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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

Обґрунтовано ефективність і доцільність використання  мультимедійних технологій як за-
собу формування управлінської культури майбутніх економістів. З’ясовано сутність понять 
«електронні засоби», «мультимедіа», «мультимедійні технології», наведено переваги і особли-
вості використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи. 
Подано авторське визначення поняття «формування управлінської культури майбутніх еконо-
містів засобами мультимедійних технологій». 

Постановка проблеми 

На сучасному етапі розвитку суспільства національна система професійної освіти зазнає доко-
рінних змін, пов’язаних із підвищенням якості підготовки у ВНЗ України конкурентоздатних і 
творчих фахівців. Модернізація вищої освіти вимагає переосмислення й пошуку нових організа-
ційних форм і методів навчання, які забезпечили б їх якість та ефективність. Відповідно до цього 
розширюється і поглиблюється зміст професійної підготовки майбутніх економістів, урізноманіт-
нюються форми і методи навчання, використовуються мультимедійні технології, які дозволяють 
значно підвищити якість цього процесу. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій 

На сьогодні проблеми впровадження й ефективного застосування мультимедійних технологій в 
освіті стали темою значної кількості теоретичних і експериментальних праць вітчизняних і зару-
біжних педагогів. Дослідженням мас-медіа в цілому, моделей і методів медіаосвіти займались 
Л. Зазнобіна, Д. Консідайн, Л. Мастер-ман, Ю. Усов, О. Федоров; психолого-педагогічними дослі-
дженнями з питань медіаосвіти — О. Баранов, О. Бондаренко, К. Ворсноп, Н. Габор, Р. Куїн, 
О. Спічкін та ін. Проте проблема формування управлінської культури майбутніх економістів засо-
бами мультимедійних технологій в педагогічній літературі ґрунтовно не вивчалася. Зокрема, недо-
статньо розкриті можливості мультимедійних технологій в навчально-виховному процесі підготовки 
майбутніх економістів, не уточнено сутність поняття «формування управлінської культури майбу-
тніх економістів засобами мультимедійних технологій». 
Метою статті є обґрунтування ефективності і доцільності використання мультимедійних тех-

нологій як засобу формування управлінської культури майбутніх економістів. 

Виклад основного матеріалу 

Для забезпечення і підвищення якості освітнього процесу поряд із традиційними засобами на-
вчання необхідно розробляти і застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології. Ви-
рішенням цієї проблеми є впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання. Елек-
тронні засоби навчання, як вважає Д. В. Чернилевський, це «програмні засоби навчального приз-
начення, у яких відображена певна предметна галузь, у тій або іншій мірі реалізована технологія її 
вивчення, забезпечені умови для реалізації різних видів навчальної діяльності» [1, с. 369].  

Проблема організації навчального процесу з використанням електронних засобів навчання над-
звичайно актуальна, вона дозволяє здійснити перехід від предметного принципу побудови змісту 
освіти до створення інтегрованих навчальних курсів. Одним із видів електронних засобів навчання 
є мультимедіа, які надають великі можливості для удосконалення навчального процесу у вищій 
школі. Ю. Шафрін трактує мультимедіа як спеціальну технологію, яка дозволяє за допомогою 
програмного забезпечення та технічних засобів об’єднувати на комп’ютері звичайну інформацію 
(текст та графіку із зображеннями, що даються в динаміці) [2]. 

За твердженням О. П. Буйницької, мультимедійна технологія — це «технологія, яка дозволяє за 
допомогою комп'ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигна-
лів, різні середовища, засоби і способи обміну даними, відомостями» [3]. Ю. Н. Дрешер під муль-
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тимедійними технологіями розуміє сукупність технічних навчальних засобів і дидактичних засобів 
навчання — носіїв інформації. Технічні засоби мультимедіа, на думку автора, забезпечують перет-
ворення інформації із аналогової, тобто неперервної, в цифрову форму з метою її зберігання і оброб-
ки, а також зворотне перетворення, щоб ця інформація була адекватно сприйнята людиною [4].  
В. І. Євдокимов, Г. Ф. Пономарьова, В. В. Луценко і Т. П. Агапова під терміном «мультимедійні 
технології» розуміють «технології конвертування всіх видів інформації у цифровий формат, інтег-
рації інформації в один документ і відтворення його на комп’ютері» [5]. 

