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У статті актуалізується філософсько-
педагогічна концепція В. Зеньковського в 
контексті сучасних тенденцій філософії освіти. 
Авторка аналізує, як філософ постулює основні 
положення гуманної педагогіки, особистісно-
орієнтованого навчання, згідно з якими 
побудова виховних стратегій розпочинається 
з пізнання внутрішніх інтенцій дитини, її 
духовного світу, а основний напрям педагогічних 
зусиль спрямовується на пошук шляхів поєднання в душі дитини свободи з 
добром, з духовно-моральними цінностями людства.

Ключові слова: духовність, свобода, добро, освіта, особистісно-орієнто-
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Без традиції історична доля народу не має ні спадковості, ні сенсу. 
І які б не були складнощі історичної долі, вічні цінності минулого не зни-
щуються – до них неодмінно повертаються, що допомагає долати хибні уяв-
лення про українську духовно-інтелектуальну традицію, доповнювати її 
у такий спо сіб. Йдеться про відновлення втраченої культурної спадщини, 
розірваного зв’язку часу. З цього приводу В. Зеньковський писав: «В істо-
рії, як і в при роді, якщо і бувають «стрибки» і перерви, то вони не відміня-
ють минулого, – і чим різкіші й сильніші ці стрибки, тим ясніше вимальову-
ється пізніше повернення до минулого, відновлення цілісного історичного 
потоку» [2, 29]. Наразі настав час «збирати каміння», дорогоцінне камін-
ня вітчизня ної філософської спадщини в особі оригінального мислителя, 
просвітите ля, психолога, протоієрея В. Зеньковського. Він – один із небагатьох 
мислителів, що творив на пере тині філософії, теології, психології, літератури, 
публіцистики та зумів ви будувати цілісну релігійно-філософську концепцію. 
З огляду на багатогранну наукову та громадську діяльність мислителя, метою 
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даної статті є актуалізація його філософсько-педагогічної концепції, присвяче-
на 130–річчю з дня народження В. Зеньковського.

Василь Зеньковський (1881–1962) народився на Поділлі (м. Проску-
рів, нині – м. Хмельницький), закінчив Університет Св. Володимира у Києві, 
викладав психологію та філософію на Вищих жіно чих курсах і у Фребелів-
ському жіночому педінституті. Був професором Університету Св. Володимира, 
директором Фребелівського педінституту, обіймав посаду міністра віроспо-
відання в уряді гетьмана Скоропадського (1918 р.). Після захоплення Києва 
більшовиками емігрував за кордон.

За кордоном В. Зеньковський був професором Белградського універ ситету, 
головою Педагогічного бюро у справах російської зарубіжної шко ли у Пра-
зі, директором Вищого педагогічного інституту у Празі, одним із засновників 
Російського богословського інституту імені преп. Сергія Радонежського у 
Парижі. Серед його основних праць: «Історія російської філософії», «Росій-
ські мислителі і Європа», «Російська педагогіка ХХ сто ліття», «Проблеми 
виховання у світлі християнської антропології», «Пси хологія дитинства» 
та ін.  [9, 77–79].

Його твори видаються у Росії, Франції та інших країнах, окрім Укра-
їни, де він попри свою значну популярність залишається маловідомим, 
малодослідженим; його місце у українській інтелектуальній спадщині й 
досі залишається невизначеним. Чому так сталося? В чому ж причина та-
кого тривалого замовчування особистості В. Зеньковського? Відповідаючи 
на це питання, дослідниця київського пе ріоду життя мислителя (біля 40 ро-
ків) професор М. Ткачук дає таке пояс нення: «У свідомість кількох поколінь 
наполегливо вкладалося уявлення про Зеньковського як про «реакційно-
го філософа і теолога», «білоемігран та», котрий «робить злісний наклеп на 
марксизм-ленінізм, на соціалістич ний лад» [8, 28]. Але вже цей період ми-
нув, і, здавалося би, настав час духов ного повернення видатного ім’я мис-
лителя до національної інтелектуаль ної скарбниці. Цього не сталося. Чому? 
Деякою мірою поясненням мо жуть слугувати автобіографічні роздуми 
В. Зеньковського: «Належачи за своїм походженням на 7/8 до українців, я за 
вихованням і почуттями по вністю і абсолютно належав Росії, – і це створю-
вало особисто для мене постійні труднощі з обох боків. Ті російські люди, які 
дізнавалися про мою участь в українському уряді, часто починали ставитися 
до мене з не довірою... А українці, добре знаючи про те, що я... не поділяю 
політичних ідей сепаратизму, ... ставилися до мене з надзвичайною недовірою, 
часто нагороджуючи мене званням «зрадника»...» [3, 4].

