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ÂÑÒÓÏ

Психологія вікових криз давно привертає увагу вчених своєю
складністю й неординарністю, що зумовлює необхідність диферен�
ційованого аналізу комплексу об’єктивних і суб’єктивних чинни�
ків вікового розвитку, у противному разі виникає суперечливий
інформаційний масив, що дозволяє як стверджувати, так і запе�
речувати наявність вікових криз. Крім того, він постійно усклад�
нюється через відсутність опису їхніх ознак, що призводить до ви�
никнення й стабілізації декларативних та дискусійних узагаль�
нених характеристик, які неминуче будуть поширюватися на
інші, передусім суміжні, вікові періоди. Зважаючи на це, метою
нашого дослідження стало теоретико�методологічне обґрунтуван�
ня та експериментальне вивчення змісту, генезису, структури симп�
томокомплексів переживань ненормативних і нормативних криз
як вихідних науково�теоретичних і науково�практичних засад для
реалізації в них доказового особистісно орієнтованого впливу.

Вихідними поняттями наукового пошуку стали «переживання»
і «симптоми», зміст яких є визначальним у створенні авторської
концепції симптомокомплексів переживань криз, що розвиває ідеї
генетичного підходу до вивчення психічних явищ і здатна оптимі�
зувати можливості доказового індивідуального впливу в чітко ви�
значених вікових інтервалах. Пропонуючи її на розсуд читачам,
ми, звичайно, не претендуємо на вичерпність розв’язання пробле�
ми вікових криз, однак сподіваємося на результативний внесок,
оскільки монографія узагальнює тривалу, більше ніж п’ятнадця�
тирічну роботу з досліджуваними 9–24�річного віку, спрямовану
передусім на висвітлення таких дослідницьких пріоритетів (лонгі�
тюдне дослідження):

1. Встановлення історико�психологічної хронології та змісту
теоретико�методологічних підходів до вивчення вікових криз і їх
симптомокомплексів переживань у системі підліткового та юнаць�
кого віку.
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2. З’ясування концептуальних положень дослідження базових
симптомокомплексів переживань вікових криз.

3. Експериментальне визначення в обох статей:

1) умовних меж нормативних (підліткової, юнацької, входжен�
ня в дорослість) і ненормативних криз та особливостей їх сим�
птомокомплексів (структура, зміст, закономірності виявів) з
відповідним психологічним супроводом;

2) рівня суб’єктивної інтерпретації встановлених базових симп�
томокомплексів переживань нормативних криз як основної
необхідної умови попередньо узгодженої, взаємоприйнятної та
результативної взаємодії між суб’єктами навчання і вихован�
ня («підлітками і юнаками – дорослими»), де провідну роль
відіграє педагогічний вплив.

4. Розроблення й подальше вдосконалення методик діагнос�
тики симптомокомплексів переживань нормативних криз.

