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Розробник – Захарчук О.Ф.
Робоча програма регламентую:
–мету дисципліни;
–дисциплінарнірезультатинавчаннѐ,
сформовані
на
основітрансформаціїочікуванихрезультатівнавчаннѐосвітньоїпрограми;
–базовідисципліни;
–обсѐг і розподіл за формами організаціїосвітньогопроцесу та видами
навчальних занѐть;
–програмудисципліни (тематичний план за видами навчальних занѐть);
–алгоритм
оціняваннѐрівнѐдосѐгненнѐдисциплінарнихрезультатівнавчаннѐ
(шкали,
засоби, процедури та критеріїоціняваннѐ);
–інструменти, обладнаннѐ та програмнезабезпеченнѐ;
–рекомендованіджерелаінформації.
Робоча програма призначена длѐ реалізації компетентнісного підходу
під час плануваннѐ освітнього процесу, викладаннѐ дисципліни, підготовки
студентів до контрольних заходів, контроля провадженнѐ освітньої
діѐльності, внутрішнього та зовнішнього контроля забезпеченнѐ ѐкості вищої
освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності.
Робоча програма буде в пригоді длѐ формуваннѐ змісту підвищеннѐ
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету.
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ
В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка» спеціальності «Педагогічна антропологіѐ» здійснено розподіл
програмних результатів навчаннѐ (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу.
Зокрема, до дисципліни «Педагогічна антропологіѐ» віднесено такі результати навчаннѐ:
ВК2

оцінявати досѐгнуті результати навчаннѐ в контексті навчальних модулів і програм

ВК6

знати: специфіку педагогічної антропології ѐк міждисциплінарної галузі лядинознавства,
знаннѐ історії розвитку педагогічної антропології в Україні та за кордоном;

ВК7

Вивчити предмет, зміст і функції педагогічної антропології

ВК8

Оволодіти знаннѐми історії становленнѐ педагогічної антропології

ВК9

Набути знань про сутність, принципи та логікупідходівсучасноїпедагогічноїантропології

ВК12

Вивчити особливості лядини ѐк предмету педагогічної антропології, специфіку її взаюмодії
з простором і часом свого буттѐ, розвитку лядини в системі понѐть педагогічної
антропології, її взаюмодії з культуроя

Мета дисципліни

– систематизація та інтеграція теоретичних знань про людину та
дитину, її розвиток та виховання відповідно до концептуальних підходів сучасної
педагогічної антропології.

Реалізаціѐ мети вимагаю трансформації програмних результатів навчаннѐ в
дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критеріюм.

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Дисциплінарні результати навчання (ДРН)

Шифр
ПРН

шифр ДРН

зміст

ВК2

ВК2-2.11

вільно володіти понѐтійно-категоріальним апаратом та методологіюя
педагогічної антропології

ВК6

ВК6-2.11

грамотно використовувати знаннѐ сучасної педагогічної антропології длѐ
аналізу, осмисленнѐ та розв’ѐзаннѐ соціально-педагогічних проблем

ВК7

ВК7-2.11

застосовувати одержані знаннѐ у професійній діѐльності

ВК8

ВК8-2.11

програмувати та аналізувати власну діѐльність на засадах педагогічної
антропології

ВК8

ВК7-2.11

Стимуляваннѐ самовихованнѐ, самовдосконаленнѐ та
самоосвітистудентів

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни
Ф3 Філософіѐ

Здобуті результати навчання
критично осмислявати проблеми у навчанні та/або
професійній діѐльності та на межі предметних галузей

Назва дисципліни

Здобуті результати навчання
розв’ѐзувати складні задачі і проблеми, що потребую
оновленнѐ та інтеграції знань, часто в умовах
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Обсяг, години

Розподіл за формами навчання, години

аудиторні
занѐттѐ

самостійна
робота

75

35

40

75

28

47

лабораторні

-

-

-

семінари

-

-

-

150

63

87

Вид
навчальних
занять

лекційні
практичні

РАЗОМ

денна

вечірня
аудиторні
занѐттѐ

самостійна
робота

заочна
аудиторні
занѐттѐ

самостійна
робота

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
Види та тематика навчальних занять

Обсяг
складових,
години

ЛЕКЦІЇ

75

Шифри
ДРН

ВК2-2.11

1. Педагогічна антропологія як міждисциплінарна галузь
людинознавства

19

Предмет, мета й завданнѐ педагогічно їантропології
Диференціаціѐ антропологічного знаннѐ.
Місце педагогічної антропології в системі наук про лядину. Зв'ѐзок з
іншими науками.
ВК6-2.11

2. Історія розвитку педагогічної антропології за кордоном
Уѐвленнѐ про лядинознавство у стародавньому світі, середньовіччі
та протѐгом епохи Відродженнѐ
Ідеї гуманістично їантропології у працѐх класиків педагогіки.
Антропологічні виміри педагогіки ХІХ початку ХХ ст.

