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ЕСТЕТИКО-ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
У статті розкривається значення хореографічного мистецтва як 

терапевтичного фактору впливу на організм людини, який активізує її 
творчі здібності, сприяє художньому самовираженню, стабілізації 
психічного стану. Танцювальна терапія ґрунтується на таких 
положеннях: рух відображає характерні особливості людини, її думки, 
почуття, настрій, набутий досвід; об’єднані елементи руху створюють 
експресивний танець, у якому особистість має змогу самовиражатися. 

Ключові слова: хореографічне мистецтво, танцювальна терапія, 
психічне та фізичне здоров’я дитини, педагогічна діяльність. 

 
Постановка проблеми. Важливою проблемою, що постає перед 

сучасним суспільством, є збереження й оновлення здоров’я молодого 
покоління. Нині стан фізичного і психічного самопочуття населення 
планети та його негативна динаміка значною мірою оцінюється як 
антропологічна катастрофа. Дослідження останніх років довели, що 
корені багатьох хронічних неінфекційних захворювань, що обумов-
люють передчасну смертність та інвалідність, необхідно шукати в 
дитячому віці, бо саме в цей період закладаються основи здорового 
способу життя. 

Здоров’я дорослого населення залежить від гармонійного 
фізичного і психічного розвитку дітей, що потребує від педагогів 
активізації зусиль саме у вихованні гармонійно розвиненої людини, 
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яка вірить у свої сили. Це зумовлює необхідність зосередження уваги 
психолого-педагогічної науки на пропедевтичних проблемах 
збереження психофізичного й емоційного здоров’я населення та 
заходах щодо їх розв’язання. 

У реалізації цього складного завдання велику роль відіграє 
мистецтво танцю, оскільки допомагає людині глибше пізнати себе, 
свій внутрішній світ, спонукає її до самовдосконалення, адже саме 
танець є поєднанням фізичної, психічної та естетичної діяльності. 
Традиційно вважається, що внутрішнє життя людини безпосередньо 
пов’язане з тілом, рухами й емоціями. Але танцювальне мистецтво є 
також і терапевтичним чинником, його значення зростає з 
підвищенням саногенної ролі мистецтва в житті сучасної людини та у 
гармонізації відносин у системі «Людина – Всесвіт» [4, с. 32]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На розвиток танцю-
вальної терапії значною мірою вплинула психоаналітична теорія 
(В. Райх, 1942; Г. Саліван, 1953), аналітична психологія К. Юнга 
(1961). Учені наголошували, що однією з головних переваг 
танцювальної терапії є її наступність у низці традицій найдавніших 
культур у розумінні ролі руху в житті людини і цілісного підходу до 
тілесного і психічного здоров’я. Так, К. Юнг вважав, що взаємне 
проникнення тілесних і душевних ознак настільки глибоке, що за 
властивостями тіла ми не лише можемо зробити висновки про якості 
душі, а й про відповідні тілесні форми [6, с. 652]. 

Аналіз літературних джерел дозволив визначити чотири основні 
етапи розвитку танцювальної терапії: 

1. Після Другої Світової війни багатьом людям була потрібна 
фізична і духовна реабілітація, чому сприяла танцювальна терапія. 
Тут «першою леді» вважали М. Чейс (Chace M.), яка працювала в 
лікарні св. Елізабет у Вашингтоні (округ Колумбія). Вона, як 
стверджують психотерапевти, розвинула танець у терапевтичну 
модальність. Працюючи з невербальними і психічнохворими, вона 
досягла великих успіхів. Пацієнти, яких вважали безнадійними, були 
здатні до групових взаємин і вираження своїх почуттів [3, с. 31]. 

2. У 50-ті роки минулого століття було винайдено транквіліза-
тори. Танцювальна ж терапія була достойною альтернативною 
програмою для лікування психічних розладів. 

3. У 60-ті роках ХХ ст. був поширений «рух тренінгу людських 
взаємин», що сприяв роботі з групами й розробці методів розвитку 
самосвідомості. 
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4. Дослідження невербальної комунікації, зокрема аналіз 
комунікативної поведінки людського тіла. 

Мета статті – охарактеризувати естетико-терапевничний вплив 
танцювального мистецтва на розвиток дитини. 

