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Досліджено проблеми підготовки фахівців для деревообробної галузі, їх працевлаштування і задо-
волення потреб регіонального ринку праці. Проаналізовано категорію «професійна освіта», пріори-
тети ЄС щодо її розвитку і підходи до подолання розриву між результатами навчання і сучасними 
знаннями і навичками, необхідними для практичної роботи. Висвітлено зарубіжний досвід реалізації 
дуальних освітніх програм університетського рівня, які поєднують академічний курс з навчанням на 
робочому місті, та їх структуру для спеціальності «Технології оброблювання деревини». Запропоно-
вано підходи до вирішення проблеми модернізації університетських освітніх програм професійного 
спрямування в Україні. 

Ключові слова: професійна освіта, вища освіта, технології навчання, дуальні освітні програми, прак-
тична підготовка. 

Вступ 

У сьогоднішніх умовах економічної кризи, безробіття, відтоку молоді за кордон нові виклики 
самовиживання і забезпечення власної конкурентоспроможності постають як перед вищими на-
вчальними закладами, випускниками вищої школи, так і перед підприємствами, їх працівниками, 
бізнесменами, директорами. Вітчизняна система вищої технічної освіти як ніколи раніше страждає 
на відірваність навчального процесу від потреб реального виробництва, невідповідність результа-
тів навчання запитам роботодавців і вимогам до випускника, які виникають на конкретному робо-
чому місці. Постійні бюджетні обмеження, інерція університетського менеджменту, побоювання 
скористатися перевагами нечітко окресленої автономії, відсутність реального механізму впливу 
роботодавців на процеси управління університетами не дозволяють останнім гнучко реагувати на 
потреби динамічного ринку праці шляхом оновлення освітніх програм. Через відсутність необхід-
них практичних вмінь випускник часто залишається незатребуваним, в той час як роботодавець 
продовжує шукати необхідного йому працівника. Суттєвим чинником невідповідності попиту і 
пропозиції робочої сили у вузьких сегментах діяльності (і у цьому полягає специфіка ринку праці 
в Україні) є також обмежена мобільність робочої сили всередині країни внаслідок низького рівня 
оплати праці і нездоланного бар’єру відсутності житла, що спонукає більшість випускників вишів 
використовувати будь-які можливості працевлаштування за місцем проживання, жертвуючи при 
цьому здобутим фахом і професійним розвитком.  

Усвідомлюючи глибину кризи у сфері підготовки фахівців інженерних і технологічних спеціа-
льностей, вищі навчальні заклади намагаються шукати нові форми взаємодії з бізнесом. Нагаль-
ним завданням є така перебудова освітнього процесу, яка дозволяє формувати потрібні сьогодні-
шньому ринку праці знання, вміння і навички випускника. Окрім цього, необхідно орієнтувати 
абітурієнтів на здобуття тих спеціальностей, які необхідні для заповнення вакантних місць в регі-
онах проживання (з урахуванням найближчої перспективи економічного розвитку), пропонуючи 
їм відповідні освітні програми з прив’язкою до підприємств. На невідповідності між отриманою 
освітою та потребою ринку праці наголошують Н. М. Богданова та ін. [1], які вивчали механізми 
вирішення проблем профорієнтації та працевлаштування молоді, стимулювання роботодавців до 
створення робочих місць. Проблемні питання професійно-практичної підготовки студентів і сис-
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тему її організаційно-методичного забезпечення глибоко дослідили Б. І. Мокін та ін. [2], вказавши 
шляхи її реформування у вищих навчальних технічних закладах. Новий метод організації профе-
сійного навчання — модульну технологію — пропонують В. Р. Сердюк і Н. Г. Белецька [3]. Цілком 
погоджуючись із запропонованим цими авторами підходами і висновками, ми ставимо за мету дос-
лідити можливості зміни освітніх програм підготовки фахівців інженерних і технологічних спеціа-
льностей для деревообробного і меблевого виробництв з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Результати дослідження 

По суті ми маємо справу з двома проблемами. Перша полягає у низькій якості освітніх програм, 
які не забезпечують формування необхідних результатів навчання — належного знання сучасних 
виробничих технологій у вузькій сфері, відповідних когнітивних і практичних вмінь, навичок, 
здатностей застосовувати їх для виконання професійних завдань діяльності.  