19

Обсяг
складових,
години

Шифри
Види та тематика навчальних занять
ДРН
Розвиток педагогічної антропології у ХХ – на початку ХХІ ст.
ВК6-2.11
ВК8-2.11

3. Історія розвитку педагогічної антропології в Україні та
близькому зарубіжжі

19

Донауковий етап педагогічної антропології.
Становленнѐ та розвиток антропологічних поглѐдів в Україні XVIII –
першій половині XIX ст.
Внесок К.Д.Ушинського у розвиток вітчизнѐної педагогічної
антропології.
Розвиток вітчизнѐної педагогічної антропології в другій половині ХІХ
–на початку ХХ ст.
Динаміка розвитку педагогічної антропології у ХХ ст
ВК2-2.11

4. Людина як предмет педагогічної антропології

ВК6-2.11

Концепціѐ лядини в педагогічній антропології.

ВК8-2.11

Лядина ѐк індивід, особистість, індивідуальність, суб’юкт.

18

Цілісність і суперечливість лядини.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
ВК6-2.11

75

1. Дитина як предмет педагогічної антропології

19

2 Виховання як процес передачі суспільнозначущого досвіду
молодшим поколінням

19

3 Антропологічне розуміння культури

19

4 Мистецтво взаємодії. Гуманізація педагогічного процесу

18
РАЗОМ

Контрольні питання до курсу
1. Історіѐ понѐттѐ «антропологіѐ».
2. Історіѐ понѐттѐ «педагогічна антропологіѐ».
3. Диференціаціѐ антропологічного знаннѐ.
4. Предмет, мета, завданнѐ педагогічної антропології, її гуманістична
спрѐмованість.
5. Місце педагогічної антропології в системі наук про лядину.
6. Інтегративний та цілісний характер педагогічної антропології.
7. Історіѐ розвитку педагогічної антропології в Україні та за кордоном.
8. Зародженнѐ антропологічного підходу в педагогіці.
9. Розвиток антрополого-педагогічної концепції в епоху Відродженнѐ та Нового

150

часу.
10. Педагогічна антропологіѐ К.Д.Ушинського.
11. Лядина ѐк предмет педагогічної антропології.
12. Соціальність та розумність лядини.
13. Духовність і креативність лядини. Природа креативності лядини.
14. Цілісність і суперечливість лядини.
15. Гуманітарна парадигма педагогічної антропології.
16. Простір та час буттѐ лядини.
17. Специфіка взаюмодії лядини з простором його буттѐ.
18. Розвиток ѐк характеристика лядини.
19. Чинники, що відрізнѐять лядину від вищих тварин.
20. Чинники, що впливаять на формуваннѐ лядини.
21. Психологічні закономірності, властиві лише лядині.
22. Аналіз концепцій онтогенезу: біогенетична, соціогенетична, персоналіська,
історико-еволяциона.
23. Культура ѐк антропологічний феномен.
24. Основні типи культури.
25. Вік ѐк категоріѐ психолого-педагогічної антропології.
26. Вихованнѐ ѐк спосіб лядського буттѐ та професійної діѐльності педагога.
27. Умови ефективності виховного процесу.
28. Робота К.Д.Ушинського «Лядина ѐк предмет вихованнѐ. Досвід педагогічної антропології» та її
значеннѐ в розвитку педагогічної антропології.
Приблизна тематика ІНДЗ
1. Історіѐ розвитку антропологічного знаннѐ в Україні.
2. Історіѐ розвитку антропологічного знаннѐ за кордоном.
3. Педагогічна антропологіѐ К.Д.Ушинского.
4. Педологіѐ та її значеннѐ в розвитку педагогічної антропології.
5. Антропологічні уѐвленнѐ про розвиток дитини.
6. Специфіка антропологічного підходу до понѐть «особистість»,
«індивідуальність» дитини.
7. Антропологічні уѐвленнѐ про розвиток дитини.
8. Креативність лядини ѐк антропологічний феномен.
9. Духовність лядини ѐк антропологічний феномен.
10. Види простору і часу буттѐ лядини ѐк об'юкт педагогічного впливу.
11. Вік ѐк характеристика особистісної презентації лядини.
12. Соціальна роль ѐк антропологічний феномен.
13. Лядинознавча функціѐ культури.
14. Сучасні інновації в сфері вихованнѐ з урахуваннѐм антропологічного підходу.
15. Проблема біологічного в лядині.
16. Вплив молодіжних субкультур на формуваннѐ особистості підлітка: «емо».
17. Вплив молодіжних субкультур на формуваннѐ особистості підлітка: «панки».
18. Вплив молодіжних субкультур на формуваннѐ особистості підлітка: «готи».
19. Вплив молодіжних субкультур на формуваннѐ особистості підлітка: «хіпі».
20. Дитинство і долѐ.
21. Життюва криза, її розуміннѐ в педагогічної антропології.
22. Здоров'ѐ дитини ѐк категоріѐ педагогічної антропології.
23. Сценарій життювого шлѐху і дитинство.
24. Культура ѐк антропологічний феномен.
25. Вихованнѐ на засадах «діалогу культур».
26. «Горизонтальні шари» культури лядини.
27. Вихованнѐ ѐк антропологічний процес.
28. Гуманістична модель вихованнѐ.
29. Технократична модель вихованнѐ.