Аналізуючи наведені визначення, можна зробити висновок, що більшість авторів під мульти-
медійними технологіями розуміють технічні засоби навчання, які дозволяють за допомогою 
комп’ютера відтворювати інформацію, а, зокрема, Ю. Н. Дрешер, крім технічних засобів навчан-
ня, під мультимедійними технологіями розуміє і дидактичні засоби навчання. 

Мультимедійні засоби навчання, які використовуються у навчальному процесі, мають відпові-
дати дидактичним та методичним вимогам. До специфічних дидактичних умов С. С. Риженко від-
носить: адаптивність до індивідуальних можливостей студента; інтерактивність навчання; реаліза-
ція можливостей комп’ютерної візуалізації учбової інформації; розвиток інтелектуального потен-
ціалу студента; системність і структурно-функціональна зв’язаність представлення навчального 
матеріалу; забезпечення повноти (цілісності) і неперервності дидактичного циклу навчання. Му-
льтимедійні засоби навчання мають задовольняти такі методичні вимоги: представлення навчаль-
ного матеріалу, основаних на взаємозв’язку і взаємодії понятійних, образних і дієвих компонентів 
мислення; відображення системи термінів навчальної дисципліни у вигляді ієрархічної структури 
високого порядку; надання студенту можливості виконання різноманітних контролюючих трену-
вальних дій [6]. 

Беззаперечними перевагами та особливістю мультимедіа технології є такі можливості, що актив-
но використовуються в процесі навчання: збереження значного обсягу найрізноманітнішої інфор-
мації на одному носієві (до 20 томів авторського тексту, близько 2000 високоякісних зображень, 
30—45 хвилин відеозапису, до 7 годин звуку); збільшення (деталізації) на екрані зображення або 
його найцікавіших фрагментів, іноді в двадцятикратному збільшенні (режим «лупа») за умови 
збереження якості зображення. Основними перевагами мультимедійних технологій, як вважає  
О. П. Буйницька, є «розширення можливостей, вдосконалення методів доступу до матеріалів, бі-
льша наочність опановуваного матеріалу» [3]. 

Медіаосвіта як процес розвитку й саморозвитку особистості на матеріалах та за допомогою за-
собів масової комунікації, як стверджують Г. В. Онкович і А. Д. Онкович, покликана формувати 
культуру комунікації, вміння усвідомлено сприймати, критично осмислювати, інтерпретувати 
медіатексти з метою розширення загальних, соціокультурних та професійно значущих знань, ко-
мунікативних та творчих здібностей [7]. Мультимедійні технології навчання, як вважає  
О. І. Пушкар, надають можливості учителю для досягнення дидактичної мети застосовувати як 
окремі види навчальної роботи, так і будь-який їхній набір, тобто спроектувати навчальне середо-
вище. Орієнтовані на вчителя інструментальні засоби дозволяють йому оперативно поновлювати 
зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до появи нових знань і технологій. Вчитель 
отримує додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості учня, творчо-
го пошуку й організації їхньої спільної роботи. Також комп’ютер бере на себе дуже велику части-
ну рутинної, тривалої для вчителя роботи, вивільняючи йому тим самим час для творчої роботи. 
Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективного розв’язання вже існуючої сис-
теми дидактичних завдань [8, с. 504]. Широке застосування мультимедійних технологій, зазначає 
С. С. Риженко, здатне різко підвищити ефективність активних методів навчання для всіх форм 
організації навчального процесу: на етапі самостійної підготовки студентів, на лекціях, на семі-
нарських, практичних та лабораторних заняттях [6].  