Причиною цього є неможливість створити навчальне середовище самотужки, силами бюджет-
них закладів освіти, в умовах урізноманітнення продуктів і процесів їх виробництва, постійної 
потреби в оновленні технічної бази, основу якої складає імпортне високотехнологічне обладнання. 
Вирішення цієї проблеми є можливим фактично лише якщо скористатися інвестиційними можли-
востями і матеріально-технічною базою підприємств, «перемістити» навчальну діяльність на ро-
бочі місця на виробництві, сформувавши необхідне науково-методичне забезпечення і навчальне 
середовище, в чому власне лише і може полягати роль вишів. Такої ж думки дотримуються і  
В. Р. Сердюк і Н. Г. Белецька: «в умовах існуючих реалій без залучення роботодавця до професій-
ного навчання, без використання його ресурсної бази, неможливе отримання практичних навичок і 
компетенцій» [3, с. 136]. При цьому державна система освіти отримує вигоди у формі зсуву витрат 
капітального характеру, пов’язаних з підготовкою фахівців, на приватний перш за все сектор. Су-
спільство досягає додаткової віддачі від вже зроблених інвестицій. Для цього з боку управління 
системою освіти необхідно зняти перешкоди організаційно-правового характеру для розроблення 
гнучкіших освітніх програм, з боку управління економікою — додати стимулів до участі підпри-
ємств у співфінансуванні освітньої діяльності. 

Друга проблема полягає в тому, щоби, надавши необхідної кваліфікації потенційним регіона-
льним трудовим ресурсам, пов’язати їх з регіональними ж робочими місцями, що сприяло б досяг-
ненню низки позитивних соціальних ефектів, таких як забезпеченість житлом, стабільність родин, 
допомога молодим сім’ям з дітьми з боку батьків, професійний розвиток за здобутим у виші фа-
хом. Вирішення її є можливим шляхом адресно-індивідуального добору абітурієнтів для навчання 
за тими спеціальностями, для яких в регіоні проживання абітурієнта є в наявності або очікуються в 
майбутньому вакантні робочі місця. Зв’язок між університетом, роботодавцем та абітурієнтом 
повинен закріплюватися тристоронньою угодою. Такий підхід, орієнтований на задоволення осві-
тніх потреб конкретного абітурієнта, якнайкраще відповідає ідеї студентоцентрованого навчання. 

Освітні програми з високою часткою практичної підготовки на робочих місцях є поширеними у 
вишах багатьох країн, їхня сутність відображена терміном work-based learning (англ.) — навчання 
на робочих місцях. Ці програми можуть мати такі назви, які є цілком новими для української осві-
тньої термінології: dual education (англ.) — дуальна освіта, dual-system education programme (англ.) 
і duales Studium (нім.) — дуальна освітня програма, cooperative studies (англ.) — спільні (з підпри-
ємствами), комплексні освітні програми, alternance training (англ.) — схема навчання, яка передба-
чає чергування періодів теоретичного навчання з практичним на робочих місцях. 

Дуальна освітня програма — це програма, які поєднує теоретичне навчання в закладі освіти, 
включаючи університет, з практикою (а в деяких випадках і з навчанням професії з присвоєнням 
професійної кваліфікації) на робочому місці на підприємстві. Термін «дуальний» означає, що є два 
рівною мірою важливі місця навчання — заклад освіти і підприємство, а період перебування на 
підприємстві виходить за рамки звичайної практики і може становити близько 50 % часу навчан-
ня. Невід’ємний атрибут дуальних програм — договір між університетом, компанією і студентом.  