Виклад основного матеріалу. Як свідчать результати числень-
них досліджень (психологічних, педагогічних, медичних), практично 
кожна дитина має певні проблеми в розвитку, бо саме на сучасному 
етапі еволюції природи та суспільства дитина зазнає сильного впливу 
різноманітних чинників, більшість із яких виявляються для неї 
деструктивними. Традиційним є твердження, що здоров’я дитини 
обумовлюється впливом двох груп чинників: 

1) стан здоров’я, що визначається природними задатками 
(спадковістю, генетичною обумовленістю тощо) і соціальними 
умовами розвитку та функціонування дитячого організму 
(харчування, догляд, наявність медичної допомоги); 

2) дестабілізуючий вплив могутнього інформаційного потоку 
сучасних засобів комунікації (телебачення, радіо, комп’ютерна, відео-
та аудіопродукція), що часто стає причиною неадекватних почуттєво-
емоційних, невротичних станів у дітей [4, с. 28]. 

Варто зазначити, що всі означені чинники можуть бути як 
позитивно, так і негативно забарвленими, як гнучкими, так і стійкими 
щодо корекції. Виникає необхідність розроблення методик психотера-
певтичного педагогічного впливу на особистість дитини, оскільки 
попередити захворювання набагато легше, ніж його вилікувати. 
Проблема полягає в тому, що педагогічно-психологічний вплив на 
дитину мусить бути делікатним, тобто перш за все позитивно діяти на 
її емоційно-чуттєвий стан. При такому підході хореографічне 
мистецтво, на наш погляд, є чи не єдиним засобом і середовищем, яке 
«випрямляє дитячу душу і серце». 

По-перше, функціональні можливості хореографічного мистецт-
ва надзвичайно широкі. Його вправне використання сприяє 
стабілізації психічного та фізичного стану вихованців, поверненню їх 
до повноцінного життя. 

По-друге, танцювальне мистецтво має терапевтичний ефект: 
воно сприяє оптимістичному світосприйманню, художньому 
самовираженню, активізації потенційних творчих здібностей. 

Зрештою, по-третє, хореографічні твори мають соціальний 
характер і викликають емоції «вищого ґатунку», пов’язані як із 
свідомою, так і з підсвідомою сферою психіки людини. За висловом 
Л. Виготського, емоції, викликані мистецтвом, – це «розумні емоції». 
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Під впливом танцювальних творів формується та змінюється 
світогляд у дитячому віці [2, с. 403]. 

Дієвим засобом корекції особистості є танцювальна терапія – 
використання танцю, пластики й ритміки з лікувальною та 
профілактичною метою. На наше переконання, важливим змістовим 
компонентом професійної підготовки майбутнього викладача 
хореографії має бути естетотерапевтична підготовка, зокрема 
оволодіння основами танцювальної терапії. Щоб осягнути й зрозуміти 
істинне, глибинне значення танцювальної терапії, передовсім 
необхідно ознайомлювати студентів із історією та основними ідеями 
провідних дослідників цього напряму. 

Розвиток сучасної танцювальної терапії має витоки у тридцятих 
роках ХХ ст. і пов’язується з іменем М. Чейс – автора теорії групової 
терапії. Доцільно згадати про засновницю Міжнародного Інституту 
Танцювальної терапії на Тенерифі, одному з Канарських островів, 
П. Клейн. Танцівниця мандрує світом, пропагуючи «Танець Життя» – 
оригінальну програму, що базується на основах танцювальної терапії. 
«”Танець Життя” є таким же різноманітним, як і саме життя. Він 
допомагає досягти бадьорості, легкості сприйняття, відчути радість 
життя і звільнити внутрішні сили», – вважає авторка ідеї [1, с. 107]. 

П. Клейн упевнена, що рух може зцілити не лише окрему 
людину, але й стати універсальним засобом, здатним руйнувати 
соціальні бар’єри і знищувати національні різноголосся. Рух, на її 
думку, – це своєрідна психологічна політика, здатна сформувати наше 
загальне майбутнє поза словами і протиріччями. Більшість людей не 
вміє виражати себе без слів, і важливо навчити їх використовувати 
універсальну мову рухів і слухатися себе, віддаючись інтуїції, 
більшість і не підозрює наскільки цей досвід полегшує процес 
розв’язання будь-якої проблеми [1, с. 107]. 

У книзі «Танцювальна терапія» П. Клейн наводить широкий 
діапазон сфер застосування танцювальної терапії: від профілактичної 
охорони здоров’я – до навчання і використання танцювальної терапії 
в клінічній практиці. Основа роботи вченої – це розвиток здатності 
людини любити і створювати гармонійні взаємини. 