Думка про наявність особливих етапів у віковому розвитку на
основі пошуку їх кількісних критеріїв (так званих магічних чи�
сел) знайшла відображення ще в документальних джерелах Ста�
родавньої Індії, Єгипту, Аккади, Китаю, Вавилону, Фінікії, іран�
ських зороастрійців і була розвинута в античності (Гіппократ, Арі�
стотель) та Середньовіччі (А. Августин, Ф. Аквінський, Х. Вівес,
Е. Роттердамський). З часом вона визначила теоретичні основи
методологічного вивчення вже вікових криз з пріоритетними здо�
бутками радянської педології (М.Я. Басов, П.П. Блонський,
П.Л. Загоровський, А.Б. Залкінд, М.В. Соколов, Г.А. Фортуна�
тов та ін.). Систематизована на цей час інформація про них як про
важливі психологічні та хронологічні життєві дороговкази
(Л.І. Божович, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець, М.І. Лісіна,
В.Ф. Моргун, К.М. Поліванова, Т.М. Титаренко, Д.І. Фельдш�
тейн) доводить переконливість наукових уявлень Л.С. Вигот�
ського про їх унікальність порівняно зі стабільними періодами.
Завдяки П.П. Блонському, і особливо Л.С. Виготському, вікові
кризи було визначено як закономірність вікового розвитку. Остан�
нім на прикладі криз 1, 3, 7 років були з’ясовані симптомокомп�
лекси переживань, зміст яких нині не піддається сумніву. Напри�
кінці ХХ ст. звичним став поділ вікових криз на нормативні, за�
кономірні у віковому розвитку (І.Д. Бех, Л.І. Божович, Л.С. Ви�
готський, Т.В. Гуськова, В.В. Давидов, Б.Д. Ельконін, Д.Б. Ель�
конін, Е. Еріксон, М.Г. Єлагіна, В.Ф. Моргун, В.І. Слободчиков,
З. Фрейд, С. Холл), проте актуальною залишається проблема їх
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розмежування, та ненормативні кризи (випадкові або біогра�
фічні), які висвітлюються в межах концепцій життєвого шляху
(К.А. Абульханова�Славська, О.В. Запорожець, І.С. Кон, Г.С. Кос�
тюк, О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, Т.М. Ти�
таренко, Д.І. Фельдштейн) і, на нашу думку, є альтернативними
першим. Вихідні уявлення про них можна зіставити з тлумачен�
нями авторів 1960�х рр., згідно з якими, як зазначав О.М. Леонтьєв,
перехід між стабільними періодами існує, а криза – необов’язкова
(О.В. Запорожець, О.М. Леонтьєв, Р.І. Павелків, М.В. Савчин).

Пріоритетним на початку ХХІ ст. є вивчення у вікових кри�
зах екзистенціальних переживань як необхідної умови формуван�
ня певної системи смислових життєвих орієнтирів, рівень якої ви�
значає особливості їх перебігу, а також поняття «ідентичності»,
започаткованого передусім Е. Еріксоном. Проте найбільш дієвим
напрямом дослідження переживань, на нашу думку, є визначен�
ня їх структури як феномену, запропонованого Л.С. Виготським
на позначення у вікових кризах єдності середовища й особистості
(Д.Б. Ельконін) з власним унікальним змістом, який уособлює
типові та індивідуальні характеристики (симптоми), тобто симп�
томокомплексу – провідного відносно стабільного показника ві�
кового розвитку, пізнавального орієнтиру для його діагностуван�
ня та прогнозування. Симптомокомплекс забезпечує встановлен�
ня причин нормативних і ненормативних криз, передбачає обо�
в’язкове їх зіставлення з умовними віковими інтервалами, а отже,
забезпечує їх чітке розмежування, а також – розмежування нор�
мативних криз із суміжними стабільними періодами, які харак�
теризуються відношеннями циклічної взаємозаміни. У противно�
му разі будь�які завдання стосовно розуміння призначення віко�
вих криз у віковому розвитку залишаються декларативними,
зміцнюючи дослідницьку ситуацію підміни вікової періодизації
віковою класифікацією, яка залежить від навчально�виховної си�
стеми, де співіснують різні навіть за термінологією вікові періоди
типу молодшого шкільного і підліткового віку. Це унеможливлює
ефективну реалізацію особистісно орієнтованого впливу в конк�
ретних вікових інтервалах (перехідних і стабільних), мінімізую�
чи потенційні можливості психологічного супроводу будь�якої
симптоматики переживань, нівелюючи її статеву диференціацію.
Наприклад, особливості підліткової кризи, або кризи 13 років, як
перехідного періоду від молодшого шкільного до підліткового віку,
часто ототожнюються з особливостями підлітків. Наукові уявлення
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про кризу 15 років (Д.Б. Ельконін) є лише теоретичними припу�
щеннями, які, однак, не мають достатніх експериментальних
доказів. Неоднозначні, на нашу думку, і тлумачення про зміст
юнацької кризи, або кризи 17 років, яка більше стосується пере�
ходу від підліткового до юнацького віку. Наступні кризи, зокре�
ма з умовною назвою «криза входження в дорослість» як пере�
хід від юнацького віку до дорослості, практично не досліджені,
а умовна назва цієї кризи (криза 23 років) з відповідним обґрун�
туванням пропонується нами вперше.

