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Обґрунтовано актуальність здобуття студентами «soft skills», запропоновано класифікацію 
«м’яких» навичок та механізми їх опанування студіюючою молоддю.  
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Вступ 

Процеси глобалізації, зумовлені переходом людства від індустріального суспільства до постін-
дустріального (інформаційного), спонукають розвиток нових тенденцій в освіті, створення сучас-
них освітніх технологій пошуку альтернативних форм освіти, інноваційної стратегії навчання й 
виховання, розгляду освіти в контексті культури і творчості тощо. Іншими словами, йдеться про 
фундаментальну зміну стратегічних цілей освіти і перехід до її антропоцентричної, гуманістичної 
моделі, про становлення нової освітньої парадигми та інноваційних методів навчання, що можли-
во лише за оновлення форм та методів керування освітніми процесами. 

Існуюча довгі роки парадигма освіти «ЗУН» (знання, уміння, навички) включає в себе визна-
чення номенклатури, ієрархії знань, умінь і навичок, методик їхнього опановування, контролю й 
оцінювання. Ця парадигма дотепер визнається значною частиною педагогічного співтовариства.  
В Україні формування нової парадигми освіти за відомими зразками неможливе. У новітній освіт-
ній парадигмі мають перш за все домінувати ідеї цінності індивідуума і загальнолюдських цінніс-
них імперативів. Для того, щоб національна освіта могла інтегруватися у світовий освітній прос-
тір, необхідно опікуватися не тільки поліпшенням нашого матеріального стану, забезпеченням 
життя на потрібному рівні тощо, але й духовним розвитком людини, завданням формування цінні-
сного світу особистості, синтезом її емоціо і раціо почуттів і мислення [1].  

З переходом у розвинутих країнах до суспільства постіндустріального типу, вимоги до набутих 
у ВНЗ знань, навичок і вмінь суттєво модифікуються, причому дедалі зростаючими темпами. 
Вміння користуватися комп’ютерними технологіями і обладнанням, а також знання іноземних мов 
поступово переходять із розряду важливих рис сучасного фахівця у розряд інструментальних 
вмінь і навичок, які необхідні такою ж мірою, як і звичайна грамотність. Вирішальними стають: 

— знання, здебільшого спеціальні, більш наближені до практики, а також міждисциплінарні;  
— вміння і здатності здобувати знання самостійно протягом усього життя;  
— системність і стратегічність мислення в умовах широкого розповсюдження глобалізаційних 

процесів, вміння працювати із зарубіжними партнерами тощо.  
Українські випускники вищих навчальних закладів не завжди вписуються у зазначені тенденції 

— передовсім через стан сучасного українського суспільства, який є ще вельми далеким від пост-
індустріального, та через недавній початок фундаментальних реформ вітчизняної вищої освіти. 
Значну гальмівну роль відіграють такі негативні прояви значної частки студентства, як лінь, неба-
жання вчитися додатково/самостійно, витрати вільного часу на розваги тощо. З іншого боку, не 
можна не відмітити досить високий рівень розуміння українською студіюючою молоддю тих яко-
стей, якими належить оволодіти під час навчання у ВНЗ [2]. Проте, в більшості вищих навчальних 
закладах оновлення та приведення теоретичної підготовки у відповідність до сучасних вимог рин-
ку праці та оновлення матеріальної-технічної бази відбувається надзвичайно повільно з низки 
об’єктивних та суб’єктивних чинників. Разом з тим, навчання студентів повинно відбуватися з 
урахуванням не лише фундаментальних компетенцій їхнього професіоналізму, але й «м’яких» 
компетенцій, необхідних для студентів зокрема інженерних спеціальностей, про що свідчить ви-
вчення особливостей зарубіжного досвіду [3]. 

Часто «м’які»  навички називають також універсальними або функціональними компетенціями, 
а факт володіння ними — функціональною грамотністю. ЮНЕСКО та Європейська комісія навіть 
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встановили мінімальний рівень такої грамотності [4], необхідний кожному європейцю для того, 
щоб бути повноцінним членом суспільства й не бути «соціальним інвалідом», не кажучи вже про 
професійну самореалізацію. 