30. Концепціѐ «вільного вихованнѐ» в педагогічній антропології.
31. Прагматична модель вихованнѐ.
32. Соціютарна модель вихованнѐ.
33. Використаннѐ досѐгнень сучасної геронтології у педагогічній антропології.
34. Лядина ѐк суб’юкт та об’юкт вихованнѐ.

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Сертифікаціѐ досѐгнень студентів здійсняютьсѐ за допомогоя прозорих
процедур, що ґрунтуятьсѐ на об’юктивних критеріѐх відповідно до
Положеннѐ університету «Про оціняваннѐ результатів навчаннѐ здобувачів
вищої освіти».
Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що
ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат
навчання студента за дисципліною.
6.1 Шкали
Оціняваннѐ навчальних досѐгнень студентів НТУ «ДП» здійсняютьсѐ за
рейтинговоя (100-бальноя) та інституційноя шкалами. Останнѐ необхідна
(за офіційноя відсутністя національної шкали) длѐ конвертації (переведеннѐ)
оцінок мобільних студентів.
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»
Рейтингова

Інституційна

90…100

відмінно / Excellent

74…89

добре / Good

60…73

задовільно / Satisfactory

0…59

незадовільно / Fail

Кредити навчальної дисципліни зараховуютьсѐ, ѐкщо студент отримав
підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважаютьсѐ
академічноя заборгованістя, що підлѐгаю ліквідації відповідно до
Положеннѐ про організація освітнього процесу НТУ «ДП».
6.2 Засоби та процедури
Зміст засобів діагностики спрѐмовано на контроль рівнѐ сформованості
знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за
вимогами НРК до 8-го кваліфікаційного рівнѐ під час демонстрації
регламентованих робочоя програмоя результатів навчаннѐ.
Студент на контрольних заходах маю виконувати завданнѐ, оріюнтовані
виклячно на демонстрація дисциплінарних результатів навчаннѐ (розділ 2).

Засоби діагностики, що надаятьсѐ студентам на контрольних заходах у
виглѐді завдань длѐ поточного та підсумкового контроля, формуятьсѐ
шлѐхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації
дисциплінарних результатів навчаннѐ.
Засоби діагностики (контрольні завданнѐ) длѐ поточного та підсумкового
контроля дисципліни затверджуятьсѐ кафедроя.
Види засобів діагностики та процедур оціняваннѐ длѐ поточного та
підсумкового контроля дисципліни подано нижче.
Засоби діагностики та процедури оцінювання
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
навчальне
заняття

засоби
діагностики

процедури

лекції

контрольні
завданнѐ за
кожноя темоя

виконаннѐ завданнѐ
під час лекцій

практичні

контрольні
завданнѐ за
кожноя темоя

виконаннѐ завдань
під час практичних
занѐть

або індивідуальне виконаннѐ завдань
завданнѐ
під час самостійної
роботи

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
засоби
діагностики

процедури
визначеннѐ
середньозваженого
результату поточних
контролів;

комплексна
контрольна
робота (ККР)

виконаннѐ ККР під час
екзамену за бажаннѐм
студента

Під час поточного контроля лекційні занѐттѐ оціняятьсѐ шлѐхом
визначеннѐ ѐкості виконаннѐ контрольних конкретизованих завдань.
Практичні занѐттѐ оціняятьсѐ ѐкістя виконаннѐ контрольного або
індивідуального завданнѐ.
Якщо зміст певного виду занѐть підпорѐдковано декільком
дескрипторам, то інтегральне значеннѐ оцінки може визначатисѐ з
урахуваннѐм вагових коефіціюнтів, що встановляятьсѐ викладачем.
За наѐвності рівнѐ результатів поточних контролів з усіх видів
навчальних занѐть не менше 60 балів, підсумковий контроль здійсняютьсѐ
без участі студента шлѐхом визначеннѐ середньозваженого значеннѐ
поточних оцінок.
Незалежно від результатів поточного контроля кожен студент під час
екзамену маю право виконувати ККР, ѐка містить завданнѐ, що охопляять
клячові дисциплінарні результати навчаннѐ.

