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ПРОФЕСІЙНЕ ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ НА БАЗІ  

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ:  

ДОЦІЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Важливим чинником інноваційного розвитку держави є модернізація 

системи освіти у напрямі підготовки конкурентоспроможної особистості, 

здатної до сприйняття євроінтеграційних процесів та функціонування у 

глобальних соціокультурних перетвореннях. Актуальним завданням 

сьогодення освіти є підготовка людини, здатної творити і сприймати зміни, 

нововведення, налаштованої на набуття ціннісно значущих компетентностей, 

необхідних їй спочатку для самовизначення у виборі профілю навчання, а 

потім – для професійного самовизначення. Як зазначав академік В. Олійник, 

«лише той навчальний заклад є гарантом нової якісної професійної освіти і 

навчання, який може прогнозувати результати своєї діяльності та 

моделювати навчально-виховний процес на основі досягнень сучасної 

педагогічної думки, спрямований на успіх і постійне самовдосконалення» [4, 

с. 5]. Сучасний етап реформування системи загальної середньої освіти в 

Україні характеризується активізацією впливу держави на процеси в цій 

сфері. Головною метою цього перетворення є створення життєздатної 

системи післядипломної педагогічної освіти, забезпечення неперервного 

навчання для досягнення високих освітніх рівнів і можливостей постійного 

духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального 

потенціалу як найвищої цінності нації [4, с. 6; 124–131]. 

За чинною «Концепцією профільного навчання у старшій школі», 

визначено п’ять основних напрямів профільного навчання: природничо-

математичний, технологічний, художньо-естетичний, спортивний, суспільно-

гуманітарний. Передбачено також, що старша школа повинна функціонувати 

як профільна, і в ній створюватимуться сприятливі умови для врахування 

індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у них 

нахилів до того чи іншого виду професійної діяльності [2]. Водночас одні 
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профільні школи мають яскраво виражений академічний підхід до змісту 

освіти і відповідно знаннєву спрямованість, вилучаючи зазвичай діяльнісний 

аспект, та готують учнів до вступу до вищих навчальних закладів (далі – 

ВНЗ) певного фахового спрямування. Такі школи найчастіше є елітними й 

досить часто створюються на базі ВНЗ, їх спрямування має чітко окреслену 

спеціалізацію. Інші школи набирають дітей без попереднього відбору, 

забезпечуючи навчальну діяльність (діяльнісний підхід), яка реалізує 

концепцію профільної освіти, але в локальному масштабі й вони досить часто 

орієнтують учнів до вступу до ВНЗ.  

Така модель профільної школи передбачає мережеву взаємодію між 

різними освітніми установами (професійно-технічними навчальними 

закладами, навчальними центрами, підприємствами, різними формами 

додаткової освіти, коледжами) і виконує роль ресурсного центру, кооперує 

діяльність школи з підготовки профільних предметів і спецкурсів з іншими 

установами, залучаючи фахівців з інших закладів освіти та організацій. У 

процесі переходу від теоретичної моделі до нормативної відбувається 

звернення до практики, яка здійснюється з метою оцінювання цієї моделі та її 

коригування, а реальність надто відрізняється від створеної концепцією 

профільного навчання. Зміст освіти учні змушені вибирати між справжніми 

інтересами та предметами для оцінок, і тому вони зазвичай визначають свої 

переваги, поділяючи профільні предмети на три категорії, коли знання 

необхідні для: життя; підсумкової атестації; для вступу до ВНЗ; або ж не 

потрібні, навіть у школі. Водночас профільна школа за своїм призначенням 

має передбачати практичну спрямованість освіти та забезпечувати подолання 

відірваності знань від реального життя, посилення прикладного аспекту 

знань, необхідності вивчення предмета у тісному зв’язку з потребами 

практики, науки і техніки, а саме: вміння учнів застосовувати знання на 

практиці.  

На сучасному етапі співпраця загальноосвітніх шкіл та навчальних 

закладів системи професійно-технічної освіти (далі – ПТО) щодо 
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запровадження профільного навчання базується на основі «Концепції 