Застосування сучасних засобів мультимедіа дозволяє подавати лекційний матеріал різноманіт-
ними способами, забезпечуючи глибше занурення в тему обговорення в порівнянні з традиційни-
ми формами викладу. Традиційно на лекційних заняттях використовуються презентації — набір 
слайдів, представлених у певному порядку. Презентація демонструється на великому екрані за 
допомогою мультимедійного проектора і служить ілюстрацією до розповіді викладача.  
В якості інформаційного наповнення презентації можуть бути використані різні види інформації 
(тексти, аудіо, графічна, анімація, відео та ін.). 

Для проведення семінарських та практичних занять інформаційні технології використовуються 
рідше, хоча також доцільно. Презентацію на практичних та семінарських заняттях можна демон-
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струвати як за допомогою проектора, так і на екранах моніторів (під час проведення занять в 
комп’ютерному класі). В процесі проведення таких видів занять презентація використовується для 
частини заняття, наприклад, у вступній частині для повторення раніше пройденого матеріалу.  
У цьому випадку презентацією може керувати як викладач, так і студент. 

Використання мультимедійних технологій в навчанні, на думку Г. А. Суминої і Н. Ю. Ушакової, 
реалізують декілька основних методів методичної діяльності, які традиційно поділяються на активні 
і пасивні принципи взаємодії студента з комп’ютером. Пасивні мультимедійні продукти розробля-
ються для управління процесом представлення інформації (лекції, презентації, практикуми), активні 
— це інтерактивні засоби мультимедіа, які передбачають активну роль студента, який самостійно 
вибирає підрозділи в межах конкретної теми, визначаючи послідовність їх вивчення [9]. 

Новітні мультимедійні засоби навчання надають можливість студентам користуватися нетради-
ційними джерелами інформації, підвищувати ефективність самостійної роботи, дають цілком нові 
можливості для творчості, реалізовують нові форми і методи навчання. В свою чергу, мультимедійні 
засоби навчання значно розширюють можливості і викладачів. Адже вони сприяють індивідуалізації 
навчання, активізації пізнавальної діяльності студентів, максимально адаптують процес навчання до 
індивідуальних особливостей студентів. Тобто, кожен студент має можливість працювати в своєму 
режимі, вибрати такий темп, за якого пройдений матеріал оптимально засвоюється. 

Щоб з’ясувати, чи спрямовують викладачі свої зусилля на формування управлінської культури 
майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій, було проведено анкетування викла-
дачів вищих навчальних закладів України, які здійснюють підготовку таких фахівців. У анкету-
ванні взяло участь 86 респондентів, зокрема, десять викладачів Бердянського державного педаго-
гічного університету, чотирнадцять викладачів Житомирського державного університету імені  
І. Франка, п’ятнадцять викладачів Київського університету туризму, економіки і права, дванадцять 
викладачів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, одинадцять 
викладачів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», десять викладачів 
Луцького інституту розвитку людини університету «Україна» та чотирнадцять викладачів Міжна-
родного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. 

Зокрема, на запитання «Чи використовуєте Ви мультимедійні презентації на лекційних заняттях 
для формування управлінської культури майбутніх економістів?» відповідь «так, використовую» 
дало 49,5 % викладачів, «ні, не використовую» — 43,06 % респондентів, «важко відповісти» — 
7,44 % опитаним (рисунок). 

На запитання «Чи використовуєте Ви для формування управлінської культури майбутніх еконо-
містів на практичних заняттях мультимедіа-тренажери з метою імітування будь-яких процесів та 
явищ?» відповідь «так, використовую» дало 42,05 % викладачів, «ні, не використовую» — 49,66 % 
респондентів, «важко відповісти» — 8,29 % опитаним. 

Аналіз відповідей на запитання «Чи використовуєте Ви електронні підручники для самостійної 
роботи студентів з метою формування у них управлінської культури?» виявив, що використовує 
електронні підручники 51,3 % викладачів, не використовує — 39,15 % респондентів, важко відпо-
вісти на це запитання 9,55 % опитаним. 

 

Розподіл відповідей викладачів щодо використання мультимедійних та електронних засобів навчання,  
з метою формування управлінської культури майбутніх економістів (%) 
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Таким чином, серед мультимедійних технологій, які використовують викладачі вищих навча-
льних закладів щодо формування управлінської культури майбутніх економістів, найбільшою по-
пулярністю користуються електронні підручники (використовує 51,3 % викладачів). Менш попу-
лярними є мультимедіа-тренажери, які використовують 42,05 % викладачів. 