Інші причини несправедливого забуття нашого видатного земляка 
мо жна зрозуміти, ознайомившись з його концепцією духовного виховання. 
Як зазначає сучасний російський дослідник філософії освіти Б. Гершунський, 
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«потрібно визнати, що саме особистісно-орієнтовані цінності осві ти, яким 
приділялося значне місце у релігійних, філософських і власне педагогічних 
працях учених і мислителів дореволюційної Росії, у подаль шому були значною 
мірою втрачені, підпорядковані гіпертрофовано вип’ячувальним колективіст-
ським концепціям педагогічної діяльності. Тим самим людська особистість 
зводилась до рівня примітивного «гвинтика» державно-суспільного механізму 
з усіма руйнівними наслідками і для лю дини, і для суспільства, що випливають 
з цього» [1, 36].

Феномен В. Зеньковського професор В. Горський вбачає у тому, що він був 
мислителем на межі: на межі століть, на межі зміни епох, суспільно-політично-
го устрою, на межі двох культур: української і російської, а зго дом – цивіліза-
цій: західної і східноєвропейської. І саме в такому контексті, мабуть, потрібно 
оцінювати і сприймати політично-громадську і науково-педагогічну діяльність 
мислителя. Все своє подвижницьке життя видатний філософ і педагог присвя-
тив розробці проблем духовного виховання, з’єд нанню віри і наукового зна-
ння в справі формування людини-творця. Ос новні ідеї його філософсько-педа-
гогічної концепції надзвичайно актуальні сьогодні і резонують з провідними 
педагогічними тенденціями.

Сьогодні зростає роль знань, а отже, відповідальність людини у суспіль-
стві. Як, ким, де, з якою метою буде використовуватися здобуте знання ціл-
ком залежить від рівня духовності особистості, професіоналізму набутої нею 
компетентності, вміння генерувати нові ідеї, творчо мислити, вирішувати 
конфліктні ситуації, самостійно працювати над розвитком власної моральнос-
ті, інтелекту та культурного рівня.

У сучасній філософії освіти вирішення означених завдань як одного з 
можливих сучасних освітніх ідеалів пов’язується із особистісно-орієнтовани-
ми технологіями, що виступають стратегічним напрямком розвитку системи 
освіти у різних країнах світу. У даному випадку йдеться не про орієнтацію в 
процесі навчання на якогось середнього учня, а про таку освіту, у якій особис-
тість учня/студента стає центром уваги педагога, а викладання розглядається 
як сумісна пізнавальна діяльність суб’єктів педагогічного процесу. Традиційна 
формула «педагог–підручник–учень» у особистісно-орієнтованій освіті зміню-
ється на «учень–підручник–педагог», що відображає гуманістичний напрям у 
філософії освіти і педагогіці. Дана філософсько-педагогічна традиція пов’язує 
свої дослідження із особистістю учня/студента, його індивідуальністю. 
Сутність цього підходу виражена представником гуманістичного напряму у 
психології К. Роджерсом у сформованих ним принципах особистісно-орієнто-
ваної освіти.

Особистісно-орієнтована парадигма в освіті передбачає зміну ролі педа-
гога. Він – не просто транслятор знань, а організатор пізнавальної діяль ності 
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учня, помічник у становленні його особистості, що потребує від педа гога більш 
високого ступеня майстерності. Такі вимоги сучасності.

Очевидним є те, що особистісно-орієнтована освіта ґрунтується на дифе-
ренційованому підході до навчання, про який свого часу говорили такі педаго-
ги і психологи, як Л.В. Виготський, П.Я. Гальперін, А. Леонтьєв та ін. Однак 
в умовах панування авторитарного стилю в педагогіці, який підкріплювався 
посиленим ідеологічним контролем із боку держави за радянські часи, реаліза-
ція даних ідей стосовно кожного учня/студента зна чно ускладнювалась.