За своєю сутністю такі програми зовсім не є новими для системи професійно-технічної освіти 
України, чого не скажеш про вищу школу. Дуальні програми є безпосереднім втіленням компетен-
тнісного підходу і концепції студентоцентрованого навчання. Будучи спрямованими на конкретні 
робочі місця, вони реалізуються у категоріях vocationa/professional1 Міжнародної стандартної кла-

 
1 Автори свідомо вживають англомовні терміни для збереження обсягу і змісту понять, якими оперують в міжнародному 
просторі освіти. 
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сифікації галузей освіти [4, с. 21]. Vocational education — «це освітні програми, метою яких є на-
буття учнями знань, вмінь і компетенцій, притаманних певній професії, заняттю чи групі професій 
(занять). Vocational education може містити компоненти навчання на робочому місці (наприклад, 
наставництво, дуальні освітні програми). Успішне завершення таких програм веде до присвоєння 
професійної кваліфікації, яка пов’язана з ринком праці і визнається відповідними національними 
органами та/або ринком праці» [4, с. 84]. Vocational education найчастіше перекладається звужено, 
як професійно-технічна освіта, хоча охоплює освітні програми нетехнічного спрямування. Вона 
асоціюється з нижчими кваліфікаційними рівнями ISCED (4—5), в той час як професійно-
орієнтовані програми на вищих освітніх рівнях ISCED (6—7) — з категорією professional. Спряму-
вання освітніх програм vocational/professional є альтернативою спрямуванню general/academic на 
відповідних освітніх рівнях. Потрібно зазначити, що категорія «професійно-технічна освіта» роз-
вивається і потребує наповнення новим змістом, визнання того, що вища технічна освіта також є 
«професійно-технічною» (бо хіба ж можна сказати, що вона є «не професійною» або «не техніч-
ною»). Час вимагає розроблення програм професійно-технічного спрямування нової якості на уні-
верситетському щаблі. На підтвердження цього наведемо той факт, що все більше університетів 
прикладних наук Німеччини пропонують освітні програми баклаврату або магістратури, які поєд-
нують обидва компоненти — vocational і academic: «VET [vocational education and training — про-
фесійна освіта і навчання — авт.] на рівні вищої освіти стає все більш важливою» [5, с. 28].  

Університетські програми, які передбачають навчання на робочому місці, активно розвивають-
ся в багатьох країнах, але Німеччина досягла в цьому особливої результативності, показником 
чого є низький рівень безробіття серед моло-
ді. На рис. 1 наведено динаміку безробіття 
серед випускників освітніх програм 5—8 
освітніх рівнів за класифікацією ISCED-2011, 
не залучених до навчання, у віці 15—34 роки; 
час, який минув після закінчення освітньої 
програми найвищого рівня, становить 3 і ме-
нше років. Бізнес Німеччини взяв на себе зо-
бов’язання запропонувати кожній молодій 
людини, яка бажає навчатись, три місця для 
навчання за VET-програмами на підприємст-
вах до осені 2015 року [7]. Саме система VET 
Німеччини вважається однією з причин успі-
ху у подоланні економічної кризи в Європі. 
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Що відрізняє дуальні освітні програми від 
традиційних, які також передбачають прохо-
дження практики студентами на підприємст-
вах? Якими є їхні визначальні характеристики? 

 
Рис. 1. Рівень безробіття серед випускників освітніх програм, %
    Джерело: складено за даними Євростат [6] 

Авторами проаналізовано основні організаційні форми такої підготовки фахівців у Німеччині. 
За даними сайту Hochschule Dual [8], який створений університетами Баварії в 2006 р. за підтрим-
ки Міністерства освіти Баварії і є інформаційною платформою дуальної освіти в цьому регіоні, 19 
університетів і технічних коледжів, в тому числі 17 державних університетів прикладних наук, 
пропонують абітурієнтам 160 дуальних освітніх програм. З 2006 р. по 2015 р. кількість студентів, 
які їх опановують, зросла майже в десять разів і перевищила 6000 осіб. Кількість компаній, які 
беруть участь у дуальних програмах, становить близько 1100.  