У руслі досягнень генетики і психогенетики, особливо з
1980�х рр. (Л.І. Авраментова, А.А. Александров, Р.Л. Аткінсон,
І.В. Равіч�Щербо), додатково актуалізуються і зміцнюються нау�
кові уявлення про нормативність (закономірність) і ненорматив�
ність (випадковість, ситуативність) вікових криз, які посилюють,
але не абсолютизують значущість біологічних чинників у станов�
ленні особистості (без знецінення соціальних впливів). Вони пе�
редбачають перехід від декларування наявності в людини певної
генетичної програми (за Л.С. Виготським, внутрішньої логіки роз�
витку), яка розгортається і потенційно може змінюватися в умо�
вах нинішніх повсякденних навчально�виховних реалій та стере�
отипів, до експериментального пошуку її зовнішніх показників,
консервативних з історичним часом, неоднозначних у поясненнях
свого змісту; актуалізують потенційні можливості самостійного
чи з допомогою оточення подолання кризових виявів, формують
мотивацію самопізнання.

Отже, можна стверджувати, що вікові кризи уособлюють ди�
намічність і системність вікового розвитку, де нормативні кризи
як закономірні (стійкі і тривалі), або його психогенний чинник,
зіставляються між суміжними стабільними періодами з умовни�
ми віковими інтервалами, ширшими за свої календарні назви,
вибір яких зумовлений кульмінаційним перебігом симптомоком�
плексів. Їх основною одиницею є переживання як низка умовних
динамічних симптомів з різною унікальною структурою (типові,
супутні, фонові симптоми), які відзначаючись в окремих вікових
інтервалах динамічними, часто аритмічними характеристиками,
стабільними властивостями та змістом психологічного супрово�
ду, статевою диференціацією, вказують на місце особистості у ві�
ковому розвитку і зумовлюють комплекс необхідних умов для
результативного впровадження в ньому особистісно орієнтовано�
го впливу.
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Переживання ненормативних криз також мають унікальну,
але спільну структуру симптомокомплексу. Як випадкові (ситуа�
тивні або тривалі), вони властиві будь�якому віковому періоду (пе�
рехідному чи стабільному) і, будучи взаємопов’язаними з пережи�
ваннями нормативних криз, відображають систему несприятли�
вих необхідних (повсякденних навчально�виховних реалій) і до�
статніх умов (повсякденних навчально�виховних стереотипів) мін�
ливого неорганізованого соціального впливу на особистість як ре�
зультат узгодженості (неузгодженості) інтересів усіх суб’єктів
навчання і виховання.

Разом із симптомокомплексами переживань ненормативних
криз симптомокомплекси переживань підліткової кризи є вихід�
ною методологічною позицією для розуміння вікового розвитку
підлітків, юнацької кризи – юнаків, входження у дорослість –
початкового етапу дорослості. Урахування психології переживань
обох криз означає практичну реалізацію гуманістичних положень,
зокрема, про моральний пріоритет обов’язкового прийняття і ви�
знання людини в сукупності її сприятливих і несприятливих особ�
ливостей та ціннісного ставлення до неї (І.Д. Бех).