профільного навчання у старшій школі», затвердженої Наказом МОН 

України № 1456 від 21 жовтня 2013 року, де задекларовано сутність, мету і 

принципи організації профільного навчання; структуру профільного навчання 

та форми його організації; допрофільну підготовку; психологічний супровід 

профільного навчання та допрофільної підготовки та умови реалізації цієї 

концепції [2]. Навчальні заклади системи ПТО докладають значних зусиль 

для успішної співпраці із загальноосвітніми школами з метою розширення й 

поглиблення зв’язків, вбачаючи у цьому один із шляхів розвитку та 

професійної  діяльності випускників шкіл у напрямі підвищення якості 

профільного навчання. Можна навести велику кількість прикладів успішної 

співпраці закладів професійно-технічної освіти із загальноосвітніми 

навчальними закладами. Так, навчальний заклад ДНЗ «Новоград-Волинське 

вище професійне училище» співпрацює зі школами міста Новоград-

Волинський ще з 1999 року. Така співпраця створює сприятливі умови для 

врахування індивідуальних особливостей, задоволення інтересів і потреб 

учнів шкіл, формування у них професійної орієнтації на той чи інший вид 

майбутньої професійної діяльності, що значно розширює їхні можливості у 

виборі власної освітньої траєкторії. ДНЗ «Новоград-Волинське вище 

професійне училище» активно співпрацює із ЗОШ № 10 художньо-

естетичного профілю, навчаючи на базі училища учнів 10–11 класів 

професійних навичок за професіями «різьбяр по дереву та бересту», 

«вишивальник», та із ЗОШ № 4, де учні отримують професійні навички з 

професій «кравець» та «муляр» але, на жаль, таких прикладів мало, їх мало 

би бути набагато більше. 

Через зміни в соціально-економічному житті суспільства перед 

системою освіти ставляться нові завдання пошуку шляхів щодо розвитку та 

вдосконалення шкільної й професійно-технічної освіти. У стратегічних 

напрямах Євросоюзу «Освіта та професійна підготовка 2020» визначено 

шляхи розвитку шкільної та професійної освіти на базі середньої освіти, де 
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передбачено шість ключових напрямів роботи над модернізацією й 

удосконаленням:  

 здобуття у школі відповідних якісних умінь та компетентностей для 

роботи, інноваційної діяльності та активного громадянства; 

 інклюзивність, рівність, недискримінація в освіті; 

 відкрите інноваційне освітнє середовище, що цілковито відповідає 

вимогам цифрової ери; 

 сильна підтримка педагогів; 

 прозорість і визнання вмінь та кваліфікацій; 

 сталість фінансування, діяльності та ефективності освітньої системи 

[3]. 

Сучасні європейські підходи до шкільної освіти передбачають 

узгодження на міждержавному рівні цілей, добору змісту освіти, підходів до 

організації освітнього процесу, моніторингу результатів навчання. І тому 

при входженні української системи початкової і загальної середньої освіти до 

європейського освітнього простору визначено такі кроки: 

 трансформація змісту освіти на компетентнісні засади; 

 трансформація старшої школи на профільну;  

 запровадження 12-річного терміну навчання; 

 запровадження об’єктивного оцінювання навчальних досягнень 

учнів, зокрема зовнішнього незалежного оцінювання; 

 участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти [3].  

Понад три роки тривав публічний діалог щодо стратегії змін в освіті 

України. Десятки дискусій відбулися на майданчику парламентського 

комітету з питань науки та освіти, а згодом – Міністерства освіти і науки 

України, до яких долучилися представники всіх зацікавлених груп: освітян, 

батьків, роботодавців, політичних сил та органів влади, незалежних 

експертів, міжнародних організацій. У червні 2016 року було проведено 

декілька фокус-груп з різними цільовими аудиторіями: учнями, учителями, 

батьками, директорами шкіл, представниками районних управлінь освіти. 
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Після численних дискусій, часом дуже гострих, з’явився проект нового 

базового закону «Про освіту», в якому визначено основні зміни в дошкільній, 

загальній середній, професійній, вищій освіті, а також в освіті дорослих [1]. 

На сьогодні недостатньо передати дитині певну суму знань, необхідно 

ще й навчити її користуватися ними у різних життєвих ситуаціях. Реалізація 

змісту освіти у навчальному процесі передбачає формування креативної й 

ініціативної особистості, здатної до ефективної діяльності у суспільстві, яка 

завдяки умінню критично мислити, набутим компетентностям, сформованим 

переконанням і ціннісним ставленням спроможна ухвалювати адекватні 

рішення на благо українського народу, суспільно-економічного розвитку 

людства. Усе це зумовлює вироблення і реалізацію принципово нових 

підходів до формування змісту освіти, його реалізації у навчальних 

програмах і підручниках, визначення освітніх результатів і способів їх 

вимірювання, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

Модернізація змісту початкової і середньої освіти вимагатиме широкої 

експериментальної апробації навчальних програм і підручників, створення 

педагогічних експериментальних майданчиків, на базі яких 

здійснюватиметься відповідна апробація змісту освіти. Сучасна реформа 

освіти передбачає створення національної освітньої платформи з метою 

забезпечення вільного доступу всіх дітей шкільного віку до якісних сучасних 

навчальних ресурсів, а вчителів та батьків — до якісних педагогічних, 

навчально-методичних, дидактичних, психологічних  ресурсів тощо [5].  

