педагогів вищої шко-ли, які здійснюють підготовку майбутніх фахівців, їх роль в освітньому процесі не викликає жодного сумніву. Проте відсутність повноцінних, науково підтверджених відомостей щодо ролі професорсь-ко-викладацького складу у формуванні професій-ної надійності майбутнього вчителя фізичної ку-льтури потребує здійснення окремих досліджень.  Метою нашого дослідження стало визначен-ня ролі науково-педагогічних працівників щодо формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури. Досягнення мети пот-ребує розв’язанні наступних завдань: 1) визначення поняття професійної надійності вчителя фізичної культури; 2) характеристика основних показників професійної надійності вчи-теля фізичної культури; 3) з’ясування ролі науко-во-педагогічних працівників у процесі формуван-ня професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури. Ґрунтовний аналіз наукової літератури, прис-вяченої проблемі надійності в різних сферах жит-тєдіяльності людини, в тому числі і у педагогічній сфері, дозволив сформулювати власне поняття професійної надійності вчителя фізичної культу-ри. Так, під професійною надійністю вчителя фі-зичної культури розуміємо професійну актив-

ність педагога, що характеризується безпомилко-вістю, ефективністю та самовіддачею, під впли-вом змінних умов професійно-педагогічного сере-довища упродовж уроку з фізичної культури. Варто відмітити, що обов’язковими ознаками професійної надійності є сам, педагог, який здійс-нює професійну діяльність, змінне середовище та часовий проміжок, упродовж якого вимірюється надійність. Іншими словами, відсутність хоча б однієї із ознак, унеможливлює повноцінне дослі-дження надійності. Якщо вказані ознаки виступа-ють, як обов’язкові детермінанти надійності, то кількісну величину професійної надійності харак-теризують безпомилковість, ефективність та са-мовіддача педагога. Саме на покращення вказаних характеристик з метою підвищення рівня професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури доцільно звертати основну увагупід час професійної підго-товки. Кількісним значенням безпомилковості обрано показники відхилення від конспекту уро-ку та змістове наповнення уроку. Відхилення від конспекту уроку розраховуємо за ступенем відхи-лення проведеного уроку від плану конспекту і розраховуємо в секундах. Змістове наповнення уроку визначається кількістю вправ, які вчитель використовує під час уроку. Ефективність профе-сійної діяльності вчителя визначаємо за резуль-татами моторної і загальної щільності. Самовідда-чу педагога розраховуємо за двома показниками, пов’язаними з вербальною і функціональної скла-довими. Вербальну самовіддачу встановлюємо за кількістю слів, які вчитель промовляє під час уро-ку. Функціональну самовіддачу встановлюємо за середнім показником частоти серцевих скорочень (ЧСС). Приріст функціональної роботи, що відо-бражається у збільшенні ЧСС по відношенню до ЧСС у стані спокою, визначає саме ту «функціональні ціну», за рахунок якою вчитель здійснює свою професійну діяльність. Розкриття поняття професійної надійності вчителя фізичної культури та встановлення пока-зників, що допомагають діагностувати ступінь їїсформованості,дозволяє здійснювати дієві кро-ки щодо формування професійної надійності май-бутнього педагога. Також це допомагає науково-педагогічним працівникам визначити напрям здійснення впливу на майбутніх вчителів фізич-ної культури з метою підвищення їх рівня профе-сійної надійності.  Успішність здійснення педагогічного процесу, загалом, і формування професійної надійності майбутнього фахівця, зокрема, у визначальній мі-рі, залежить від педагогів, які забезпечують про-фесійну підготовку майбутніх вчителів фізичної 
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культури. Попереднє дослідження змісту профе-сійної надійності, виявлення особливостей її фор-мування у процесі професійної підготовки, дозво-ляє нам окреслити конкретні позиції згідно з яки-ми відбувається викладацький вплив. Оскільки професійна надійність формується поступово, практично під час усього професійного навчання, до її забезпечення дотичні ціла низка викладачів, на передній план постає комплексний характер викладацького впливу. Іншими словами один, чи кілька викладачів, не в змозі самотужки забезпечити повноцінне формування професійної надійності. У цьому зв’язку важливо, щоб викла-дачі, які здійснюють професійну підготовку, взає-модіяли як єдине ціле, та були налаштовані на досягнення однакового результату. Поряд із ін-шими завданнями, які вирішують викладачі під час професійної підготовки, навчити фаховим знанням, виховати всебічно розвинуту особис-тість, підготувати грамотного фахівця, важливо, щоб перед викладачами окремо ставилось завдан-ня: сформувати професійно-надійного майбутньо-го вчителя фізичної культури.  Водночас, відмічаємо різну роль викладачів, які задіяні у процесі формування надійності. Час-тина педагогів здійснюють більший внесок, і від їх дій результат формування надійності залежить в більшій мірі, ніж від інших. Тому по значимості викладацького впливу усіх викладачів було поді-лено на дві групи. До першої – були віднесені ви-кладачі, які здійснюють безпосереднє формуван-ня професійної надійності. В першу групу увійш-ли, викладачі, які читають дисципліни: «Професійна надійність вчителя фізичної культу-ри», «Професійна майстерність вчителя фізичної культури», «Теорія і методика фізичного самовдо-сконалення» та інші, схожі за змістом. Зазначені дисципліни містять цілі розділи, пов’язані із фор-муванням професійної надійності. Також важливу роль відіграє керівник педагогічної практики.Під час проходження студентами педагогічної прак-тики реалізовується цілеспрямований вплив з боку керівника практик та інших викладачів із застосуванням різних методів і методик форму-вання професійної надійності. Інша група викла-дачів забезпечує часткове навчання окремих знань, формування вмінь та навичок, пов’язаних із професійною надійністю вчителя. Якщо для усіх викладачів, які задіяні у навча-льному процесі було достатньо, щоб вони якісно викладали, ввірені їм дисципліни, і до змісту ро-бочої навчальної програми були внесені відповід-ні навчальні матеріали, то для викладачів першої групи, необхідно було здійснювати конкретні до-даткові заходи. Серед важливих заходів, спрямо-