Незважаючи на вагомі досягнення у вивченні психології пе�
реживань вікових криз, один із суттєвих недоліків полягає в не�
достатньому з’ясуванні феноменології конкретних симптомів, тоб�
то явищ, які осягаються в чуттєвому досвіді і є результатом об’єк�
тивного чуттєвого споглядання [469] на основі зіставлення з кон�
кретними віковими інтервалами, сприятливими чи несприятли�
вими для їх розвитку. Сподіваємося, що наше дослідження дозво�
лить конкретизувати це дослідницьке поле і визначити теорети�
ко�методологічні засади для формулювання висновків, спрямова�
них як на теоретичне поглиблення розуміння психології вікових
криз, так і на прикладне використання їх у практиці педагогічної
діяльності на засадах особистісно орієнтованого впливу, а також
окреслити подальші перспективи їх досліджень.
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Р о з д і л  1

Â³êîâ³ êðèçè â ï³äë³òêîâîìó
³ þíàöüêîìó â³ö³ ÿê íàóêîâà ïðîáëåìà

Інформаційно�мотиваційним ядром нашої роботи є в першу чергу
наукові праці Л.С. Виготського, зміст яких завжди привертав і
сьогодні привертає увагу дослідників різних поколінь (Л.І. Ан�
циферової, Л.І. Божович, В.В. Давидова, Ф.Ю. Василюка,
О.А. Донченко, І.Г. Малкіної�Пих, Л.А. Пергаменщика, Т.М. Ти�
таренко та ін.), де вагомим є внесок генетичних теорій. Це пере�
конало нас у доцільності концепції симптомокомплексів пережи�
вань вікових криз, яка, на наш погляд, структурує наукові уяв�
лення про зміст переживань вікових криз, зокрема, визначає їх
феноменологію зі створенням типологічно�індивідуальних варіан�
тів на основі інтервального розмежування зі стабільними періо�
дами, що, зрештою, визначило особливості конструювання цього
розділу в інформаційній системі «Вікові межі нормативних і не�
нормативних криз – психологія переживань у цих межах».

Попередньо вкажемо на начебто термінологічну суперечність
у назві монографії, яка ніби заперечує окремий статус норматив�
них криз у віковому розвитку, зокрема в системі підліткового та
юнацького віку, хоча наші докази в пошуку теоретико�методоло�
гічних основ їх вивчення спрямовані саме на доведення протилеж�
ного. Крім того, метою аналізу вікових періодизацій (дод. А) було
не створення власної періодизації, а доведення їх суперечності на
користь ідей циклічності та природовідповідності у віковому роз�
витку, що не залежить від суб’єктивної позиції дослідника.