Дуальні програми функціонують на різних рівнях освіти і в різних галузях підготовки для інже-
нерно-технічних, технологічних спеціальностей, комп’ютерних наук, за ними навчають фахівців для 
комерційної сфери, засобів масової інформації тощо з присвоєнням таких ступенів: Бакалавр мис-
тецтв (B. А.), Бакалавр інженерії (B. Eng.), Бакалавр наук (B. Sс.), Бакалавр права (LL. B.), Магістр 
мистецтв (M. A.), Магістр інженерії (М. Eng.), Магістр наук (М. Sc.), Магістр права (LL. M.). 

Існує затверджений перелік професій, за якими здійснюється підготовка в рамках дуальних 
програм. Закон Німеччини про професійну освіту [9] визначає перелік компетентних органів у 
питаннях, що стосуються професійної освіти і навчання на робочих місцях, — Торгово-промис-
лова палата та інші професійні палати (асоціації).  

Можна виділити три основні види дуальних програм в Німеччині: 
1) комплексна освітня програма — Verbundstudium (на рівні бакалавра); 
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2) освітня програма з поглибленою практичною підготовкою — Studium mit vertiefter Praxis (на 
рівні бакалавра/магістра); 

3) програма стипендій I.C.S. Fördermodell від асоціації International Co-operative Studies (I.C.S.). 
В основі дуальних програм, які за змістом теоретичного навчання є еквівалентними традицій-

ним, лежать єдині стандарти якості [10]. Вони передбачають, що тривалість дуальної програми 
типу Verbundstudium на рівні бакалавра не повинна перевищувати 4,5 роки, з яких практична під-
готовка за спеціальностями в галузі комерції має становити не менше 17 місяців, інженерними 
спеціальностями — 21 місяць. Укладання договору між компанією, студентом та університетом є 
обов’язковим для дуальних програм. У договорі обумовлюється характер, обсяг практичних за-
вдань, право на відпустку і обов’язкову винагороду, а також інші умови. Компанія несе відповіда-
льність за забезпечення якості навчання. Згідно зі змінами до трудового законодавства Німеччини, 
які вступили в дію з 01.01.2012 р. і діють в усій країні, студенти дуальних програм мають однакові 
права з працівниками підприємств стосовно медичного страхування, допомоги по безробіттю, 
пенсійного забезпечення впродовж усього терміну навчання. Як правило, передбачається випро-
бувальний термін (близько півроку, перший етап практики) присутності студента на підприємстві. 

Згідно зі стандартом [10] дуальна програма з поглибленою практичною підготовкою типу 
Studium mit vertiefter Praxis на рівні бакалавра триває 6...8 семестрів (3...4 роки), магістра — 3...5 
семестрів (1,5...2,5 роки). Практична частина в дуальних програмах бакалаврату має бути принай-
мні на 50 % більшою, ніж у традиційних програмах. Вона реалізується, зокрема, за рахунок часу 
перерви між семестрами. На рівні магістра програми цього типу передбачають принаймні 34 тижні 
практичної підготовки (або не менше ніж половину тривалості програми). 

Як Verbundstudium, так і Studium mit vertiefter Praxis орієнтовані на абітурієнтів. Опанування 
Verbundstudium може передбачати, крім присвоєння освітньої кваліфікації бакалавра, здобуття 
професійної кваліфікації Торгово-промислової палати Німеччини. Компанія, яка бере участь в 
таких програмах, стикається з проблемою відбору абітурієнтів та недостатньою теоретичною під-
готовленістю студентів на молодших курсах. 

На відміну від цього, цільова група дуальної 
програми I.C.S. Fördermodell — кращі студенти 
традиційних програм бакалаврату, яких універси-
тети відбирають у 3—4 семестрах (рис. 2) і реко-
мендують підприємствам. Практична підготовка 
становить не менше 7 місяців, 56—81 % від часу 
навчання за I.C.S. Fördermodell. Графік навчально-
го процесу відповідає графіку для традиційних 
бакалаврських програм, тому студенти такої дуа-
льної програми відвідують ті ж аудиторні заняття, 
що й студенти звичайної програми. Діяльність сту-
дента на підприємстві, під час якої він здобуває 
широке коло професійних навичок, охоплює час 
канікул, практики і виконання випускової роботи. 

