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АРТЕМ СМОЛЮК 
(Луцьк)

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНООСОБИСТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 
СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті наведені результати емпіричного дослідження індивідуаль-
но-особистісних показників сформованості професійного саморозвит-
ку майбутніх учителів початкової школи. Визначено сформованість 
професійно-педагогічної спрямованості і стійкість інтересу до педаго-
гічної діяльності, що гарантує стабільність мотивації до подальшого 
освоєння педагогічної майстерності. Виявлено, що у майбутніх учи-
телів початкової школи внутрішня мотивація переважає над зовніш-
ньою позитивною мотивацією, що обумовлено орієнтацією студентів 
на оволодіння професією та особливостями освітнього середовища. 
Ключові слова: професійний саморозвиток, майбутні учителі почат-
кової школи, індивідуально-особистісні показники, рівень сформованос-
ті, мотивація до саморозвитку. 

Проблема професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової 
школи є важливою на сучасному етапі реформування системи освіти. Бо саме 
від майбутнього педагога, його готовності до саморозвитку протягом усьо-
го професійного шляху, залежить міра його професіоналізму, майстерності, 
а відтак, і найважливішого результату – компетентність і здоров’я наших ді-
тей. Наші теоретичні розробки і міркування послужили предметом емпірич-
ного дослідження проблеми професійного саморозвитку майбутніх учителів 
початкової школи. Нами було досліджено 156 студентів Івано-Франківського 
коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника» віком 17-18 років.

Дослідження показників сформованості професійного саморозвитку май-
бутніх учителів початкової школи дозволило оцінити характерні особливості 
процесу їх професійно-педагогічного самовдосконалення та власну самооцін-
ку на цьому шляху. 

Методика діагностики особистісних творчих здібностей Є.Є. Тунік до-
зволила з’ясувати, наскільки творчою особистістю вважають себе майбут-
ні вчителі початкової школи. Сумарний бал за методикою склав: М = 50,375; 
σ = 14,673. Також наведемо описові статистики для шкал даної методики: 
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шкала «Схильність до ризику» характеризувалась наступними значеннями се-
реднього арифметичного та стандартного відхилення – М = 14,596; σ = 4,064; 
шкала «Допитливість» – М = 13,010 σ = 5,029; шкала «Складність» – М = 12,250; 
σ = 4,424; шкала «Уява» – М = 10,519; σ = 4,972. Наведений нижче рисунок 1 
ілюструє середньогруповий профіль майбутніх учителів початкової школи за 
методикою діагностики особистісних творчих здібностей Є.Є. Тунік.

Рис. 1. Середньогруповий профіль майбутніх учителів початкової школи 
за методикою діагностики особистісних творчих здібностей Є.Є. Тунік

Як відомо, чим вища «сира» оцінка індивіда, яка відчуває позитивні по-
чуття по відношенню до себе, тим більш творчою особистістю, допитливою, 
з уявою, здатна піти на ризик і розібратися в складних проблемах; всі описані 
вище особистісні фактори тісно пов’язані з творчими здібностями [7]. У цієї 
вибірки рівень цих здібностей знаходиться на середньому рівні. 

Найбільш високим рівнем характеризувалась шкала «Схильності до ризи-
ку». Отже, у досліджених студентів визначається орієнтація на відстоювання 
своїх ідей, не звертаючи уваги на реакцію інших; постанову перед собою ви-
соких цілей намагання їх здійснити. Вони схильні до ризику при впевненості 
в успіху, у деякій мірі припускають для себе можливість помилок і провалів. 
Другою у рейтингу за ступенем виразності виявилась шкала «Допитливості». 
Відомо, що суб’єкт із вираженою допитливістю орієнтований на постійний по-
шук нових шляхів мислення, різних можливостей рішення завдань. 

Слід зазначити, що середньогрупові значення за шкалами «Складність» та 
«Уява» свідчили, що ці компоненти творчих здібностей посідають у рейтингу 
третє та четверте місце. Аналогічно ці шкали були аутсайдерами серед твор-
чих здібностей і в американській вибірці (2005), що можна розглядати як за-
гальну кроскультурну тенденцію, яка присутня як в українській, так і в амери-
канській популяції.