Останні дослідження ринку праці відображають помітну тенденцію значної зацікавленості пра-
цедавців до «soft skills» у роботошукачів. Більшість роботодавців вважають їх так само важливи-
ми, як і професійні знання та вміння. Професійні вміння та навички застарівають, а «soft skills» є 
актуальними завжди. В Україні поняття «soft skills» є відносно новим та недослідженим. Хоча, 
реагуючи на запити ринку праці, різні тренінгові агенції пропонують різноманітні програми, 
спрямовані на розвиток «soft skills» [5].  

В абсолютній більшості ВНЗ не приділяють належної уваги розвитку в студентів їх «soft skills», 
Проте навчальні програми перенавантажені навчальними дисциплінами, які розвивають у студен-
тів «hard skills», тобто «тверді» навички, пов’язані зі знанням фундаментальних та спеціальних 
дисциплін, здобуттям практичної підготовки тощо. Про те, як майбутньому випускнику взаємодія-
ти у колективі зі співробітниками, з клієнтами, з партнерами — не навчають, хоча ці навички дуже 
сильно впливають на ефективність роботи співробітника. Це так звані «м'які» знання, що важко 
піддаються вербалізації, навички та досвід. 

В Україні поняття «soft skills» є відносно новим і достатньою мірою недослідженим. Тож розг-
ляд питання розвитку «м’яких» навичок студентів під час їх навчання в університеті надзвичайно 
актуальне. Метою роботи є дослідження механізмів розвитку «м’яких» навичок студіюючої мо-
лоді в світлі майбутнього працевлаштування. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

В соціальному змісті навик визначається як дія, сформована шляхом повторення, яка характе-
ризується високим ступенем оволодіння та відсутністю поелементної сумлінної регуляції та конт-
ролю. Тобто, на рівні навиків людина діє автоматично, не замислюючись над тим, що і як потрібно 
робити, тоді як уміння, на відміну від навиків, завжди потребує активної інтелектуальної  
діяльності [6].  

Уміння працювати в команді, витривалість, здібність переконувати або йти на компроміс — без 
переліку так званих «м’яких» навичок сьогодні не обходиться практично жодне оголошення про 
вакансії. Фактично при підборі персоналу перевіряється відповідність претендента вимогам, які 
поділяються на дві категорії [2, 7]: 

— «жорсткі» вимоги («hard skills»), їх легко виміряти, вони є досить об’єктивними. До цiєї гру-
пи відносять професійні знання, вміння та навички, які необхідні при виконанні маркетингових 
завдань підприємства. 

— «м’які» вимоги («soft skills»), їх складно виміряти, а тому їх оцінка носить суб’єктивний ха-
рактер (чесність, ініціативність, працелюбність, здатність до навчання, творчі здібності тощо). 

Термін «soft skills» найчастіше при перекладі визначають як «м’які» навички (компетенції) , 
проте зустрічаються й інші переклади, наприклад, людські або уніфіковані. «Soft skills» — соціо-
логічний термін, який відноситься до емоційного інтелекту людини, свого роду перелік особистих 
характеристик, які так або інакше пов’язані з ефективною взаємодією з іншими людьми. Це нави-
чки, прояв яких достатньо важко виявляти, безпосередньо визначати, перевіряти, наочно демон-
струвати. До цієї групи належать індивідуальні, комунікативні та управлінські навички. Поняття 
«soft skills» пов’язане з тим, яким чином люди взаємодіють між собою, тобто «м’які» навички рів-
ною мірою необхідні як для повсякденного життя, так і для роботи. За даними досліджень, профе-
сійну успішність визначають саме «soft skills». Для кар’єрного зростання потрібно починати їх 
застосовувати з самого нижчого рівня. 

Ключова різниця в оволодінні «soft skills» і «hard skills» полягає в тому, що «м’яким» навичкам 
складно навчитися з книжок або просто виконуючи свої функціональні обов’язки. В сучасному 
світі головне — це інформація, а саме володіння певними знаннями — статичне, адже вони мо-
жуть швидко стати неактуальними та застарілими. Набагато важливіше здобути необхідну інфор-
мацію в потрібний момент. Відповідь на цю жорстку вимогу ринку праці можуть дати ті люди, які 
зможуть оволодіти «м’якими» навичками.  