Для ознайомлення з вітчизняною історією особистісно-орієнтовано-
го навчання доцільно звернутися до філософсько-педагогічної концепції 
В. Зеньковського – представника гуманної педагогіки, релігійного філосо фа. 
Відомо, що основу будь-якої педагогічної концепції становить певне бачення 
сутності людини. При визначенні змісту освіти, її мети і завдань автор будь-
якого педагогічного проекту виходить із певної філософсько-антропологічної 
концепції, що взасадничує його педагогічні та психологічні постулати. Тому 
аналіз філософсько-педагогічної концепції В. Зеньковського потрібно розпо-
чати з розгляду його педагогічної антропології, зокрема її провідних концептів.

Ключовим концептом педагогічної антропології мислителя є понят тя «ду-
ховність», під яким він розумів, насамперед, підвищену увагу люди ни, яка пе-
ребуває у стані розвитку, до релігійної сфери. Звідси випливає мета вихован-
ня – просвітити та освітити усю душу учня, а саме виховання постає як шлях 
до «чистоти» розвитку особистості. З поняттям «духов ність» В. Зеньковський 
пов’язував ідею «соборності» виховання, під якою розумілося формування 
цілісної особистості на основі таких цінностей, як моральне добро, краса, 
гідність та ін.

Відповідно до педагогічно-антропологічної концепції філософа, люди-
на має ієрархічну конституцію, з точки зору розташування в ній тілес ного, 
душевного та духовного. На думку В. Зеньковського, духовне в лю дині 
первинне. Духовний первень дає імпульс і душі, і тілу, а також зумов лює 
неповторність людської індивідуальності, дозволяє зрозуміти, розкрити харак-
тер педагогічної творчості.

Наведена позиція перегукується з думками інших видатних філосо фів 
першої половини ХХ ст. (С.Л. Франк, П.А. Флоренський, І.А. Ільїн та ін.), 
які також виокремлювали в ієрархії людини ще один рівень – вищий, де вона 
виступає як духовна особистість, котра порушує питання про сенс життя, 
призначення свого життя й устремління до вищих цінностей буття. Доречно 
нагадати, що С. Гессен у кінці свого життя усвідомив необхідність визнати 
вищий духовний рівень розвитку людини («план благодатного буття»). 
І.А. Ільїн визначає духовність як волю до вдосконалення. Людина пови нна 
виробити, викувати себе як особистий дух, стати центром володіння собою і 
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самоуправління, стати моральною особистістю, оскільки, на його думку, сво-
бода поза духом втрачає сенс і перетворюється на свавілля. Звідси випливає 
мета освіти – духовно-моральне виховання.

Така педагогічна антропологія суперечила усталеному в радянській педа-
гогіці тлумаченню мети освіти як гармонійного розвитку всіх сторін особис-
тості і проголошеному в програмі КПРС ідеалу «нової людини» доби комуніз-
му (гармонійна, всебічно розвинена особистість). В. Зеньковський вважав таку 
мету нереальною, ідеалістичною: «Ідеал гармонійного роз витку особистості 
змальовує ідилічну картину мирного паралельного зро стання різних сил у 
дитині, – але ця ідилія ніякою мірою не відповідає дійсності. Ніде і ніколи 
не спостерігається «гармонійний розвиток сил у людини, навпаки, розвиток 
наш повний дисонансів, нерівномірного зрос тання різних функцій, взаємного 
гальмування і «боротьби» різних сил у нашому суспільстві» [4, 59–60].

Цілком слушними слід вважати міркування педагога-гуманіста щодо пер-
шочерговості і важливості духовного виховання. Наше сьогодення дає чима-
ло прикладів духовного зубожіння: нігілізм, жорстокість, гомофобія, нарко-
манія, насилля, суїциди та інші соціальні патології. Масова культура поро джує 
відчуження людини від самої себе – відсутня саморефлексія, зв’язок із мо-
ральним обов’язком та соціальною відповідальністю, що в кінцевому ра хунку 
зумовило сучасну екзистенційну ситуацію людства. Мається на увазі виник-
нення в кінці ХХ ст. загрози його самознищення.