<<
  /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 /OK
  /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
    /Academy
    /Academy-Bold
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /Academycond
    /AcademyCondensed
    /AcademyHo
    /Academy-Italic
    /AcademyItalic-BoldItalic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AcmeFont
    /AdverGothicCamCTT
    /AGAalenBold-Roman
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGBengaly-Bold
    /AGBengaly-Roman
    /AGCenturion-Bold
    /AGCenturion-Italic
    /AGCenturion-Roman
    /AGCrownStyle-Oblique
    /AGCrownStyle-Roman
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AGFriquer-Bold
    /AGFriquer-BoldOblique
    /AGFriquer-Oblique
    /AGFriquer-Roman
    /AGGalleon-Bold
    /AGGalleon-Roman
    /AGGloria-Bold
    /AGGloria-Roman
    /AGLettericaCompressed-Oblique
    /AGLettericaCompressed-Roman
    /AGLettericaCondensed-Bold
    /AGLettericaCondensed-BoldOblique
    /AGLettericaCondensedLight-Bold
    /AGLettericaCondensedLight-BoldOblique
    /AGLettericaCondensedLight-Oblique
    /AGLettericaCondensedLight-Roman
    /AGLettericaCondensed-Oblique
    /AGLettericaCondensed-Roman
    /AGLettericaExtraCompressed-Oblique
    /AGLettericaExtraCompressed-Roman
    /AGLettericaUltraCompressed-Oblique
    /AGLettericaUltraCompressed-Roman
    /AGMelanie-Bold
    /AGMelanie-Roman
    /AGNewHandbook-Bold
    /AGNewHandbook-Roman
    /AGOpus-Bold
    /AGOpus-BoldOblique
    /AGOpusHighResolution-Bold
    /AGOpusHighResolution-BoldOblique
    /AGOpusHighResolution-Oblique
    /AGOpusHighResolution-Roman
    /AGOpus-Oblique
    /AGOpus-Roman
    /AGPalatial-Bold
    /AGPalatial-BoldItalic
    /AGPalatial-Italic
    /AGPalatialRoman
    /AGPresquire-Bold
    /AGPresquire-BoldOblique
    /AGPresquire-Oblique
    /AGPresquire-Roman
    /AGReverance-Oblique
    /AGReverance-Roman
    /AGZeppelin-Oblique
    /AGZeppelin-Roman
    /Aksent
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Alfredo
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /Amelia
    /Amethyst
    /Anastasia
    /AnnaCTT
    /AnnaCTT-Bold
    /AnnaLightCTT
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Apple-Chancery
    /ArbatCTT
    /ArbatN
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArtScript
    /AstronCTT
    /Astro-SemiBold
    /Autumn
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeGothicC-Book
    /AvantGardeGothicC-BookOblique
    /AvantGardeGothicC-Demi
    /AvantGardeGothicC-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AXPAdverGothicC
    /AXP-BalticaCItalic
    /AXP-BodoniCBold
    /AXP-BodoniCBoldItalic
    /AXP-BodoniCItalic
    /AXP-CompactCBold
    /AXP-CompactCBoldItalic
    /AXP-CompactCItalic
    /AXP-FreeSetCBold
    /AXP-FuturisShadowC
    /AXPFuturisVolumeC
    /AXP-FuturisXCondCBold
    /AXP-JournalSansCBold
    /AXP-JournalSansCItalic
    /AXP-LazurskiCBold
    /AXP-LazurskiCBoldItalic
    /AXP-LazurskiCItalic
    /AXP-MonoCondensedCBold
    /AXP-MonoCondensedCBoldItalic
    /AXP-MonoCondensedCItalic
    /AXP-MyslCBold
    /AXP-MyslCBoldItalic
    /AXP-MyslCItalic
    /AXP-SchoolBookCBold
    /AXP-SchoolBookCBoldItalic
    /AXP-SchoolBookCItalic
    /AXP-TextBookCBold
    /AXP-TextBookCItalic
    /AXP-XeniaExtendedCBold
    /AZGaramondCTT
    /AZGaramondCTT-Bold
    /AZGaramondCTT-BoldItalic
    /AZGaramondCTT-Italic
    /AZGaramondExtraBoldCTT
    /Balthazar
    /BalticaC-Bold
    /BalticaCTT
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskervilleAZPSBold
    /BaskervilleAZPSNormal
    /BaskervilleAZPSNormal-Italic
    /BaskervilleBT-Bold
    /BaskervilleBT-BoldItalic
    /BaskervilleBT-Italic
    /BaskervilleBT-Roman
    /BaskOldFace
    /Bastion
    /Bauhaus93
    /BauhausCTT
    /BauhausCTT-Bold
    /BauhausHeavyCTT
    /BauhausLightCTT
    /BauhausLightCTT-Bold
    /Bebit
    /BeeskneesC
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatBold
    /BenguiatGothicCTT
    /BenguiatGothicCTT-Bold
    /BenguiatGothicCTT-BoldItalic
    /BenguiatGothicCTT-Italic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatNorm
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardCTT
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardN
    /BetinaScriptCTT-Bold
    /BetinaScriptCTT-Regular