Важкий економічний стан України суттєво погіршує становище на ринку праці, поглиблюється 
дисбаланс між попитом та пропозицією. Тому вимоги до випускників вищих навчальних закладів 
значно підвищуються. Останні п’ять років роботодавці суттєво зменшують кількість штатних пра-

http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf


ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 2 

цівників, що безпосередньо негативно впливає на ринок праці та посилює конкуренцію серед пре-
тендентів на працевлаштування. Зокрема, по Вінницькій області у грудні 2014 року кількість ро-
бочих місць становила 290,3 тис. осіб та, у порівнянні з відповідним періодом 2013 року, скороти-
лася на 2,1 тис. осіб (рис. 1) [8].  
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Рис. 1. Середньооблікова кількість штатних працівників  у Вінницькій області (тис. осіб)  

 
Ще більш кричуща ситуація в Україні в цілому. Цей показник у 2014 році скоротився на  

1 млн. 565 тис. осіб (в грудні  2013 року було 9 млн. 529 тис. осіб). Безумовно, такі тенденції ринку 
праці мають спонукати в першу чергу самих студентів до відповідального відношення до навчання 
та максимально ефективного використання вільного часу для саморозвитку та самовдосконалення 
власних навичок та умінь. 

На першому національному форумі «Бізнес і університети» проголошено і викристалізовано 
основні бачення, вимоги та потреби працедавців стосовно випускників з вищою освітою [9]. Од-
ним з ключових висновків цього форуму визначено, що Компанії повинні чітко формулювати за-
мовлення вищим навчальним закладам на структуру та кваліфікаційний рівень фахівців. Безпосе-
редньо впливати на якість підготовки, шляхом залучення до розробки базових освітніх документів 
(стандартів, нормативних програм, навчальних планів тощо). Враховуючи результати опитування 
великих і середніх компаній-роботодавців, проведеного Київським міжнародним інститутом соці-
ології в рамкам проекту «Рейтинг українських ВНЗ «Компас» на замовлення компанії СКМ у 2011 
року, найбільш дефіцитними, незалежно від спеціальності, вважаються практичні (професійні) 
навички — на нестачу в нинішніх випускників практичних навичок скаржилися 67 % усіх робото-
давців (рис. 2). Іншим кластером навичок, формуванню яких рідко приділяється належна увага під 
час навчання в університетах, є «м’які» навички. До них відносять уміння вирішувати проблемні 
ситуації, навички роботи з клієнтами, навички письмового та усного спілкування, навички прове-
дення презентацій тощо. Оскільки навчальний процес рідко має завдання сприяти розвиткові цих 
навичок (наприклад, проведення семінарських занять, які включатимуть виступи студентів у фор-
маті презентації), то роботодавцям доводиться витрачати чималі кошти на розвиток цих умінь. 
Отже, як видно з діаграми, перелік вимог роботодавців до нинішніх випускників досить широкий. 
Проте першочерговою проблемою є розрив між теоретичними знаннями, які дає ВНЗ, та їх прак-
тичним застосуванням у реальних умовах.  

Слід також зазначити, що результати досліджень, які проведені в Гарвардському університеті 
та в Стенфордському дослідному інституті, свідчать про те, що професійна успішність завдяки 
«hard skills» складає лише 15 %, в той час коли «soft skills» визначається у 85 % [9]. 
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Рис. 2. Діаграма дефіцитних навичок випускників за оцінками роботодавців  

 

Ще одним вагомим аргументом для студентів на користь необхідності розвитку та вдоскона-
лення «м’яких» навичок — мобільний додаток для сучасних портативних пристроїв, який поши-
рюється безкоштовним сервісом однією з найбільших всесвітньовідомою компанією [10]. Зазна-
чений додаток призначений для розвитку навичок міжособистісного спілкування за допомогою 

відео. Як зазначає розробник в додатку 
більше 10 000 відео та 500 плейлистів, 
які класифікуються упорядковано для 
спільних тем при вивченні «м’яких» на-
вичок.  

З метою глибшого розуміння та аналі-
зу «soft skills» на рис. 3 наведено розроб-
лену класифікацію «м’яких» навичок.  