Витрати компанії, яка бере участь у I.C.S. 
Fördermodell, становлять близько 17 тис. євро на 
одного студента в рік, що включає фінансову 
підтримку студента 900 євро/місяць і єдиний 
внесок 3000 євро/семестр на одного студента, 
який витрачається на підтримку асоціації і фінансування участі факультетів для забезпечення 
високої якості викладання. Участь в такій схемі обходиться з меншими витратами для компаній 
порівняно з альтернативними дуальними програмами, етап знайомства зі студентами є достатньо 
тривалим, а рівень студентів — вищим.  

 
Рис. 2. Різновиди дуальної програми I.C.S. Fördermodell 
Джерело: складено за даними [11] 

Для студентів дуальних бакалаврських програм всіх типів існує можливість подальшого 
безперервного переходу на програму магістра. Перевагами дуальних програм є набуття студента-
ми цінного досвіду і плавний перехід від навчання до роботи, інтенсивний супровід в компанії та 
університеті, фінансова стійкість, завдяки якій є можливість зосередження уваги на перспективах 
професійного зростання, а не проблемах фінансування навчання. 

У галузі технологій оброблювання деревини сформувалися вузькі спеціалізації, що потребують 
у доповнення до ґрунтовної університетської теоретичної підготовки здобуття практичних нави-
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чок в умовах виробництва. Дуальні програми, на погляд авторів, є тим форматом, який дозволяє 
вирішувати поставлені на початку статті проблеми, об’єктивною необхідністю сьогодення. Тому 

організаційні аспекти їх 
реалізації в одному з най-
кращих європейських вузів, 
які готують фахівців у цій 
галузі, — Університеті при-
кладних наук м. Розенгайм 
(Німеччина) — представ-
ляють особливий інтерес. В 
табл. подано графік навча-
льного процесу для дуальної 
програми Verbundstudium з 
технології оброблювання де-
ревини. Програма передба-
чає початковий рік навчання 
на робочому місці з отри-
манням професійної квалі-
фікації. Зайнятість студента 
в компанії становить 27,5 
місяців (>50 % часу навчан-
ня), в тому числі навчання 
— 23,5 місяці (43 %). Для 
тієї ж спеціальності і освіт-
нього рівня університетом 
пропонується дуальна про-
грама іншого типу, з погли-
бленою практичною підгото-
вкою, без початкових прак-
тичних семестрів і професій-
ної кваліфікації, згідно з 
якою практика становить 
14,5 місяців (35 %). Магіс-
терська підготовка техноло-
гів деревообробки також 

здійснюється в дуальному форматі впродовж трьох семестрів з практикою на робочому місці впро-
довж 8,5 місяців (49 %), з часом виконання магістерської роботи включно. 

Графік навчального процесу за дуальною програмою підготовки 
бакалаврів з технології оброблювання деревини в Університеті 

прикладних наук м. Розенгайм [12] 

Висновки 

Необхідність орієнтувати освітні програми на потреби ринку праці зумовлює переосмислення і 
розширення концепції професійної (націленої на конкретну діяльність, робоче місце) освіти в на-
прямку охоплення вищих освітніх рівнів ISCED 6—7 і навчання впродовж життя. Розрізняють поча-
ткову професійну (професійно-технічну) освіту (initial — IVET), професійну освіту, яка триває (con-
tinuing — CVET). Народжуються нові формати професійної освіти у вищій школі, поява яких зумов-
лена зміною і виникненням робочих місць з новими трудовими функціями, появою нових занять, 
продуктів, технологій і обладнання, урізноманітненням характеру праці. Зростає потреба у навчанні 
на підприємствах, значення якого порівнюється із важливістю академічного навчання. У відповідь 
на економічну кризу навчання на робочих місцях на основі співпраці з бізнесом, програми плавного 
переходу молоді від навчання до роботи стали пріоритетами соціальної політики ЄС, досягнення 
яких підкріплюється відповідним фінансуванням і заходами стимулювання бізнесу. Ключовим по-
няттям, яке визначає напрямок змін в освіті, є employability — спроможність випускника задоволь-
няти очікування роботодавців і бути затребуваним, зайнятим, працевлаштованим.  