ваних на формування надійності було проведення методичних нарад і семінарів. На цих зібраннях викладачі детально ознайомлювались із понят-тям професійної надійності та її значенням у май-бутній професійній діяльності вчителя фізичної культури, розглядали шляхи і способи її форму-вання, вивчали методику формування, знайоми-лись із рекомендаціями, спрямованими на покра-щення відстаючих якостей. Особлива увага приді-лялась формуванню у викладачів відповідної мо-тивації, розуміння важливості і потреби форму-вання професійної надійності у майбутніх вчите-лів фізичної культури. Розділивши викладачів на дві групи по здійс-ненню комплексного впливу на студентів, зазна-чимо основні завдання взаємодії викладачів зі студентами, спрямовані на формування професій-ної надійності. Головне завдання полягає у передачі студен-там відповідних теоретичних знань, навчання важливих вмінь і навичок, спрямованих на форму-вання надійності. Іншим важливим завданням, яке реалізовують викладачі, є забезпечення необ-хідного рухового арсеналу у майбутніх вчителів фізичної культури. Також викладачі повинні сприяти формуванню відповідної потребово-мотиваційної сфери у студентів. Поряд із знання-ми та вміннями формуванню професійної надій-ності сприяє розвиток відповідних якостей май-бутнього вчителя фізичної культури, на розвиток яких постійно спрямований виховний вплив з боку викладачів. Зважаючи на різноплановість цих якостей виховний вплив може здійснюватись в різних формах під час, як аудиторної роботи, так і поза навчальний час. Окрім того важливим за-вданням під час проходження студентами педаго-гічної практики було застосовування різних мето-дів і методик, спрямованих на формування профе-сійної надійності. Серед найбільш вагомих методів відмічаємо створення студентами власного словника, до яко-го включено різні слова і словосполучення моти-ваційного характеру. Використання окремих слів може стимулювати учнів до підвищення працез-датності під час уроку, покращення емоційного фону уроку, впливати на вольову сферу учнів то-що. Поряд із цим майбутній вчитель фізичної ку-льтури повинен чітко володіти термінологічним апаратом. В сукупності це дозволяє значно підви-щити вербальну самовіддачу майбутнього вчите-ля фізичної культури. Іншим дієвим методом, що впливає на показ-ники професійної надійності відмічаємо форму-вання у майбутнього вчителя фізичної культури здатності відчувати вплив фізичних навантажень 
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на організм учнів. Формування цієї здатності у майбутнього вчителя дозволяє покращити кілька показників професійної надійності. А саме, допо-магає більш якісно готувати план-конспект уроку, більш точно розподіляти дозування фізичних вправ з врахуванням можливостей учнів, досяга-ти меншої кількості помилок допущених під час уроку, підвищувати показники моторної і загаль-ної щільності уроку. Поряд із цим звертаємо увагу на необхідність формування у майбутнього вчителя фізичної ку-льтури великого арсеналу фізичних вправ. Воло-діння великою кількістю вправ також дозволяє покращити професійну надійність майбутнього педагога. Так, використання різних вправ покра-щує змістове наповнення уроку. Такі заняття ста-ють більш цікавими для учнів, підвищують у них бажання краще займатись, бути біль активними. Разом із тим, багатий руховий багаж допомагає вчителю краще пристосовуватись до змінних умов професійно-педагогічного середовища. Осо-бливо це важно в умовах, де недостатньо розвину-та матеріально-технічної база, де існує дефіцит спортивного обладнання і інвентарю. Вчитель який володіє значним арсеналом фізичних вправ, як правило, спроможний під час уроку краще ор-ганізувати групу, задіяти усіх учнів, уникати не-обґрунтованих зупинок. Це в свою чергу, позитив-но відображається на таких показниках, як мотор-на і загальна щільності уроку. Розглядаючи вплив науково-педагогічних працівників на формування професійної надійно-сті майбутніх вчителів фізичної культури особли-вої уваги набуває педагогічна практика. Оскільки за нашим розуміння професійна надійність прояв-ляється безпосередньо під час проведення уроку з фізичної культури. Саме під час педагогічної практики студенти вперше виконують повноцін-но роль вчителя фізичної культури.  Якщо у процесі професійної підготовки, в ході вивчення різних фахових дисциплін, студенти більше отримують теоретичні знання, знайом-ляться з теоретичними положеннями професійної надійності, то у ході педагогічної практики май-бутнім вчителям фізичної культури, відкриваєть-ся можливість перенести набуті знання у практи-чну площину. Оскільки під час практики студенти розподі-ляються за різними навчальними закладами, ви-вчають робочу документацію, постійно консуль-туються, отримують різні теми уроків тощо вели-чезна роль у процесі формування професійної на-дійності покладається на керівника практики. Загалом здійснення комплексного активного впливу на студентів з боку науково-педагогічних 