Як зазначено у ст. 8 «Складники та рівні освіти» проекту закону «Про 

освіту», формальна освіта здобувається на таких рівнях: дошкільна освіта; 

початкова освіта; базова середня освіта; профільна середня; базова 

професійна; вища професійна освіта; початковий рівень (короткий цикл) 

вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; другий 

(магістерський) рівень вищої освіти; третій (освітньо-науковий) рівень вищої 

освіти; науковий рівень вищої освіти, тобто профільну середню освіту 

виділено в окремий рівень, і її здобуття відповідає третьому рівню 
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Національної рамки кваліфікацій [1]. У проекті закону «Про освіту» 

зазначено, що в процесі здобуття профільної освіти передбачаються два 

спрямування, а саме: 

 академічне – профільне навчання на основі поєднання змісту, 

визначеного стандартом повної загальної середньої освіти, та поглибленого 

вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб 

учнів, орієнтацію на продовження навчання на наступному рівні освіти; 

 професійне – орієнтоване на ринок праці профільне навчання на 

основі поєднання змісту, визначеного стандартом повної загальної середньої 

освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням 

здібностей і потреб учнів. Здобуття профільної середньої освіти професійних 

напрямів не обмежує право здобувача освіти на продовження навчання на 

наступному рівні освіти. Важливо наголосити, що здобуття профільної 

середньої освіти за професійними напрямами здійснюється у закладах 

професійної освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої 

освіти одночасно з професійною підготовкою (за спеціальностями) [1]. 

Програма реформування загальної середньої освіти передбачає три 

фази: перша фаза (2017–2018 рр.); друга фаза (2019–2022 рр.), яка передбачає 

інвентаризацію мережі шкіл та закладів професійної освіти для проектування 

мережі закладів ІІІ рівня (профільної школи); третя фаза (2023–2029 рр.), під 

час якої передбачено:  

 розроблення і затвердження стандартів профільної середньої освіти 

на компетентнісній основі (2023 р.); 

 формування мережі закладів ІІІ рівня (профільної школи) – не 

пізніше 2025 р.; 

 створення системи незалежного оцінювання професійних 

кваліфікацій випускників професійного профілю старшої школи; 

 початок роботи профільної школи за новими освітніми стандартами 

на компетентнісній основі (передбачено проектом Закону України «Про 

освіту») – не пізніше 2027 р. [3]. 



  7

Прогноз розвитку ситуації за обставин подолання проблем — це 

поліпшення якості середньої освіти в цілому; подолання територіальних 

відмінностей якості освіти; зростання привабливості професійної освіти на 

базі середньої школи; поліпшення якості вищої освіти за рахунок кращої 

підготовки у середній школі і кращого конкурсного відбору. 

Незалежно від національної специфіки, в усіх країнах профільне 

навчання базується на визначенні переліку навчальних предметів чи освітніх 

галузей, змісту, умінь і навичок/компетентностей, необхідних для підготовки 

молоді до дорослого життя. Якщо раніше якість освіти визначалася 

передусім, складовою внесених в освіту ресурсів, то нині акцент перенесено 

на складову результатів, насамперед, навчальних досягнень учнів з базових 

навчальних дисциплін, умінь критично мислити, виявляти креативні способи 

розв'язання проблем тощо. Професійно-технічна освіта внаслідок реформи 

отримає нове життя. Завдяки запровадженню 12-річної школи діти зможуть 

обирати професійний чи академічний профіль навчання в 10–12 класах. 

Випускники професійних ліцеїв закінчуватимуть школу, уже отримавши 

сучасну, затребувану професію, і будуть готові вийти на ринок праці [3].  

«Щоб забезпечити нові результати навчання, допомогти нашим дітям 

успішно обирати профіль подальшого навчання та напрям свого життєвого 

розвитку, нам потрібна 3-річна профільна школа», – зазначила міністр освіти 

і науки України Лілія Гриневич під час представлення Політичної пропозиції 

«Нова українська школа» на засіданні Кабінету Міністрів України 14 грудня 

2016 року [5]. Вона наголосила, що Концепція «Нової української школи», на 

основі якої формувалася Політична пропозиція, корелюється не лише з 

кращими світовими практиками, а й з потребами міжнародного ринку праці, 

які було озвучено на початку 2016 року на World Economic Forum. 