Дуальні освітні програми на рівні бакалавра і магістра забезпечують в цілому тісніший зв’язок 
результатів навчання з сучасними вимогами, які висуваються до випускників інженерних і техноло-
гічних спеціальностей на робочому місці, та вузьку спеціалізацію, яка потребує високої кваліфікації 
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у вузькому сегменті діяльності. Здобуття професійної кваліфікації (за робітничою спеціальністю) в 
рамках бакалаврських дуальних програм, окрім посилення мотивації до навчання, дає подвійний 
ефект: підвищення шансів випускників бути зайнятими завдяки додатковій спеціальності і покра-
щення засвоєння знань, навичок, формування розумінь і в цілому професійної компетентності. 

Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти в Україні до 2015 р. [13] була 
достроково припинена в 2014 р. [14] у зв’язку з економією бюджетних коштів, але її невиконання 
не вплинуло на просування у питаннях розроблення нормативно-правових актів щодо створення 
механізму залучення приватних інвестицій, переліку професій, державних стандартів професійно-
технічної освіти, оновлення її нормативно-правової бази, перепідготовку педагогічних працівни-
ків, оскільки коштів на ці заплановані програмою заходи і не передбачалось. Нові закони «Про 
освіту» [15], «Про професійну освіту» [16], проекти яких є на стадії громадського обговорення, 
мають закласти засади відродження професійної освіти в новій якості та її багаторівневий розви-
ток. Обидва законопроекти закріплюють право на життя дуальних освітніх програм. Нагальними 
національними завданнями є створення законодавчих і організаційних передумов ефективної 
співпраці вищих навчальних закладів з бізнесом, механізмів стимулювання роботодавців до на-
дання робочих місць для навчання і першого робочого місця випускникам, надання навчальним 
закладам більшої свободи у розробленні гнучкіших освітніх програм. Першочерговими завдання-
ми навчальних закладів мають бути створення навчального середовища в умовах виробництва, 
системна робота з підготовки викладачів для здійснення ефективного навчального процесу за ме-
жами аудиторії та його методичне забезпечення. 

Проектування освітніх програм у вищій школі, орієнтованих на навчання на робочих місцях, 
потребує одночасної роботи в напрямку розроблення професійних стандартів, які є вихідними для 
визначення результатів навчання за програмою.  

Термінове винесення на порядок денний комплексу зазначених проблем є питанням виживання 
як професійної освіти на всіх її рівнях, так і споживачів освітніх послуг в буквальному сенсі.  
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ва и удовлетворения потребностей регионального рынка труда. Проанализирована категория «профессиональ-
ное образование», приоритеты ЕС относительно его развития и подходы к преодолению разрыва между ре-
зультатами обучения и современными знаниями и навыками, необходимыми для практической работы. Пред-
ставлен зарубежный опыт реализации дуальных образовательных программ университетского уровня, объеди-
няющих академический курс и обучение на рабочем месте, и их структуру для специальности «Технологии обра-
ботки древесины». Предложены подходы к решению проблемы модернизации университетского профессиональ-
ного образования в Украине. 

Ключевые слова: профессиональное образование, высшее образование, технологии обучения, дуальные об-
разовательные программы, практическая подготовка. 

Пристая Алексей Дмитриевич — канд. техн. наук, заслуженный строитель Украины, член-коррес-
пондент Лесоводческой академии наук Украины, член коллегии Государственного агентства лесных ресур-
сов Украины, e-mail: a.prystaia@gmail.com; 

Врублевская Елена Васильевна — канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента организаций 
и администрирования, e-mail: ov2207@gmail.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