У світлі даного філософсько-антропологічного підходу потребує пере-
гляду й завдання сучасної школи. Виходячи із ієрархічної конституції 
особистості, на перший план висувається виховання. Тобто виховання в 
школі пер винне, навчання – вторинне. Виховний вплив на дітей, на думку 
В. Зеньковського, полягає у тому, щоб підготувати до самостійної творчос-
ті у житті: «...Охорона і розвиток творчих сил у нас, творчої основи душі є 
першим і основним завданням виховання у школі» [4, 61]. Адже лише оду-
хотворена особистість здатна до творчого сприйняття знань і аксіологіч-
но зорієнтова ного розвитку інтелекту. В. Зеньковський писав: «У більшос-
ті випадків школа не встигає за розвитком інтелекту. Значне упущення у 
школі – це те, що орга нізація внутрішнього світу залишається без будь-якої 
уваги» [4, 23–24].

В українській школі виховання вже давно винесено «за дужки» (так зва-
ні класні години, виховна година). Це, як правило, останні уроки, не завжди 
обо в’язкові. Цілком очевидно, що гностична складова освіти остаточно 
перемог ла. І такій безпідставній редукції сприяли принаймні два чинники. 
Перший – ідеологізація і політизація освітнього процесу, що передбачало 
посилення (штучно і примусово) виховного (ідеологічного) впливу на учнів 
шляхом вве дення додаткових годин. Другий – бюрократизація освітньої 
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діяльності: її ре зультати можна було виміряти через показники у навчанні, 
тому увага приділялася більш навчанню. Розпочалася гонитва за відсотками 
успішності. У такий спосіб навчання і виховання стали розглядатися як окремі 
предмети дослідження, формально пов’язані освітнім процесом.

Наслідком такого підходу є абсурдна ситуація, що склалася, коли у нас під 
освітою стали розуміти лише сукупність знань. З’явилися терміни «навчаль-
ний» і «виховний» процеси, які вживаються як окремі. До речі, англійською 
мовою термін «освіта» (education) перекладається як навчати і виховувати 
(educate). Знання ніколи не може бути ціннісно-нейтральним, воно завжди 
аксіологічно навантажене, тобто містить у собі виховний потенціал, що накла-
дає на освіту особливу відповідальність у контексті сучасних глобальних проб-
лем. Будь-які спроби штучного розчленування цілісності особистості, поділу 
навчального та виховного впливу на неї, як зазначає Б. Гершунський, призво-
дять до порушення гармонії цілісної особистості, неприпустимим перекручен-
ням в її світосприйнятті та світогляді [1, 171].

У філософсько-педагогічній концепції В. Зеньковського центром до-
сліджень є дитина, її індивідуальність, пошук шляхів виховання індивіду-
альності. Її провідною філософською засадою є гомоінтентність (зорі-
єнтованість на людину), тобто його педагогічна модель виховання була 
гомоінтентною (людинозорієнтованою), оскільки в її побудові педагог відштов-
хувався від дитини, від її духовного світу. У такий спосіб мислитель ви словлюється 
опосередковано на підтримку ідеї Г. Сковороди про те, що справжня людина 
народжується тоді, коли вона осягає невидимість, коли стає не тільки тілес-
ною, а й духовною істотою, коли вона поєднана із своїм «внутрішнім» єством. 
У В. Зеньковського саме з внутрішнім світом дитини пов’язується саморозви-
ток особистості, її виховання.

Основний зміст духовного виховання, за Зеньковським, це – розвиток у ди-
тини сил добра і свободи. Складність у розумінні та вирішенні цієї педагогіч-
ної проблеми полягає у тому, що, з одного боку, «без свободи лю дина не могла 
б бути людиною в повноті і силі її якостей, – вона могла б бути лише найвищою 
твариною, яка живе за інстинктами; лише у свободі розкривається наша воля, 
лише на просторах свободи зріє в душі творчість ідей...» [6]. А, з іншого боку, 
«дар свободи – великий, але й страшний дар; без нього не розквітає, не роз-
кривається особистість, ...у свободі ж джере ло всіх трагедій, всіх випробувань 
людини» [6]. Свобода створює можли вість вибору серед наявних благ, ставить 
нас в умови вибору своїх дій між добром і злом. З цього приводу представник 
сучасної релігійної філософії – неотомізму – Е. Жильсон зазначає, що «можли-
вість злодійства невід’ємна від свобідної волі» [7, 51].