працівників стає важливою умовою успішного формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури. Аналізуючи роль науково-педагогічних праців-ників у процесі професійної підготовки, представ-лених в інших наукових роботах, відмічаємо багато спільного з проблемою формування професійної надійності. Подібно конструктивній компоненті, представленій у структурі діяльності викладача за Н. Кузьміною, сутність якої полягає у моделюванні та проектуванні навчально-виховного процесу, професійно надійний майбутній вчитель фізичної культури також повинен вміти готувати план конс-пект уроку, проектувати власну діяльність та пове-дінку у взаємодії з учнями. Від грамотності вико-нання даного завдання в підсумку залежатиме по-казник надійності безпомилковість. Організаційна компонента має безпосередній зв’язок із ефективністю професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури. А саме, відображається на показниках моторної і загаль-ної щільності. Від того, наскільки майбутній вчи-тель фізичної культури може вміло організовува-ти учнів, враховувати оточуючі умови професійно-педагогічного середовища, раціонально використо-вувати наявний спортивний інвентар і обладнан-ня залежатиме рухова активність учнів. Комунікативна компонента має тісний зв’я-зок із вербальною самовіддачею професійної на-дійності. Чим більше слів під час уроку промовляє майбутній вчитель фізичної культури, тим краще значення вербальної самовіддачі. Водночас це позитивно відображається на комунікативній компоненті. Представлення педагогічної творчості також необхідне у діяльності професійно-надійного май-бутнього вчителя фізичної культури. Як зазнача-лось вище творчість вчителя фізичної культури тісно пов’язана із показником професійної надій-ності «змістовим наповненням уроку». Майбутній вчитель фізичної культури повинен творчо, креа-тивно підходити до проведення уроку, постійно намагатись використовувати багато різних вправ. Водночас провівши певні паралелі з визна-ченням різних ролей викладачів, представлених у наукових дослідженнях інших науковців, форму-вання професійної надійності майбутнього вчите-ля фізичної культури, характеризується певними специфічними особливостями. Зокрема, відмічає-мо важливе значення у діяльності професійно надійного майбутнього вчителя фізичної культу-ри функціональної самовіддачі. Так, майбутній вчитель повинен вміти правильно показувати та демонструвати фізичні вправи, вчасно і якісно забезпечувати страховку, переміщуватись під час 
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уроку тощо. Для успішного виконання окреслених рухових дій, науково-педагогічні працівники по-винні під час професійної підготовки надавати належну увагу розвитку фізичних можливостей студентів, навчанню технічних елементів, вдоско-наленню рухових здібностей тощо. Успішне формування професійної надійності майбутнього вчителя фізичної культури можливе лише при наявності відповідного супроводу нау-ково-педагогічними працівниками. Окрім якісно-го забезпечення навчально-виховного впливу з боку викладачів, спрямованого на формування професійної надійності майбутніх вчителів фізич-ної культури, важливими є цілісна і узгоджена взаємодія науково-педагогічних працівників, на-лаштування на досягнення поставленої задачі. Координація педагогічних зусиль здійснюється 