Оцінка професійної спрямованості особистості здійснювалась за модифі-
кованим опитувальником Є.І. Рогова. Результати аналіз описових статистик у 
вигляді середнього профілю майбутніх учителів початкової школи за модифі-
кованим опитувальником Є. І. Рогова наведено на рисунку 2. 
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Рис. 2. Середньогруповий профіль майбутніх учителів початкової школи 
за модифікованим опитувальником Є. І. Рогова

Найбільшими були середньогрупові значення таких шкал, як «Організо-
ваність» (М = 5,788; σ = 1,810), «Інтелігентність» (М = 5,548; σ = 1,624), «Мо-
тивація» (М = 6,125; σ = 1,659). Найменшими – «Товариськість» (М = 4,298; 
σ = 1,965) та «Спрямованість на обрану професію» (М = 4,115; σ = 1,797). Згід-
но авторської концепції (1988) шкала, по якій опитуваний набирає 7 і більше 
балів, характеризує яскраво виражену спрямованість педагогічної діяльності. 
Таких студентів, що набрали більше цього критичного значення за шкалою 
товариськості було відповідно: 7,7% – з яскравою виразністю товариськості; 
30,8% – з яскравою виразністю організованості, 11,5% – з яскравою виразніс-
тю спрямованості на обрано професію, 26,9% – з яскравою виразністю інтелі-
гентності, 31,7% – з яскравою виразністю мотивації. Таким чином, майбутні 
учителів початкової школи спрямовані в першу чергу на організацію власної 
діяльності, на дотримання суспільних норм, на соціальну бажаність, але по-
требують розвитку товариськості та спрямованості на обрану професію педа-
гога початкової школи. 

Аналізуючи отримані результати, можна відзначити, що за всіма чинни-
ками досліджувана група показала досить високі результати, що, безумовно, 
говорить про сформованість професійно-педагогічної спрямованості і харак-
теризує стійкість інтересу до педагогічної діяльності, а також гарантує ста-
більність мотивації до подальшого освоєння педагогічної майстерності. Це, на 
наш погляд, може бути пояснено сприятливим середовищем навчання, авто-
ритетом викладачів коледжу, їх професіоналізмом, залученістю до педагогіч-
ного процесу тощо.

Наступною методикою, за якою аналізувались особливості сформованості 
професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи, виступала 
методика діагностики рівня саморозвитку і професійно-педагогічної діяль-
ності Л.Н. Бережнової. Описові статистики для шкал методики були наступ-
ними. Шкала «Рівень прагнення до саморозвитку» – М = 36,279; σ = 4,088, «Са-
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мооцінка особистістю своїх якостей, що сприяють саморозвитку (М = 12,538; 
σ = 1,885) та оцінка проекту педагогічної підтримки як можливості професій-
ної самореалізації майбутнього вчителя (М = 10,115; σ = 2,030).

Середньогруповий профіль майбутніх учителів початкової школи за ме-
тодикою діагностики рівня саморозвитку і професійно-педагогічної діяльнос-
ті Л.Н. Бережнової [3] наведено на рисунку 3. У цілому рівень прагнення до 
саморозвитку було розцінено як середній, адже за нормами автора методики 
середньому рівню відповідають значення у 35-39 балів. Причому студентів із 
дуже низьким рівнем було не виявлено (0,0%), осіб із низьким рівнем – 4,8%, 
осіб із рівнем нижче середнього – 28,8%, осіб із середнім рівнем – 41,3%, осіб 
із рівнем вище середнього – 21,2%, осіб із високим рівнем –3,8%, осіб із дуже 
високим рівнем – 0,0%.

Рис. 3. Середньогруповий профіль майбутніх учителів початкової школи 
за методикою діагностики рівня саморозвитку і професійно-педагогічної діяльності 

Л.Н. Бережнової

У дослідженій групі середньогруповий рівень самооцінки особистістю сво-
їх якостей, що сприяють саморозвитку, розцінювався як нормальний, адже він 
знаходився в інтервалі 11-14 балів. А середньогруповий рівень оцінки проек-
ту педагогічної підтримки як можливості професійної самореалізації розціню-
вався як такий, що є скоріше перспективним для самореалізації майбутнього 
вчителя молодших класів (адже він знаходився в інтервалі 9-10 балів). Отже, 
показано, що майбутні педагоги прагнуть до саморозвитку, їхнє прагнення ба-
зується на самооцінці своїх якостей, що сприяють саморозвитку, а також на 
оцінці проекту педагогічної підтримки як можливості професійної самореалі-
зації. 