Для чого ж тоді людині дається свобода? У чому полягає її трансформуюча 
сутність для індивіда? Е. Жильсон стверджує, що «можливість недіяння, утри-
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мання від зла, – справжня ознака свободи; знайти в собі сили стверди тися у 
благодаті, зупинивши зло, не дати йому розповсюдження, є найвищий ступінь 
свободи. Людина, в якій найбільш повно домінує благодать Христа, отже, є най-
свободнішою людиною: «libertas vera est Christo servire» («Справжня свобода є 
служіння Христу») [7, 51]. Аналогічну позицію демонструє В. Зеньковський, 
стверджуючи, що «свобода тільки тоді є свободою, коли вона необме жена – у 
цьому її богоподібність. Але у тварній істоті, якою є людина, дар свободи має 
пройти через випробування, щоб зміцнити у своїй відданості Богу» [5]. Отже, 
справжня свобода має привести до прояву, за Ніцше, людського в людині, стати 
ви щою сходинкою в її розвитку. Вона є результатом внутрішньої трансформа-
ції індивіда – перемоги над тварною сутністю.

Але як виховати особистість, щоб свобода спонукала її тільки до тво ріння 
добра? В. Зеньковський показав, що свобода не дана дитині від при роди, її слід 
цілеспрямовано формувати педагогічними засобами. Педаго гічне завдання по-
лягає у тому, щоб «підвести дитя до свободи ... розвивати усвідомлення сво-
боди, відчуття відповідальності та вміння володіти сво єю свободою» [4, 26]. 
Причому виховання у свободі повинно бути по в’язане із життєвим досвідом 
дитини. Так, наприклад, прищеплення доб ра має здійснюватися без будь-якого 
примусу. Не можна виховувати злом, воно сприяє появі в душі дитини негатив-
них рис. Не потрібно створювати штучну ізоляцію шляхом оточення дитини 
лише позитивними приклада ми з життєвого досвіду. Вона повинна бачити і до-
бро, і зло, оскільки вони антагоністично передбачають одне одного. Отже, при-
родно в житті дити на стикатиметься і з одним, і з другим явищем. Але через 
духовне вихован ня у дитини розвиватиметься своєрідний духовний імунітет 
(збільшення сил добра), що передбачає несприйняття зла, інтенційну налашто-
ваність на творіння добра. Така духовна трансформація – результат самороз-
витку і свідомого вибору дитини. Вона створюється власними зусиллями, 
трансцендуванням. На думку М. Мамардашвілі, людське дитя якраз і вирізня-
ється наявністю цієї вертикалі – трансцендування, «другого народження», яке 
вириває його з хаосу повсякденного життя.

Виникає ще одне питання: а яка ж роль педагога у цьому процесі? 
Позиція В. Зеньковського співзвучна із сучасним розумінням характеру вза-
ємодії учасників освітнього процесу як суб’єкт-суб’єктної. У його пе дагогічній 
спадщині, як вже відзначалося, викликає захоплення особлива пошана до ди-
тячої індивідуальності, визнання свободи вибору дитиною свого шляху, непо-
вторного і своєрідного. Тобто маємо справу з активним суб’єктом, а не пасив-
ним об’єктом педагогічних впливів. Головне завдан ня для педагога полягає у 
тому, щоб створити такі умови, які б допомогли учневі знайти самого себе і 
само стійно, звичайно керуючись настановами вчителів, творчо перебудовува ти 
самого себе у напряму наближення до добра. Реалізуючи педагогічне завдан-
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ня, педагог має «угадати дарування дитини», «злагодити дурну спа дщину», 
«підвести дитя до свободи», «посилити слабкі місця». Отже, у такій взаємодії 
він радше постає як духовний наставник, провідник, основ ними педагогічними 
орієнтирами якого є «віра у дитячу душу» та «визнан ня за дитиною права бути 
самою собою» [4, 114].

Турботу педагога про виховання душі особистості у цілому В. Зень-
ковський називає педагогічним емоціоналізмом, оскільки духовно розви-
нена людина не тільки правильно розуміє, але і правильно оцінює і діє. 
Непри пустимим педагог-гуманіст вважав у духовному вихованні використання 
багатослівних проповідей і зубріння дітьми незрозумілих їм релігійних текстів. 
Проте, наскільки людина вихована, слід оцінювати не по умінню говорити про 
мораль і духовність, а по реальних діях і справах.

У такий спосіб В. Зеньковський постулює основні положення гуман ної пе-
дагогіки, особистісно-орієнтованого навчання, згідно з якими побу дова вихов-
них стратегій розпочинається з пізнання внутрішніх інтенцій дитини, її духо-
вного світу, а основний напрям педагогічних зусиль спря мовується на пошук 
шляхів поєднання в душі дитини свободи з добром, з духовно-моральними цін-
ностями людства.