на основі навчальних семінарів, нарад та конфе-ренцій, до яких залучені педагоги, що забезпечу-ють викладання фахових дисциплін, науково-дослідницької роботи студентів, здійснюють кері-вництво педагогічною практикою. Охарактеризувавши вагому роль науково-педагогічних працівників у процесі формування професійної надійності майбутніх вчителів фізич-ної культури важливим подальшим завданням стає дослідження умов впливу змінного професій-но-педагогічного середовища на формування про-фесійно-надійного майбутнього педагога. Особли-вої уваги потребує дослідження стану матеріаль-но-технічної бази, спортивного інвентарю та об-ладнання, стимулювання праці майбутніх фахів-ців та визначення їх зв’язків із формуванням про-фесійної надійності.  
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Солтик О. О. Роль научно-педагогических работников в процессе формирования профессио-

нальной надежности будущих учителей физической культуры 
В статье рассмотрена проблема формирования профессиональной надежности будущего учителя 

физической культуры. Обращено внимание на роли научно-педагогических работников в обеспечении про-
цесса формирования профессиональной надежности будущих учителей физической культуры при обуче-
нии в высших учебных заведениях. Установлена зависимость формирования профессиональной надежно-
сти будущего учителя физической культуры от согласованного взаимодействия научно-педагогических 
работников, осуществления комплексного целенаправленного воздействия на будущих учителей, на-
стройки на достижение общей поставленной задачи. Учитывая различную роль научно-педагогических 
работников в процессе формирования профессиональной надежности, рекомендуемпедагогов разделить 
на две группы. В первую группу целесообразно включить преподавателей, которые частично влияют на 
процессы формирования профессиональной надежности. Во вторую группу целесообразно включить пре-
подавателей, имеющих значительное влияние на процессы формирования надежности. 