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати
відведеному часу на виконаннѐ. Кількість варіантів ККР маю забезпечити
індивідуалізація завданнѐ.
Значеннѐ оцінки за виконаннѐ ККР визначаютьсѐ середньоя оцінкоя
складових (конкретизованих завдань) і ю остаточним.
Інтегральне значеннѐ оцінки виконаннѐ ККР може визначатисѐ з
урахуваннѐм вагових коефіціюнтів, що встановляютьсѐ кафедроя длѐ кожного
дескриптора НРК.
6.3 Критерії
Реальні результати навчаннѐ студента ідентифікуятьсѐ та виміряятьсѐ
відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогоя критеріїв, що
описуять дії студента длѐ демонстрації досѐгненнѐ результатів навчаннѐ.
Длѐ оціняваннѐ виконаннѐ контрольних завдань під час поточного
контроля лекційних і практичних занѐть в ѐкості критеріѐ використовуютьсѐ
коефіціюнт засвоюннѐ, що автоматично адаптую показник оцінки до
рейтингової шкали:
Оi = 100 a/m,
де a – число правильних відповідей або виконаних суттювих операцій
відповідно до еталону рішеннѐ; m – загальна кількість запитань або суттювих
операцій еталону.
Індивідуальні завданнѐ та комплексні контрольні роботи оціняятьсѐ
експертно за допомогоя критеріїв, що характеризуять співвідношеннѐ вимог
до рівнѐ компетентностей і показників оцінки за рейтинговоя шкалоя.
Зміст критеріїв спираютьсѐ на компетентністні характеристики, визначені
НРК длѐ магістерського рівнѐ вищої освіти (подано нижче).
Загальні критерії досягнення результатів навчання
для 8-го кваліфікаційного рівня за НРК
Інтегральна компетентність – здатність розв’ѐзувати складні задачі і проблеми у певній
галузі професійної діѐльності або у процесі навчаннѐ, що передбачаю проведеннѐ досліджень
та/або здійсненнѐ інновацій та характеризуютьсѐ невизначеністя умов і вимог.
Дескриптори НРК

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та
відповідальності

Показник
оцінки

Знання
спеціалізовані
концептуальні знаннѐ,
набуті у процесі


Відповідьвідмінна – правильна, обґрунтована, осмислена.
Характеризую наѐвність:

95-100

Дескриптори НРК
навчаннѐ та/або
професійної діѐльності
на рівні новітніх
досѐгнень, ѐкі ю
основоя длѐ
оригінального
мисленнѐ та
інноваційної
діѐльності, зокрема в
контексті
дослідницької роботи;
 критичне
осмисленнѐ проблем у
навчанні та /або
професійній діѐльності
та на межі предметних
галузей

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та
відповідальності

Показник
оцінки

- спеціалізованихконцептуальнихзнань на
рівніновітніхдосѐгнень;
- критичнеосмисленнѐ проблем у навчанні
та/абопрофесійнійдіѐльності та на межіпредметнихгалузей
Відповідь містить негрубі помилки або описки

90-94

Відповідь правильна, але маю певні неточності

85-89

Відповідь правильна, але маю певні неточності й
недостатньо обґрунтована

80-84

Відповідь правильна, але маю певні неточності,
недостатньо обґрунтована та осмислена

74-79

Відповідь фрагментарна

70-73

Відповідь демонструю нечіткі уѐвленнѐ студента про об’юкт
вивченнѐ

65-69

Рівень знань мінімально задовільний

60-64

Рівень знань незадовільний

<60

Уміння
розв’ѐзаннѐ
складних задач і
проблем, що потребую
оновленнѐ та інтеграції
знань, часто в умовах
неповної/недостатньої
інформації та
суперечливих вимог;
 провадженнѐ
дослідницької та/або
інноваційної діѐльності


Відповідьхарактеризуюуміннѐ:
- виѐвлѐтипроблеми;
- формуляватигіпотези;
- розв’ѐзуватипроблеми;
- оновляватизнаннѐ;
- інтегруватизнаннѐ;
- провадитиінноваційнудіѐльность;
- провадитинауковудіѐльність
Відповідьхарактеризуюуміннѐзастосовуватизнаннѐ в
практичнійдіѐльності з негрубимипомилками
Відповідь характеризую уміннѐ застосовувати знаннѐ в
практичній діѐльності, але маю певні неточності при
реалізації одніюї вимоги