    /BetinaScriptXC
    /BetinasN
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchCTT
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /BodoniCameoCTT
    /BodoniCondCTT
    /BodoniCTT
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniOrnamentsITCTT
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BolsterBold
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanC-Demi
    /BookmanC-DemiItalic
    /BookmanC-Light
    /BookmanC-LightItalic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Borealis
    /BOUTONInternationalSymbols
    /BradleyHandITC
    /Brandish
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushBold
    /BrushBoldItalic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Brussels
    /Cabel
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraph
    /Calligraphic
    /Calvin
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candid
    /CaslonCTT-Bold
    /CaslonCTT-BoldItalic
    /CaslonCTT-Italic
    /CaslonCTT-Regular
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chance
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chicago
    /Chiller-Regular
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /Colbert
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Commons
    /CompactCTT
    /CompactNorm
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /Coolsville
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperNorm
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /Coronet
    /Coronet-Regular
    /Corporate
    /Corrida
    /CorridaCTT
    /Cotlin
    /Cotlin-Bold
    /Cotlin-BoldItalic
    /Cotlin-Italic
    /Countdown
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierCTT-Bold
    /CourierCTT-BoldItalic
    /CourierCTT-Italic
    /CourierCTT-Regular
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CrashC
    /CrashCTT-Regular
    /Cricket
    /Cricket-Bold
    /CricketHeavy
    /CricketInlineShadow
    /CricketLight
    /Crystal
    /CurlzMT
    /CyrillicGoth
    /DauphinPlain
    /Dayton
    /DecorBold
    /DecorCTT
    /Decornorm
    /Deneane
    /Desdemona
    /Detente
    /DFAncestorITCTT
    /DfBackyardBeastiesTTITC
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DidonaCTT
    /Dominican
    /Dynar-Bold
    /Dynar-Medium
    /DynarOutline-Bold
    /DynarShadow-Bold
    /EccentricStd
    /EdgeLine
    /EdgeLine-DemiBold
    /EdgeLineOutline
    /EdgeLineShadow
    /EdwardianScriptITC
    /Efon
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /Emmett
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /Enliven
    /EpsilonCTT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Europe
    /Europe-Bold
    /Europe-BoldItalic
    /EuropeDemi
    /EuropeDemi-Italic
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-BoldItalic
    /EuropeExt-Italic
    /Europe-Italic
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /Evangelie
    /EverestDemi
    /EverestUltra
    /FatFaceCTT
    /FelixTitlingMT
    /FloraC
    /FloraC-Bold
    /FloriN
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrankfurterVenetianTT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreeSetCTT
    /FreeSetExtraCTT
    /FreeSetExtraCTT-Italic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuadrataC
    /FrizQuadrataC-Bold
    /FrizQuadrataC-BoldItalic
    /FrizQuadrataC-Italic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBookC
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaDemiC
    /FuturaEugeniaCTT
    /FuturaEugeniaItalic
    /FuturaEugeniaNorm
    /FuturaLightC
    /FuturaMediumC
    /FuturisC
    /FuturisC-Bold
    /FuturisC-BoldItalic
    /FuturisC-Italic
    /FuturisLightC
    /FuturisXC
    /FuturisXCameoCTT
    /FuturisXCondCTT
    /FuturisXShadowCTT
    /Gals
    /Gals-Bold
    /GalsLight
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondBookC
    /GaramondBookC-Bold
    /GaramondBookC-BoldItalic
    /GaramondBookC-Italic
    /GaramondBookNarrowC
    /GaramondBookNarrowC-Italic
    /GaramondC-Bold
    /GaramondC-BoldItalic
    /GaramondC-Light
    /GaramondC-LightItalic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNarrowC-Bold
    /GaramondNarrowC-BoldItalic
    /GaramondNarrowC-Light
    /GaramondNarrowC-LightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeotypeTT
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Glasten
    /Glockenspiel
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GothicRusMedium
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Graffiti1C
    /Graffiti1CTT-Regular
    /Graffiti2-C
    /Graffiti2-CTT
    /Graffiti3C
    /Graffiti3CTT-Regular
    /Graffiti4C
    /Graffiti4CTT-Regular
    /Graffiti5C
    /Graffiti5CTT-Regular
    /GranitCTT
    /GreekDinerInlineTT
    /GreekMathSymbolsNorm
    /GreekNorm
    /GymnasiaCTT
    /Haettenschweiler
    /Hair
    /Hansen
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Harvest
    /HarvestItal
    /HaxtonLogosTT
    /HeavyN
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HermesCTT
    /HeroldCTT
    /HeroldCTT-Bold
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HighWayC
    /HoboStd
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Hombre
    /HoverN
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /HuxleyTitling
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InformCTT-Bold
    /InformCTT-Regular
    /InformN
    /InformShadowCTT-Regular
    /IrinaCTT
    /Italianate
    /Izhitsa
    /JakobCTT-Bold
    /JakobCTT-Regular
    /JakobExtraCTT-Regular
    /Jikharev
    /JikharevNorm
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Bold
    /JoannaMT-BoldItalic
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JournalCTT
    /JournalCTT-Bold
    /JournalCTT-Italic
    /JournalSansCTT
    /JuiceITC-Regular
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KabelC-Ultra
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kaliakra
    /KarollaCTT-Regular
    /Kartika
    /kidSWritten
    /KorinnaBlackC
    /KorinnaBlackC-Heavy
    /KorinnaBlackC-Kursiv
    /KorinnaBlackC-KursivHeavy
    /KorinnaC
    /KorinnaC-Bold
    /KorinnaC-BoldItalic
    /KorinnaC-Italic
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KremlinCTT
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LazurskiCTT
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Slanted
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LidiaC
    /LidiaCTT
    /LifeSignsTT
    /Limousine
    /LiteraturnayaCTT
    /LiteraturnayaCTT-Bold
    /LiteraturnayaCTT-BoldItalic
    /LiteraturnayaCTT-Italic
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LMUkrLine
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Luga
    /Luga-Bold
    /Luga-BoldOblique
    /LugaBook-Book
    /LugaBook-BookOblique
    /LugaBook-SemiBold
    /LugaBook-SemiBold-Oblique
    /LugaExtraAd-ExtraLight
    /LugaExtraAd-ExtraLightOblique
    /LugaExtra-ExtraLight
    /LugaExtra-ExtraLightOblique
    /Luga-Oblique
    /LugaShadow
    /MachineCTT
    /MachineCTT-Bold
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Manorly
    /Marigold
    /Martina
    /MatterhornCTT
    /MaturaMTScriptCapitals
    /McLeudCTT
    /MelodBold
    /MesquiteStd
    /Micra
    /Micra-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /Minerva
    /Miniature
    /Miniature-Bold
    /Miniature-BoldItalic
    /Miniature-Italic
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MonaLisa-Recut
    /MonoCondensedCTT
    /MonoCondensednorm
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MontblancCTT
    /MontblancCTT-Italic
    /Moonbeam
    /Motter-TekturaCyrilic
    /MSLineDrawPSMT
    /MT-Extra
    /MTFDoodle
    /MusicalSymbolsNorm
    /MVBoli
    /Mycalc
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyslCTT
    /MyslItalic
    /MyslNorm
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewJournalCTT
    /NewJournalCTT-Bold
    /NewJournalCTT-Italic
    /NewsPaperN
    /NewspaperSansCTT
    /NewtonC
    /NewtonC-Bold
    /NewtonC-BoldItalic
    /NewtonC-Italic
    /NewtonXCTT
    /NewYork
    /NewZelek
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NinaCTT
    /Notram
    /November
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCR_OneC
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OdessaScriptNorm
    /OfficinaSerifCTT
    /OfficinaSerifCTT-Bold
    /OfficinaSerifCTT-BoldItalic
    /OfficinaSerifCTT-Italic
    /OldEnglishTextMT
    /OlgaCTT
    /Onyx
    /OpineHeavy
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentNorm
    /OrnamentTM
    /Oxford
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /ParagonNordCTT