У центрі філософсько-педагогічних ідей В. Зеньковського – педагогічне 
витлумачення провідної проблеми релігійної філософії – співвідношення віри 
і розуму. У дусі кордоцентричної традиції української філософії він ствер-
джував, що шлях духовного виховання проходить через «серце», тобто чуттє-
ве життя дитини та його наставника. Воно невід’ємне від осягнення божест-
венного. «Зряче серце» – внутрішній світ дитини – розуміється як оцінюваль на 
сторона пізнавальної діяльності, як знаряддя духовного пізнання.

Наголос на розвитку індивідуальності у даній концепції зовсім не озна-
чає заклик до штучної зосередженості на особистості дитини, що при зводить 
до розвитку егоїзму. В. Зеньковський зазначав, що оскільки вона виховуєть-
ся у соціальному середовищі, то основне завдання соціального виховання по-
лягає у «розвитку соціальної активності», «смаку» до соціа льної діяльності, 
здатності підніматися над особистими, егоїстичними за думами», оскільки 
«людина ніколи не може досягнути ідеалу поза суспіль ством» [4, 30]. До того 
ж виховання повинно бути національним, «воно має залучати людину до іс-
торичної роботи її країни, розвивати усвідом лення її обов’язку перед своєю 
батьківщиною» [4, 32].

Підсумовуючи, слід зазначити, що у філософсько-педагогічній концеп-
ції В. Зеньковського йдеться не лише про пристосування дитини до життя 
(вик лючно функціональний аспект виховання), а про процес духовної трансфор-
мації дитини на основі християнських ідей шляхом утвердження добра як 
аксіологічного пріоритету через свободу «зрячого серця».
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Зрозуміло, що в рамках однієї роботи неможливо розкрити усі аспек ти 
філософсько-педагогічної спадщини педагога-гуманіста, філософа В. Зеньков-
ського. Я лише намагалася актуалізувати її шляхом показу тих положень, які 
на часі та співзвучні з сучасними проблемами освіти. Перед усім це стосується 
розуміння свободи як умови і мети освіти. Крім того, актуалізується потреба 
у духовній переорієнтації змісту виховання; розу мінні знання не як джерела 
влади, а як засобу внутрішньої особистісної трансформації («одухотворене» 
знання); відмові від авторитарної педагогі ки і перебудові освітнього процесу 
на основі суб’єкт-суб’єктних відносин; формуванні відповідальності у людини 
за свої дії; формуванні громадяни на країни – національному вихованні та ін. 
Усі перелічені проблеми є пред метом дослідження сучасної філософії освіти і 
педагогіки. Бажано було б, щоб згадані ідеї В. Зеньковського стали поштовхом 
для переосмислення існуючих у нашій освітній практиці уявлень про людину 
й освіту.
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Ирина Предборская. Философско-педагогическая концепция В. Зень-
ковского (к 130-летию со дня рождения). 
В статье актуализируется философско-педагогическая концепция 

В. Зеньковского в контексте современных тенденций философии образования. 
Автор анализирует, как философ постулирует основные положения гуманной 
педагогики, личностно-ориентированного образования, согласно которому 
построение воспитательных стратегий начинается с познания внутренних 
интенций ребенка, его духовного мира, а основное устремление педагогических 
усилий направлено на поиск путей соединения в душе ребенка свободы с 
добром, с духовно-моральными ценностями человечества.

Ключевые слова: духовность, свобода, добро, образование, личностно-
ориентированный подход.

Iryna Predborska. Philosophical and Pedagogical Conception of 
V. Zenkovskyi (dedicated to 130-anniversary of Zenkovskyi’s birth).
The author of the given article actualizes the philosophical and pedagogical 

conception of V. Zenkovskyi in the context of the philosophy of education’s 
contemporary tendencies. She analyzes how philosopher postulates the main ideas of 
humanistic pedagogy, person-oriented education, according to which the construction 
of educational strategies begins from cognition of child’s inner intentions, his/her 
inner life; and how the main task of pedagogical efforts is directed to search the ways 
of combination in child’s soul the freedom with good, with moral values of mankind.

Keywords: spirituality, freedom, good, education, person-oriented approach.



<<
  /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