Класифікація не може бути вичерп-
ною та враховувати абсолютно усі 
«м’які» навички. Використання «soft 
skills» передбачає також уміння викорис-
товувати різні моделі поведінки навіть в 
однакових ситуаціях, глибоко розуміти 
власні інтереси та інтереси зацікавлених 
сторін, швидко і чітко розставляти пріо-
ритети, робити кращий вибір за наявнос-
ті альтернатив, швидко прилаштовува-
тись відповідно до нових викликів та 
обставин, бути стресостійким  до наван-
тажень, вміти досягати поставленої мети. 
Безпосереднє навчання цим навичкам не 
передбачено в сучасних освітніх стандар-
тах. Ними можна досконаліше оволодіти, 
зазвичай, у профільних вартісних про-
грамах МВА або вже після працевлашту-
вання в провідних компаніях. До навчан-
ня «soft skills» відносяться тренінги з 
мотивації, лідерства, менеджменту, ро-
боти в команді, управління часом, прове-
дення презентацій, продажів, особистого 
розвитку  тощо. 

У блозі пані Лори Брюер [11], спеціа-
ліста з розвитку навичок для зайнятості Рис. 3. Класифікація «м’яких» навичок
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молоді в Міжнародній організації праці, розповідається, які компетенції та навички необхідні для 
того, щоб бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці. За наведеними даними нещода-
вніх опитувань, у претендентах роботодавці шукають не лише досвід роботи, але й «м’які» навич-
ки, зокрема виділено шість найзатребуваніших з них:  

– гнучкість/здібність адаптуватись;  
– навички спілкування;  
– уміння вирішувати проблемні ситуації;  
– креативність;  
– навички міжособистісних відносин;  
– вміння працювати в команді.  
Пані Брюер також дає поради молоді про те, як вдало подати свої вміння та навички у резюме, 

не маючи відповідного досвіду роботи, тож і доводиться робити найбільший акцент саме на нави-
чках. Таке резюме називається функціональним. 

Постає логічне питання, як студентам опановувати такі уміння та відшліфовувати їх на практи-
ці під час навчання? Будь-який студент так або інакше під час навчання спілкуючись з колегами, 
викладачами, допоміжним персоналом поступово розвиває власні «soft skills». Набагато ефектив-
ніше це може відбуватись за активної участі студента в різноманітних гуртках, спілках, громадсь-
ких об’єднаннях, наукових товариствах, студентському самоврядуванні тощо. Така діяльність у 
різних студентських, молодіжних ініціативах допомагає вдосконалювати комунікативні навички 
та брати на себе відповідальність за рішення.  

У Вінницькому національному технічному університеті діє розгалужена мережа таких органі-
зацій, зокрема найуспішнішими з них BEST (Board of European Students of Technology) — Рада 
студентів технічних університетів Європи; студентське самоврядування; осередок міжнародної 
молодіжної організації AISEC; студентське наукове товариство і рада молодих учених; студентсь-
кий клуб та інші. Представники цих організацій планують, організовують та проводять інженерні 
змагання, ярмарки кар’єри, наукові конференції та конкурси, різноманітні круглі столи, урочисті 
концерти, неформальні навчання тощо. Крім того, певна частина студіюючої молоді задіяна в кон-
сультативно-дорадчих та неурядових об’єднаннях громадян місцевого та загальнодержавного зна-
чення (громадські організації, благодійні фонди, політичні партії тощо). В цьому процесі проактивні 
студенти здобувають досвід та уміння, які більшою мірою і відносяться до «м’яких» навичок.  

Висновки 

В розрізі фундаментальної зміни освітньої парадигми сучасної освіти фактично на етапі стано-
влення інформаційного суспільства зберігаються традиційні форми виробництва промислових і 
сільськогосподарських товарів, але кардинально змінюється функціонування економіки. Тому, 
змінюється зміст поняття «робоче місце». До працівників висуваються вищі вимоги до рівня 
знань, диверсифікуються кар’єрні можливості зростає потреба в досконалому володінні «м’якими» 
навичками. Розвиток та напрацювання «soft skills» для студентів — об’єктивна вимога ринку пра-
ці. Керівництво вищої школи має реагувати на ці запити, а в світлі ширшої автономії університетів 
в частині формування навчальних програм необхідно проявляти ініціативу та запроваджувати від-
повідні нові навчальні програми підготовки з метою охоплення всього спектру розвитку «м’яких» 
навичок у студентів під час навчання. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Астахова В. И. Становление новой образовательной парадигмы на рубеже веков / В. И. Астахова // Вчені записки 

Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія» : зб. наук. пр. — 2004. — Т. 10. — С. 9—25  
2. Ситник Н. I. Управління персоналом : навч. посiб. / Н. I. Ситник. — Кив: фiрма «Iнкос», 2009. — 472 с. 
3. Сімакова І. О. Використання кейсового методу для навчання іншомовної професійно орієнтованої дискусії студен-

тів інженерних спеціальностей / І. О. Сімакова // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2010. — 
Вип. 3. — C. 191—195. 

4. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу : http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf. 

5. Длугунович Н. А. Soft skills як необхідна складова підготовки ІТ-фахівців / Н. А. Длугунович // Вісник Хмельни-
цького національного університету. — 2014. — № 6 (219). — С. 239—242. 

6. Абашкина О. Soft skills: ключ к карьере / О. Абашкина // Справочник по управлению персоналом : научный жур-
нал. — 2008. — № 9 (сентябрь). — С. 124—126. 

7. Європейський словник навичок та компетенцій [Електронний ресурс] / DISCO European Dictionary of Skills and 
Competences. — Режим доступу : http://disco-tools.eu/disco2_portal/. 

http://disco-tools.eu/
http://disco-tools.eu/disco2_portal/


ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 2 

167 

8. Ситуація на ринку праці та діяльність обласної служби зайнятості у Вінницькій області у січні 2015 року : Інфор-
маційно-аналітичні матеріал [Електронний ресурс] / сайт Вінницького регіонального центру зайнятості. — Вінниця, 
2015. — Режим доступу : http://www.dcz.gov.ua/vin/control/uk/statdatacatalog/list. 

9. Янковська О. Звіт за результатами І Національного Форуму «Бізнес і університети» [Електронний ресурс]. / 
О. Янковська, М. Саприкіна ; Центр «Розвиток КСВ». — К., 27 листопада 2013 р. — Режим доступу : http://csr-
ukraine.org/wp-content/uploads/2014/04/ForumReport_Final.pdf. 

10. James J. Heckman Hard Evidence on Soft Skills [Електронний ресурс] / J. James Heckman, Tim D. Kautz // Working 
Paper 18121 ; National Bureau of Economic Research. June 2012. — Режим доступу : http://www.nber.org/papers/w18121 

11. 10000 videos Soft Skills [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://play.google.com/store/apps/details?id= 
com.thv.softskills&hl=uk. 

12. Brewer L. The top 6 skills today’s employers want [Електронний ресурс] / Laura Brewer // Work in progress. —  
Режим доступу : http://iloblog.org/2014/04/11/the-top-6-skills-todays-employers-want/. 

Рекомендована кафедрою інтеграції навчання з виробництвом ВНТУ 

Стаття надійшла до редакції 19.03.2015 

Коваль Костянтин Олегович — канд. техн. наук, доцент, в. о. завідувача кафедри інтеграції навчання з 
виробництвом, e-mail: vsort11@gmail.com. 
 

К. О. Кoval1  

Development of "soft skills" for students is one  
of important factors of employment 

1Vinnytsia National Technical University 
The urgency for students in obtaining «soft skills», the classification of soft skills and mechanisms for their mastering is 

substantiated in the paper. 

Keywords: soft skills, employment, graduates, young people. 

Koval Konstiantyn O. — Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor, Acting Head of the Chair of Integration Educa-
tion with Production, e-mail: vsort11@gmail.com 
 

К. О. Кoваль1 

Развитие «soft skills» у студентов — один из важных  
факторов трудоустройства 

1Винницкий национальный технический университет 
Обоснована актуальность овладения студентами «soft skills», разработана классификация навыков «мягкие 

навыки» и механизмы их освоения студенческой молодежью. 

Ключевые слова: «soft skills», «мягкие навыки», трудоустройство, выпускники, молодежь. 

Коваль Константин Олегович — канд. техн. наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего ка-
федрой интеграции обучения с производством, e-mail: vsort11@gmail.com 
 

http://www.dcz.gov.ua/vin/control/uk/statdatacatalog/lis
http://www.nber.org/papers/w18121
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thv.softskills&hl=uk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thv.softskills&hl=uk
http://iloblog.org/2014/04/11/the-top-6-skills-todays-employers-want/


<<
  /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