Уявлення про танець як про комунікацію розвинула німецька 
танцівниця, хореограф М. Вігман: «Танець – це жива мова, якою 
говорить людина. Танець потребує безпосереднього спілкування, 
адже його носієм і посередником є сама людина, а інструментом 
вираження – людське тіло» [6, с. 605]. 
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Ідея М. Чейс – використовувати танець як терапевтичну 
модальність – активно розроблялась у 50-60-х роках ХХ ст., зокрема у 
лікуванні емоційних розладів (Т. Щуп і М. Уайтхаус, Ф. Боус і 
Л. Еспінак). Учені працювали за різними напрямами, але їх загаль-
ними терапевтичними завданнями були: інтеграція тіла, що сприяє 
відчуттю цілісності; поділ групового й індивідуального вираження 
почуттів; вираження емоційного матеріалу, що передбачає конфлікти, 
спогади, фантазії, через символічні дії [1, с. 107]. 

На розвиток танцювально-рухової терапії вплинула аналітична 
психологія К. Юнга. «Тіло без душі нам ні про що не говорить, так 
само як – дозволимо собі стати на точку зору душі - душа нічого не 
може означати без тіла» []. К. Юнг вважав, що артистичні пережи-
вання, які він називав «активною уявою», виражені, наприклад, у 
танці, можуть «витягти» неусвідомлене і зробити його доступним для 
катарсичного вивільнення й аналізу. «Душа і тіло – не окремі 
сутності, а те саме життя» (Р. Фрегер, Д. Фейдимен) [3, с. 73]. 

Теорія танцювальної терапії, а також теорія культури і тілесно-
орієнтованої терапії дає змогу розглядати рух людського тіла як 
послідовність дій довільного й мимовільного характеру. Ці теорії 
допомагають зрозуміти рухливе «Я» як щось, що перебуває в процесі 
постійної зміни та самовідновлення. 

У своїй практиці танцювальні терапевти широко використову-
ють «Танець п’яти рухів». Його авторство належить Г. Рот, яка 
визначила п’ять первинних ритмів руху, властивих, на її думку, усім 
культурам, і якостей, що є репрезентаціями онтологічних 
трансформацій: енергії, хвилі, патерни, ритми [3, с. 168]. Для нього 
створено спеціальний музичний супровід – п’ять уривків тривалістю 
близько п’яти хвилин кожен. Перед початком танцю учасників 
інструктують: «Танець п’яти рухів» рекомендується виконувати із 
закритими очима, рухатися всім тілом (у кожному з ритмів цілком 
віддаючись рухам, що породжуються внутрішнім імпульсом). Під час 
звучання останнього музичного фрагмента «танцювати» слід 
нерухомо, рухаючись лише на внутрішньому рівні. Після цього 
обов’язково обговорити, що і як відбувалося. 

Тут на окреме слово заслуговують хаотичні рухи. Сучасна 
людина має діяти в рамках багатьох особистісних і соціальних 
зобов’язань і стереотипів. Яскравість і непередбачуваність хаосу іноді 
лякає, а часом навпаки. У першому випадку ясно, що ми не звикли і 
не вміємо розслаблятися. Стає зрозумілим, наскільки ми позбавляємо 
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себе безпосередності й спонтанності. Другий варіант реакції свідчить 
про те, що існує в житті проблема з організацією та структуруванням.  

У своїй практиці Л. Мова після «Танцю п’яти рухів» пропонує 
учасникам відповісти на запитання: який із п’яти ритмів був найпри-
ємнішим, а який – найскладнішим; виконуючи які рухи ви займали 
більше простору, а які рухи могли виконати лише за мінімальної 
амплітуди, мінімального обсягу. Загалом це дає учасникам досить 
чітку та перспективну діагностичну картину [7, с. 603]. 

Висновки. Таким чином, надзавдання танцювальної терапії – 
установити контакт між особистістю і навколишнім світом, знищити 
внутрішні перешкоди, які зазнає дитина на шляху до духовного 
багатства, до почуття радості й гармонії. Вона допомагає дітям 
ідентифікуватися, досягти більшого взаєморозуміння й самопізнання. 

Звернення до танцю як засобу виховання і стабілізації 
ґрунтується на таких положеннях: рух відображає характерні 
особливості людини (темперамент, характер, думки, емоції, почуття, 
настрій, досвід); об’єднані елементи руху створюють експресивний 
танець, у якому особистість має змогу самовиражатися. Хореотерапія 
може застосовуватися паралельно з мовленнєвим впливом і без нього. 