Оскільки мультимедійні засоби навчання дозволяють підвищити інформативність лекції, сти-
мулювати мотивацію навчання, наочність навчання за рахунок структурної надмірності, здійснити 
повтор найскладніших моментів лекції, реалізувати доступність і сприйняття інформації за раху-
нок паралельного представлення інформації в різних модальностях: візуальної і слухової, створи-
ти викладачу комфортні умови роботи на лекції, їх використання у навчальному процесі є необ-
хідним для формування управлінської культури майбутніх економістів.  

На основі проведеного нами аналізу доцільності використання мультимедійних технологій для 
підготовки майбутніх економістів уточнено сутність поняття «формування управлінської культури 
майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій». Під формуванням управлінської 
культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій ми розуміємо цілеспрямо-
ваний процес набуття студентами здатності вироблення, прийняття та практичної реалізації 
управлінських рішень за допомогою використання мультимедійних комп’ютерних апаратно-
програмних навчально-програмних засобів. 

Висновки 

Якість формування управлінської культури фахівців економічного профілю, озброєння їх не-
обхідними теоретичними знаннями та практичними навичками залежить від впровадження форм 
і методів активного навчання. Однією із ефективних форм навчання є технологія мультимедіа, 
яка в умовах сьогодення стає особливо актуальною. Застосування мультимедіа під час навчання 
суттєво впливає на підвищення рівня розвитку образного мислення і водночас приводить до змі-
ни співвідношення між ним і понятійним мисленням. Важливо, що під час таких змін не перед-
бачається пониження значущості вербально-логічного рівня наукового пізнання. При цьому ме-
тоди візуалізації інформації сприяють гармонічному розвитку когнітивних здібностей особисто-
сті студента. 

Перспективою подальших досліджень буде уточнення сутності та структурних компонентів 
управлінської культури майбутніх економістів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : учеб. пос. для вузов / Дмитрий Владимирович 

Чернилевский. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 437 с. — (Серия «Педагогическая школа : XXI век»). 
2. Шафрин Ю. А. Информационные технологи : учеб. пос. / Ю. А. Шафрин. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 

2004. — Ч. 1 : Основы информатики и информационных технологий. — 316 с. 
3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. / О. П. Буйницька. — К. : 

Центр учбової літератури, 2012. — 240 с. 
4. Дрешер Ю. Н. Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе [Электронный ресурс] /  

Ю. Н. Дрешер. — Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/153.pdf. 
5. Євдокимов В. І. Ефективність навчання студентів: навч. посіб. / [В. І. Євдокимов, Г. Ф. Пономарьова, В. В. Луцен-

ко, Т. П. Агапова та ін.] ; за ред. В. І. Євдокимова. — Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2004. — 222 с. 
6. Риженко С. С. Про досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (у ВНЗ) [Електронний 

ресурс] / С. С. Риженко. — Режим доступу : lineyka.inf.ua/articles/001/. 
7. Онкович Г. В. Від педагогічної журналістики до медіаосвіти [Електронний ресурс] / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович 

— Режим доступу : http://uadocs.exdat.com/. 
8. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології / за ред. О. І. Пушкаря. — К. : Вид. центр «Академія», 

2002. — 704 с. 
9. Сумина Г. А. Использование мультимедийных технологий в учебном процессе вуза [Электронный ресурс]  / Г. А. Суми-

на, Н. Ю. Ушакова. — Режим доступа : http://www.masters.donntu.edu.ua/2007/fgtu/dedich/library/sumina/index.htm. 

Рекомендована кафедрою українознавства, політології і права 

Стаття надійшла до редакції 16.10.2013 
Рекомендована до друку 23.10.2013 

Хомік Оксана Миколаївна — асистент кафедри інформаційних технологій та економічної теорії. 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», Луцьк 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/153.pdf
http://uadocs.exdat.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