Ключевые  слова :  профессиональная надежность, будущий учитель физической культуры, научно
-педагогические работники, педагогическое сопровождение. 
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ОКСАНА ТКАЧ Вивчення особливостей раннього розвитку дітей з перинатальною патологією 
Soltyk O. The Role of Academic and Pedagogical Staff within the Process of Formation of Profes-

sional Reliability of Teachers of Physical Education 
The article deals with the issue of formation of professional reliability of future teachers of physical educa-

tion. Attention is paid to the role of academic and pedagogical staff in support of the process of formation of pro-
fessional reliability of future teachers of physical education within educational process in higher educational es-
tablishments. Theoretical basis of the realization of pedagogical support was personal definition and substantia-
tion of quantitative indices of professional reliability of a teacher of physical education. This allowed to analyze 
the degree of formation of professional reliability of future teachers of physical education. Dependency of the for-
mation of professional reliability of a future teacher of physical education from coordinated correlation between 
academic and pedagogical staff, complex goal-directed influence on future teachers, orientation on achieving 
common task has been defined. Attention is paid to important trends of improvement of the level of formation of 
professional reliability of future teachers of physical education, namely, improvement of faultlessness, efficiency, 
and self-devotion of future teachers of physical education. Given various roles of academic and pedagogical staff 
within the process of formation of professional reliability, it is recommended to divide educators supporting edu-
cational process into two groups. The first group should include teachers who have partial influence on the proc-
esses of formation of professional reliability. The second group should include teachers who have significant influ-
ence on the processes of formation of professional reliability. Overall, the second group should include teachers 
who support the most important vocational subjects related to professional reliability, and advisors for pedagogi-
cal internships. For such educators, it has been proposed to coordinate pedagogical efforts based on educational 
and methodological materials for seminars, meetings, and conferences.  

Key  words :  professional reliability, future teachers of physical education, academic and pedagogical staff, 
pedagogical support. 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ  
З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

 
У статті описані клінічні та психолого педагогічні підходи до трактування терміну «перинатальна 

патологія», визначені погляди науковців на причини виникнення таких порушень. Розглянуто вплив па-
тогенних факторів на порушення філогенезу чи ембріогенезу,вплив мутаційних змін та збою генних пере-
творень. Визначено особливості дозрівання мозкових структур під впливом перинатального пошко-
дження у вигляді гальмування процесів дозрівання нейронів та мієлінізації нервових шляхів або їх пошко-
дження. Описані методики вивчення розвитку немовлят, а саме, показники їх сенсорного, моторного, 
мовленнєвого та соціального розвитку. Результати дванадцятимісячного медикаментозного, апарат-
ного та корекційного супроводу дітей з перинатальною патологією подано у вигляді аналізу особливос-
тей розвитку трьох груп немовлят з різною динамікою становлення основних психічних функцій. Описані 
основні напрямки корекційної роботи, що проводилась з дітьми систематично (не рідше 3-4 занять на 
тиждень) групою фахівців у складі: корекційний педагог, спеціальний психолог, логопед, реабілітолог. 

Ключові  слова :  перинатальна патологія, раннє втручання, корекційний супровід, відновлення 
ушкоджених функцій, розвиток психічних процесів. Зміна державної стратегії стосовно надання допомоги дітям з перинатальною патологією обу-мовлена збільшенням кількості дітей з даною проблемою. Зокрема, статистичні дані говорять про те, що за останні десять років кількість таких немовлят збільшилась удвічі. В Україні така допомога здійснюється в пери-натальних центрах, що почали функціонувати у 2010 році. Вони відкривалися у сучасних полого-

вих будинках та забезпечували надання медичної допомоги, спрямованої на збереження вагітності та народження здорової дитини, особливо у випа-дку серйозних відхилень у здоров’ї майбутньої матері або дитини. Останнім часом окрім спеціа-льної акушерської допомоги такі центри пропону-ють консультації спеціалістів, що працюють у  напрямку підтримуючого та відновлювального розвитку. Проте, ранньої комплексної корекцій-