95-100

Відповідь характеризую уміннѐ застосовувати знаннѐ в
практичній діѐльності, але маю певні неточності при
реалізації двох вимог

80-84

Відповідь характеризую уміннѐ застосовувати знаннѐ в
практичній діѐльності, але маю певні неточності при
реалізації трьох вимог

74-79

Відповідь характеризую уміннѐ застосовувати знаннѐ в
практичній діѐльності, але маю певні неточності при
реалізації чотирьох вимог

70-73

Відповідьхарактеризуюуміннѐзастосовуватизнаннѐ в
практичнійдіѐльності при виконаннізавдань за зразком

65-69

90-94
85-89

Дескриптори НРК

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та
відповідальності
Відповідь характеризую уміннѐ застосовувати знаннѐ при
виконанні завдань за зразком, але з неточностѐми
Рівень умінь незадовільний

Показник
оцінки
60-64
<60

Комунікація
 зрозуміле

і
недвозначне
донесеннѐ власних
висновків, а також
знань та поѐснень, що
їх обґрунтовуять, до
фахівців і нефахівців,
зокрема до осіб, ѐкі
навчаятьсѐ;
 використаннѐ
іноземних мов у
професійній діѐльності

Зрозумілістьвідповіді (доповіді). Мова:
- правильна;
- чиста;
- ѐсна;
- точна;
- логічна;
- виразна;
- лаконічна.
Комунікаційнастратегіѐ:
- послідовний і несуперечливийрозвиток думки;
- наѐвністьлогічнихвласнихсуджень;
- доречнааргументації та
їївідповідністьвідстояванимположеннѐм;
- правильна структура відповіді (доповіді);
- правильністьвідповідей на запитаннѐ;
- доречнатехнікавідповідей на запитаннѐ;
- здатністьробитивисновки та формуляватипропозиції;
- використаннѐіноземнихмов у професійнійдіѐльності
Достатнѐ зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегіѐ з незначними хибами

95-100

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегіѐ (сумарно не реалізовано три
вимоги)

85-89

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегіѐ (сумарно не реалізовано чотири
вимоги)

80-84

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегіѐ (сумарно не реалізовано п’ѐть
вимог)

74-79

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна
комунікаційна стратегіѐ (сумарно не реалізовано сім вимог)

70-73

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та
комунікаційна стратегіѐ з хибами (сумарно не реалізовано
дев’ѐть вимог)

65-69

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та
комунікаційна стратегіѐ з хибами (сумарно не реалізовано
10 вимог)

60-64

Рівень комунікації незадовільний

90-94

<60

Дескриптори НРК

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та
відповідальності

Показник
оцінки

Автономність та відповідальність
відповідальність за
розвиток професійного
знаннѐ і практик, оцінку
стратегічного розвитку
команди;
 здатність до
подальшого навчаннѐ,
ѐке значноя міроя ю
автономним та
самостійним


Відмінне володіннѐ компетенціѐми:
- використаннѐпринципів та
методіворганізаціїдіѐльностікоманди;
- ефективнийрозподілповноважень в структурікоманди;
- підтримкаврівноваженихстосунків з членами команди
(відповідальність за взаюмовідносини);
- стресовитривалість;
- саморегулѐціѐ;
- трудоваактивність в екстремальнихситуаціѐх;
- високийрівеньособистогоставленнѐ до справи;
- володіннѐвсіма видами навчальноїдіѐльності;
- належнийрівеньфундаментальнихзнань;
- належнийрівеньсформованостізагальнонавчальнихумінь
і навичок
Упевнене володіннѐ компетенціѐми автономності та
відповідальності з незначними хибами

95-100

90-94

Добре володіннѐ компетенціѐми автономності та
відповідальності (не реалізовано дві вимоги)

85-89

Добре володіннѐ компетенціѐми автономності та
відповідальності (не реалізовано три вимоги)

80-84

Добре володіннѐ компетенціѐми автономності та
відповідальності (не реалізовано чотири вимоги)

74-79

Задовільне володіння компетенціями автономності та
відповідальності (не реалізовано п’ять вимог)
Задовільне володіння компетенціями автономності та
відповідальності (не реалізовано шість вимог)

70-73

Задовільне володіннѐ компетенціѐми автономності та
відповідальності (рівень фрагментарний)

60-64

Рівень автономності та відповідальності незадовільний

<60

65-69

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Технічні засоби навчаннѐ.
Дистанційна платформа MOODL.
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