    /ParagonNordCTT-Italic
    /ParagonNordUltraBoldCTT
    /Parchment-Regular
    /ParsekCTT
    /ParsekNorm
    /PentaBold
    /PentaDemi
    /PentaLight
    /PentaNormal
    /PenultimateLight
    /PenultimateLightItal
    /Perfo
    /Perfo-Bold
    /PerfoCone
    /PerfoCube
    /PerfoDome
    /PerfoOval
    /PerfoStar
    /PerfoWave
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PetersburgCTT-Bold
    /PetersburgCTT-BoldItalic
    /PetersburgCTT-Italic
    /PetersburgCTT-Regular
    /PhoneticNewtonTT
    /PhoneticTM
    /PhrasticMedium
    /Pirate
    /Plain
    /PlainScriptCTT
    /Playbill
    /PoligonCTT
    /Pollock1C
    /Pollock1CTT-Regular
    /Pollock2C
    /Pollock2CTT-Regular
    /Pollock3C
    /Pollock3CTT-Regular
    /Pollock4C
    /Pollock4CTT-Regular
    /Pollock5C
    /Pollock5CTT-Regular
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PopularScript
    /Poster
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PragmaticaBold
    /PragmaticaBoldItalic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaItalic
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /Pragmaticanorm
    /PragmaticaShadowBold
    /PragmaticaShadowBoldItalic
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Proun
    /Pump
    /QuantAntiquaCTT
    /QuantAntiquaCTT-Bold
    /QuantAntiquaCTT-Italic
    /QuiverItal
    /Raavi
    /Radar
    /Radix4
    /Radix5
    /RageItalic
    /Ralenta-Bold
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RodchenkoC
    /RodchenkoInlineC
    /Rodeo
    /Rodeo-Bold
    /Rodeo-BoldItalic
    /RodeoExtraBold
    /RodeoExtraBoldCameo
    /Rodeo-Italic
    /RodeoLight
    /RodeoLight-Italic
    /Roland
    /Rondalo
    /RosewoodStd-Regular
    /RowdyHeavy
    /RusselWriteTT
    /Salina
    /SchoolBook
    /SchoolBook-Bold
    /SchoolBook-BoldItalic
    /SchoolBookC
    /SchoolBookC-Bold
    /SchoolBookC-BoldItalic
    /SchoolBookC-Italic
    /SchoolBookCTT
    /SchoolBook-Italic
    /ScriptMTBold
    /SeaWolf_L
    /Secession
    /Secession-Bold
    /SecessionLight
    /SecessionLight-DemiBold
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Serpentine
    /ShablonCTT
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Simeiz
    /Simeiz-Bold
    /Simeiz-BoldItalic
    /Simeiz-Italic
    /SimeizLight
    /SimeizLight-Bold
    /SimeizLight-BoldItalic
    /SimeizLight-Italic
    /Skazka
    /Skinny
    /Sloneczko
    /SmileBabySmile
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Splash
    /Staccato222BT-Regular
    /StandardPosterCTT
    /Start
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /StencilStd
    /Stephen
    /SteppesTT
    /StudioScriptC
    /Swan
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Taffy
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tarzan
    /TatianaCTT
    /Taurus
    /Tavrida
    /TavridaAd
    /TavridaAd-Bold
    /Tavrida-Bold
    /Techno28
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TextBookCTT
    /Thames
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /Toledo
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /TraktirNormal
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TrueGritC
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UkrainianCompact
    /UkrainianCompactBold
    /UkrainianCompactBoldItalic
    /UkrainianCompactItalic
    /UkrainianFuturisExtra
    /UkrainianFuturisExtraBold
    /Univers
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /Valken
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vetren
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /Vivian
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Waverly
    /Webdings
    /WhimsyTT
    /WienInline
    /WienLight
    /WienLight-Bold
    /WindC
    /WindCTT-Regular
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /XeniaCameoCTT
    /XeniaCondensedCTT
    /XeniaCTT
    /XeniaExtendedCTT
    /XeniaWesternCTT
    /XeniaWesternCTT-Italic
    /ZapfChanceryC
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfRussItalic
    /ZhikharevCTT
    /ZingDing
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /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 <<
    /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.)
    /RUS ()
  >>
  /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