Здібності педагога до творчого саморозвитку досліджувались за допомо-
гою методики І. В. Нікішиної. За даними автора значення у 75-55 балів відпо-
відає активному саморозвитку, значення у 54-36 балів свідчить, що орієнта-
ція на розвиток залежить від різних умов, а стала система саморозвитку, що 
склалася, відсутня, при 35-15 балів відзначається зупинений саморозвиток. За 
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аналізом описових статистик (M = 50,615; σ = 11,244). Встановлено, що у дослі-
джених майбутніх вчителів початкової школи присутня орієнтація на актив-
ний саморозвиток, але ця орієнтація ще знаходиться у процесі формування і у 
певному ступені залежіть від різних умов. 

За допомогою методики діагностики рівня парціальної готовності до по-
фесійно-педагогічного саморозвитку [4] було визначено рівень готовності 
майбутніх вчителів школи до професійно-педагогічного саморозвитку за сьо-
ма компонентами: мотиваційним; когнітивним; морально-вольовим; гностич-
ним; організаційним; комунікативним і здатністю до самокерування у педа-
гогічній діяльності. Наведемо описові статистики для відповідних компонен-
тів: «Мотиваційний компонент» (M = 57,212; σ = 8,833), «Когнітивний компо-
нент» (M = 38,058; σ = 5,110), «Морально-вольовий компонент» (M = 60,702; 
σ = 9,337), «Гностичний компонент» (M = 113,365; σ = 14,107), «Організаційний 
компонент» (M = 44,048; σ = 10,004), «Здатність до самокерування в педаго-
гічній діяльності» (M = 32,942; σ = 6,430), Комунікативні здібності (M = 31,606; 
σ = 5,109).

На рисунку 4 наведено середньогруповий профіль майбутніх учителів по-
чаткової школи за методикою діагностики рівня парціальної готовності до 
професійно-педагогічного саморозвитку [4]. З даного рисунку видно, що за усі-
ма компонентами середньогрупові значення вищі за нормативні значення для 
кожного компоненту. Найбільш виразно переважає гностичний компонент, 
складовими якого є знання й уміння, які лежать в основі власної пізнавальної 
діяльності. Гностичний компонент впливає на формулювання світогляду, що 
проявляється в стійкій системі відносин до світу, праці, іншим людям і самому 
собі; на активність життєвої позиції [1]. 

Рис. 4. Середньогруповий профіль майбутніх учителів початкової школи 
за методикою діагностики рівня парціальної готовності до професійно-педагогічного 

саморозвитку

Примітка: чорна рисочка вказує на середні за нормативами значення для кож-
ного компонента.
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Узагальнюючі результати дослідження за методикою, необхідно зазначи-
ти, що досліджені студенти коледжу вважають свій рівень професійного роз-
витку достатнім для того, щоб виконувати педагогічну діяльність. Тобто май-
бутні вчителі досить високо оцінюють себе по всіх запропонованих параме-
трах, і в результаті цього існує певний ризик того, що в них може послабшати 
потреба в цілеспрямованому і систематичному саморозвитку, самовдоскона-
ленні, ослабнути спонукальний мотив для власного професійного розвитку і 
зростання. Адже відомо, саморозвиток починається з усвідомлення його необ-
хідності і формування готовності до нього [6].

І наостанок, було проаналізовано відповіді студентів за методикою діа-
гностики мотивації професійної діяльності К. Замфір в модифікації А. Реана. 
Узагальнений профіль за методикою наведений на рисунку 5.

Рис. 5. Середньогруповий профіль майбутніх учителів початкової школи 
за методикою діагностики мотивації професійної діяльності К. Замфір 

