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РОЗВИТОК НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ 
МОРАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВ  

НА УРОКАХ ХІМІЇ  
Спіріна Леся,  

учитель-методист хімії, вчитель хімії Київської гімназії  
східних мов № 1, м. Київ, Україна  

У реаліях ХХІ ст. для України постає питання вироблення нової полі-
тичної та економічної стратегії. Пошук такої стратегії пов’язаний не лише 
з аналізом міжнародних відносин, а й з формуванням морально-грома-
дянських цінностей суспільства, які дадуть змогу розбудовувати щасливу, 
незалежну, заможну Україну. Зберігаються й негативні явища суспільст-
ва, як-от: корупція, безробіття, соціальна незахищеність, екологічні ката-
строфи. Так, у той час, коли у світі працюють сміттєпереробні заводи, які 
забезпечують міста, села енергією, ми дихаємо забрудненим смітниками 
повітрям. 3 цієї теми написано багато наукових праць, проведено числен-
ні дослідження, відкрито екологічні інститути, затверджуються програми 
та створюються комісії зі збереження навколишнього середовища, та все 
це не діє. Суспільні негативні явища є доказом морально-громадянського 
занепаду суспільства. Реформування країни має бути пронизане ідеєю 
морально-громадянського розвитку суспільства. На сучасному етапі, коли 
на перший план виходить активізація людського чинника, освіта має 
створити всі умови, які дають можливість формувати морально-грома-
дянські цінності через зміст навчання та освітній процес. Проблема сьо-
годення полягає в тому, що зміст освіти базується переважно на засадах 
наукової раціональності, а особистісні й соціальні цінності ми прагнемо 
формувати тільки через виховний процес. За методологічну основу бере-
мо провідні наукові ідеї про цілісність і взаємозв’язок моральності й гро-
мадянськості, про природу ціннісних орієнтацій особистості та морально-
громадянських моделей поведінки людини як найвищої цінності суспіль-
ства, про роль гуманістичних моральних цінностей, громадянських цін-
ностей в етнопсихології, етиці, філософії, політології, педагогіці1. 

Дослідники, аналізуючи вплив закладів освіти на формування цінніс-
них орієнтацій особистості здобувачів освіти, переконують, що «незале-
жно від форми організації і змісту навчального процесу особистість вчи-
теля залишається важливим чинником розвитку системи цінностей учнів 
<...> учителі, не володіючи ефективними технологіями, формами і мето-
дами (які, до речі, ще недостатньо розроблені й апробовані) навчання і 
виховання, не в змозі впливати на процес вибудовування й усвідомлення 
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учнями змісту ціннісно-смислових орієнтацій2 (с. 112)». Наголосимо, що 
система ціннісних орієнтацій особистості вибудовується за такої важли-
вої ординати, як «морально-громадянські цінності». 

Педагогічний колектив Київської гімназії східних мов № 1 здійснює до-
слідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня за темою «Реаліза-
ція інноваційної моделі розвитку культурно-мовних і морально-громадян-
ських цінностей учнів» (2012–2019) за наукового супроводу дослідників 
відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. Ця дослідно-екс-
периментальна діяльність спрямована на формування громадянської куль-
тури учнів. Термін «морально-громадянські цінності» введено у науковий 
обіг у результаті досліджень педагогів гімназії О. Вербицької, Л. Павлової, 
М. Савченка3 та провідного наукового співробітника відділу дидактики 
Інституту педагогіки НАПН України В. Кизенка4. Морально-громадянські 
цінності – це поняття, яке відображає значущість для індивіда загально-
людської, суспільної моральності, громадянськості, усвідомленого вибору 
морально-гуманістичних, демократичних ідеалів, здатності до особистої 
активної, відповідальної громадянської позиції і гуманістичної взаємодії3. 

Оскільки розвиток морально-громадянських цінностей здобувачів осві-
ти є компонентом змісту етичного, громадянського виховання особистості, 
то одним із головних завдань громадянського виховання має бути розвиток 
громадянськості, патріотизму – любові до свого народу, до Батьківщини, 
до її національних героїв та історичного минулого. Виховання патріотизму 
особистості передбачає прищеплення національної свідомості. Важливим 
показником громадянської зрілості є збереження української мови, доско-
нале володіння нею. В умовах глобалізації людської спільноти громадянсь-
ке виховання включає також почуття єдності й унікальності життя на Зем-
лі, повагу до всіх народів, їх прав, інтересів і цінностей. 