З огляду на викладене, можна стверджувати: використання 
терапевтичного потенціалу хореографічного мистецтва здатне 
більшою мірою стабілізувати не тільки фізичний, а й психічний стан 
дитини, «включити» її у повноцінне, продуктивне життя. Тому 
майбутній учитель хореографії має звертати увагу на естетоте-
рапевтичні можливості танцювального мистецтва та використовувати 
їх у своїй професійній діяльності. 
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Яна Рева 
ЭСТЕТИКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
В статье говорится о необходимости пропедевтики психофизического и 

эмоционального здоровья населения. По мнению автора, в реализации этого 
сложного задания важную роль играет танец как терапевтическое средство. 
Эстетико-терапевтический потенциал танца основывается на таких 
положениях: движение отражает характерные особенности человека, его 
мысли, чувства, настроение, приобретенный опыт; объединённые элементы 
движения образуют экспрессивный танец, в котором личность имеет 
возможность самовыразиться. Танцевальная терапия может использоваться 
параллельно со словесным воздействием и без него. 

Обосновівается, что хореотерапия помогает детям идентифициро-
ваться, познать себя, достичь большего взаимопонимания с другими, 
преодолеть внутренние проблемы на пути к духовному богатству, к радости и 
гармонии, поэтому умелое использование терапевтического потенциала 
хореографического искусства способствует стабилизации психического 
состояния ребенка и возвращению его к полноценной жизни. Будущий учитель 
хореографии должен осознавать эстетико-терапевтический потенциал 
танцевального искусства и использовать его в своей профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова: хореографическое искусство, танцевальная терапия, 
психическое и физическое здоровье ребенка, педагогическая деятельность. 

Yanа Reva  
AESTHETIC AND THERAPEUTIC POTENTIAL CHOREOGRAPHY 

The article is about necessity of psyco-pedagogical attention to the problems of 
people psycophysical and emotional health saving. In order to get this difficult goal 
real, art of dance helps person to understand himself and leads to selfperfection. The 
dance is a merge of physical, psychological and esthetic activities. But the art of dance 
is also a therapeutic factor and its value is rising with developing of sangennic role of 
the art in modern life and in harmonization of Human-Universe relations. 

Functionality of dance art is quite wide. Thoughtful usage of dance impact 
leads to psychological and physical conditions stabilization and return of a person to 
harmonic life. Dance therapy is use of dance, plastic and rhythms for prophylactics 
and cure. So the objective of dance therapy is to establish a contact between a person 
and world. It could be done in parallel with language impact or without. Dance usage 
is based on the following: movement shows the person characteristics, its thoughts, 
mood, feelings, gained experience; combined elements of the movements make 
expressive dance with ability to self-expression. Dance therapy helps children to 
identify themselves and achieve better self-understanding. The objective of dance 
therapy is to destroy internal obstacles of child on its way to happiness and harmony. 
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Also professional usage of dance therapy helps to stabilize child psychological 
condition and return it to normal life. That is why future dance teacher should pay 
attention to esthetic and therapeutic abilities of dance art and use them in their 
professional activities. 

Keywords: dance art, dance therapy, psycophysical and emotional health, 
pedagogical activities. 

References 
1. Burno, M. E. (1989). Terapija tvorcheskim samovyrazheniem. Moscow : Medicina, 

304. 
2. Vygotskij, L. S. (1968). Psihologija iskusstva. Moscow : Iskusstvo, 576. 
3. Grjonljund, Je., Oganisjan, N. (2004). Tanceval'naja terapija. Teorija, metodika, 

praktika. SPb. : Rech', 288. 
4. Leshchenko, M. P. (1995). Zarubizhni tekhnolohii pidhotovky studentiv do 

estetychnoho vykhovannia. Kyiv : Hrotesk, 192. 
5. Palii, A. (1999). Art-terapiia yak metod psykhokorektsiinoho vplyvu na emotsiinu 

sferu dytyny. Mandrivets, 3, 65–67. 
6. Karvasarskij, B. D. (1999). Psihoterapevticheskaja jenciklopedija. SPb. : Piter, 752. 
7. Fedii, O. A. Tantsiuvalni zasoby estetoterapii v profesiinii pedahohichnii diialnosti 

(2008). Vyshcha osvita Ukrainy. Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do 
yevropeiskoho osvitnoho prostoru, 3, V(12). Kyiv : Hnozys, 601–608. 

Одержано 25.05.2016 р. 
 

 
 



<<
  /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