в модифікації А. Реана

Описові статистики для шкал методики були наступними: шкала «Вну-
трішня мотивація»: M = 3,702; σ = 0,907; шкала «Зовнішня позитивна мотива-
ція»: M = 3,288; σ = 0,978; «Зовнішня негативна мотивація»: M = 3,577; σ = 0,962. 
Таким чином, у майбутніх учителів початкової школи внутрішня мотивація 
переважає над зовнішньою позитивною мотивацією, яка в свою чергу пере-
важає над зовнішньою негативною мотивацією. Отримані результати, можна 
інтерпретувати наступним чином: прагнення до професійного саморозвитку 
майбутніх педагогів забезпечується, в першу чергу, внутрішніми чинниками. 
Як зазначає О. Захарко (2008), більшість дослідників сходяться на думці, що 
внутрішньо мотивована поведінка здійснюється заради самої себе, спрямова-
на на процес діяльності, виявляється як активність заради активності. Джере-
ло такої поведінки знаходиться в межах виконуваної діяльності, а мотиви ді-
яльності спрямовані на задоволення внутрішніх психологічних потреб, зокре-
ма відчуття людиною своїх можливостей, самоствердження та підтримання 
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значимих соціальних стосунків. Наслідками цього є, з одного боку, підвищення 
ефективності успішності виконання діяльності, а з іншого – зростання ком-
петентності, саморозвиток та відчуття себе джерелом змін у навколишньому 
світі. 

У свою чергу в системі зовнішньої мотивації відзначається переважання 
негативної мотивації над позитивною, що можна вважати специфічною харак-
теристикою освітнього середовища. Відомо, що перевага внутрішніх мотивів 
та позитивна зовнішня мотивація є найбільш ефективними з точки зору задо-
воленості працею і її продуктивності (2011), але освітнє середовище спрямо-
ване на менш ефективну модель, в який мотиваційні інструменти примушен-
ня використовуються частіше, ніж інструменти заохочення. Отже, у майбутніх 
учителів початкової школи внутрішня мотивація переважає над зовнішньою 
позитивною мотивацією, яка в свою чергу переважає над зовнішньою нега-
тивною мотивацією, що обумовлено орієнтацією студентів на оволодіння про-
фесією та особливостями освітнього середовища. 

Таким чином, аналіз показників сформованості професійного саморозвит-
ку майбутніх учителів початкової школи показав, що у досліджених студентів 
визначається орієнтація на відстоювання своїх ідей, постанову перед собою 
високих цілей намагання їх здійснити. Визначено сформованість професій-
но-педагогічної спрямованості і стійкість інтересу до педагогічної діяльнос-
ті, що гарантує стабільність мотивації до подальшого освоєння педагогічної 
майстерності. Показано, що майбутні педагоги прагнуть до саморозвитку, їхнє 
прагнення базується на самооцінці своїх якостей, що сприяють саморозвитку, 
а також на оцінці проекту педагогічної підтримки як можливості професійної 
самореалізації. Встановлено орієнтацію на активний саморозвиток, яка знахо-
диться у процесі формування і у певному ступені залежіть від різних умов. За-
значено, що досліджені студенти коледжу вважають свій рівень професійного 
розвитку достатнім для того, щоб виконувати педагогічну діяльність. Виявле-
но, що у майбутніх учителів початкової школи внутрішня мотивація перева-
жає над зовнішньою позитивною мотивацією, яка в свою чергу переважає над 
зовнішньою негативною мотивацією, що обумовлено орієнтацією студентів 
на оволодіння професією та особливостями освітнього середовища. 
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SMOLIUK A.

THE EMPIRICAL RESEARCH OF INDIVIDUAL PERSONAL INDICATORS 
OF FORMING OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT 
OF FUTURE PRIMARY-SCHOOL TEACHERS 
The results of empirical research of individual personal indicators of forming of 

professional self-development of future primary-school teachers are presented in the 
article. There is also determined the forming of professional pedagogical direction and 
stability of interest to pedagogical activities, which guarantees the stability of motivation 
to further exploration of pedagogical mastery. It is shown, that future pedagogues aspire 
to self-development, but their desire not always are clearly understood, their wishes are 
based on the self-esteem of their qualities, which contribute the self-development, and on 
the evaluation of project of pedagogical support as the opportunity for self-realization. The 
orientation to active self-development, which is in the process of forming and in some way 
depends on the conditions of educational environment of pedagogical collage, was found. 
It is indicated, that researched students of collage consider their level of professional self-
development sufficient to ensure pedagogical activities. There is also discovered, that the 
internal motivation of future primary-school teachers dominates on the external positive 
motivation, which in its turn dominates on the external negative motivation. It is caused 
by orientation of students on the acquirement of the profession and the peculiarities of 
educational environment.

Keywords: professional self-development, future primary-school teachers, individual 
personal indicators, level of forming, motivation to self-development.
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<<
  /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