Загалом, «за стрімкого зростання ролі освіти посилюється її вплив на 
особистість і соціум. <...> процеси створення і поширення знань стають 
ключовими детермінантами розвитку, основним капіталом як людини, так і 
суспільства <...> однією з проблем людини є здобуття освіти високого ґа-
тунку як умови повноцінної самореалізації у сучасному трансформаційно-
му суспільстві5 (с. 133-134). Одна з ознак освіти високого ґатунку – розвинена 
правосвідомість громадянина, усвідомлюваність своїх прав, свобод, обо-
в’язків. А однією з важливих складових змісту громадянського виховання є 
розвиток громадянської, політичної культури. Вона включає громадянську 
політичну компетентності, знання про державу, політичні організації та 
інститути, принципи, процедури та регламенти суспільної взаємодії, поря-
док виборів тощо. Ще однією важливою складовою громадянського вихо-
вання є моральне виховання. Воно включає прищеплення гуманістичних 
рис. Значне місце у змісті громадянського виховання посідає формування 
культури поведінки особистості, що ґрунтується на нормах моралі, законів, 
на традиціях, вчинках людини. Загальнолюдські аспекти громадянського 
виховання мають за мету формування в особистості свідомого прагнення 
до захисту та збереження світової морально-духовної культури. 

Формування морально-громадянських цінностей розглядаємо як без-
перервний процес, творчо, безпосередньо пов’язаний з розвитком, само-
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утвердженням і самовираженням особистості. Очевидним є те, що основ-
ним завданням учителя є сприяння засвоєнню морально-громадянських 
багатств людства кожним учнем через зміст предмета та застосовування 
інноваційних освітніх технологій. 

Хімія – це природнича наука, з якою пов’язано процес формування ці-
лісності знань. Вона відкрила людству значні перспективи у створенні 
нових матеріалів, джерел енергії, предметів побуту. У руках розумних, 
добрих, патріотичних, компетентних людей вона приносить користь. 
Зміст предмета спрямований на формування життєвої та соціальної ком-
петентностей здобувачів освіти, зокрема їх екологічну культуру, навички 
безпечного поводження з речовинами в побуті та на виробництві. Еколо-
гічна складова хімічної освіти сприяє вихованню духовно-моральних 
цінностей: біосферні колообіги оксигену, нітрогену, вуглекислого газу, 
води; наслідки впливу людської діяльності на середовище (парниковий 
ефект, кислотні дощі, озоновий шар, смог тощо); охорона довкілля при 
використанні мінеральних добрив; охорона довкілля при переробці вуг-
леводневої сировини та використанні продуктів переробки тощо. Належ-
на увага приділяється впливу хімічних чинників на здоров’я людини, по-
яснюється згубна дія алкоголю, наркотичних речовин, тютюну1. 

Розкриваючи екологічні питання забруднення навколишнього середо-
вища, ми обираємо такі форми і методи роботи на уроці, які сприятимуть 
духовно-моральному розвиткові учнів. Традиційно вважають, що у фор-
муванні морально-громадянських цінностей пріоритет належить різнома-
нітним формам позаурочної роботи. І вчителі вдало застосовують ці фор-
ми роботи. Як зазначає академік І. Бех, у теоретичній педагогіці раціо-
налізм проявляється у відчужені знань від цінностей духовної культури, 
яка має ці знання зробити морально орієнтованими, а їх носіїв розвине-
ними особистостями6 (с. 256). 

Хімія – наука експериментальна. Практичні роботи дають можливість 
учням здобувати нові знання, здійснювати власні відкриття, що є важли-
вим у сучасній освіті. Підготовка нового змісту програм з хімії7 та напра-
цювання дидактичного супроводу навчання також є важливим засобом 
для формування морально-громадянських цінностей учнів в освітньому 
середовищі, де пануватиме атмосфера позитивних суб’єкт-суб’єктних 
взаємодій, а компетентно змодельована педагогічна система сприятиме 
морально-громадянському розвиткові учнів.   

1 Спіріна Л. Розвиток морально-громадянських цінностей учнів на уроках хімії. Дида-
ктика: теорія і nрактика : зб. наук. праць. Київ : Педагогічна думка, 2018. С. 136–141. 

2 Васьківська Г. О. Формування ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої 
школи засобами змісту сучасного підручника. Проблеми сучасного nідручника. Київ : 
Педагогічна думка, 2011. Вип. 11. С. 107–120. 

3 Савченко М. П. Науково-теоретичні підходи до розвитку морально-
громадянських цінностей учнів у контексті дослідно-експериментальної роботи в 
гімназії. Дидактика: теорія і nрактика : зб. наук. праць. Київ : Інститyт обдарованої 
дитини НАПН України, 2017. С. 155–167. 

4 Кизенко В. Громадянська освіта і виховання – основа громадянського суспільст-
ва. Біологія і хімія в рідній школі. 2015. № 1. С. 34–37. 



 245

5 Косянчук С. В. Формування ціннісно-смислових оріентацій старшокласників в 
умовах особистісно-орієнтованого навчання. Оновлення змісту форм та методів 
навчання і виховання в закладах освіти / Наукові записки Рівненського державного 
гyманітарного університетy. Рівне : РДГУ, 2014. Вип. 8(51). С. 132–136. 

6 Бех І. Д. Особистість y пpocтoрi духовного розвитку. Київ : Академвидав, 2012. 256 с. 
7 Хімія. 10-11 класи: програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: рівень стандартy, академічний рівень та поглиблене вивчення. 
Тернопіль : Мандрівець, 2011. 240 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