Передбачається, що вже у 2020 році для успішного працевлаштування будуть 

потрібні такі навички, як уміння виконувати складні завдання, критичне 

мислення, креативність, емоційний інтелект тощо. 
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Таким чином, як видно із нормативно-правових та політичних 

документів, державна програма модернізації системи загальної середньої 

освіти має здійснюватися у напрямі підготовки конкурентоспроможної 

особистості за рахунок упровадження профільної середньої освіти, зокрема 

за професійними напрямами, яка буде здійснюватися у закладах професійної 

освіти та має забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти 

одночасно з професійною підготовкою (за спеціальностями). Заклади 

професійної освіти мають уже сьогодні розпочати активну роботу з 

підготовки навчальних закладів до можливості здійснювати профільну 

професійну підготовку учнів, оскільки у 2019–2022 рр. передбачено 

інвентаризацію мережі шкіл та закладів професійної освіти для проектування 

мережі закладів ІІІ  рівня (профільної школи). Для того, щоб навчальний 

заклад професійної освіти міг претендувати на здійснення профільної 

професійної підготовки учнів, необхідно здійснити інвентаризацію професій, 

за якими здійснюється підготовка у навчальному закладі, їх перспективність 

та затребуваність на ринку праці; проаналізувати: матеріально-технічну базу 

(її достатність та сучасність), наявність педагогів для забезпечення 

навчально-виробничого процесу, їхню професійну відповідність вимогам 

щодо забезпечення профільної професійної підготовки учнів; навчально-

методичне і науково-методичне забезпечення супроводу освітнього процесу 

профільної професійної підготовки учнів. Тільки якщо колектив закладу 

професійної освіти підтримує, розуміє й «бачить» шляхи реалізації  програми 

реформування загальної середньої освіти в розділі здійснення профільної 

професійної підготовки, він матиме право на участь у конкурсі на 

проектування мережі закладів ІІІ рівня (профільної школи), а відповідно й до 

участі у розробленні стандартів профільної середньої освіти на 

компетентнісній основі.  

На сьогодні педагогів, готових до роботи у старшій профільній школі, 

обмаль (на думку самих учителів, їхня кількість становить орієнтовно 30% 

потреби), якщо не брати до уваги вчителів декількох навчальних закладів, 
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досвід яких з профільного навчання вивчається як перспективний. Ситуація 

ускладнюється тим, що на практиці підготовку таких фахівців ще не 

розпочато. Система післядипломної освіти також не зможе швидко зняти 

проблему перепідготовки педагогічних кадрів для забезпечення профільної 

професійної підготовки учнів. Адже до такого педагога висуваються високі 

вимоги: він має бути не просто фахівцем високого рівня, що відповідає 

профілю і спеціалізації своєї діяльності, володіти технікою експерименту, а й 

вільно орієнтуватися у педагогічних та психологічних проблемах, 

дотримуватися варіативності змісту освіти, уміти проектувати індивідуальні 

освітні траєкторії учнів, формувати компетентності, необхідні для 

продовження освіти у відповідній сфері майбутньої професійної діяльності, 

володіти здатністю і готовністю вводити в освітній процес інтерактивні, 

діяльнісні компоненти, проектно-дослідницькі та комунікативні методи, мати 

розвинений інтерес до інноваційних процесів у педагогіці, загалом, творчий 

підхід до розв’язання цілого ряду завдань. Окрім зазначеного, необхідною 

умовою ефективної профільної професійної підготовки учнів у старшій 

школі є забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу, 

що також потребує, окрім розроблення стандартів, часу й значної роботи, 

оскільки ґрунтовні методичні розробки з викладання профільних 

професійних предметів у старшій школі на сьогодні майже відсутні, на 

відміну від закладів професійно-технічної освіти.  

Отже, профільна професійна підготовка учнів у старшій школі в 

Україні – незворотний процес, необхідність якої визнано в усьому світі. 

Надзвичайно важливою для системи ПТО є активна участь в усіх трьох фазах 

реформування загальної середньої освіти, що певною мірою надасть 

можливість вирішити (хоча би частково) проблеми набору учнів до закладів 

професійної освіти та створить перспективні напрями розвитку. Адже сенс 

життя кожної людини полягає у найбільш повній життєвій самореалізації, що 

має принести користь суспільству і самій людині.  

 



  10

ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про освіту». Проект [електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57141 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2013 року 
№ 1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій 
школі» [електронний ресурс]. — Режим 
доступу : http://zakon.kadrovik01.com.ua/regulations/1521/8456/10575/468626/  

3. Концепція «Нова українська школа» [електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-
016/konczepcziya.html  

4. Олійник В. В. Управління розвитком професійно-технічного 
навчального закладу: навч.-метод. посіб. / В. В. Олійник, Л. М. Сергеєва. — 
Київ : АртЕк, 2010. — 176 с. 

5. Політична пропозиція КМУ щодо подальшого реформування 
загальної середньої освіти на період до 2029 року [електронний ресурс]. — 
Режим доступу : http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/12/14/uryad-
zatverdiv-politichnu-propozicziyu-shhodo-reformuvannya-zagalnoyi-serednoyi/ 



<<
  /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 true
  /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>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /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.)
  >>
  /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


