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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи (тільки у 

робочі дні до 18-00). Умови листування: в темі листа обов’язково має бути зазначена назва 

дисципліни; в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається (анонімні 

листи на розглядаються); файли підписуються таким чином: прізвище_завдання. 

Розширення: текст – doc, docx, ілюстрації – ipeg, pdf. Окрім роздруківок для аудиторних 

занять, роботи для рубіжного контролю (збір аналогів, пошукові ескізи) мають бути 

надіслані на пошту викладача або кафедри. Консультування з викладачем в стінах 

академії відбуваються у визначені дні та години. 

    

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовою для вивчення дисципліни "Основи виробничої майстерності» (кераміка) є 

певний обсяг знань з матеріалознавства, історії, теорії і методики дизайну та архітектури, 

історії мистецтв, шкільний рівень з фізики та хімії  тощо. 

Обов'язковим є достатній рівень знань та компетенцій  з основ композиції і 

формотворення, а також наявність практичних навичок у галузі курсового або реального 

дизайн-проектування виробів (об'єктів). 

  

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  

Базою навчального тезаурусу дисципліни «Основи виробничої майстерності» (кераміка) є 

складений за авторською методикою курс, який охоплює історичні та сучасні дані, а 

також розкриває сутність процесів, що відбуваються у виробництві кераміки. Матеріал 

ілюструється відповідними зразками на екрані у цифровому форматі. Дисципліна 

викладається українською мовою із застосуванням інших мов (російської, англійської) 

задля більш  природного тлумачення певних дефініцій, спеціальних термінів та 

першоджерел.      
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ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ 

Додаткові навчально-інформаційні матеріали, у тому числі актуальні розробки, дані про 

авторів, керамічні школи, творчі групи і т. ін. можна переглянути у мережі Інтернет, 

надаються викладачем під час занять, або за проханням студента після закінчення лекції, а 

також в процесі електронного листування.    

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Обов'язковою умовою для студента є ведення записів з технологічного процесу 

виготовлення кераміки (у зошиті чи в електронному вигляді). В окремих випадках (у 

першу чергу це стосується іноземних громадян, які недостатньо володіють українською 

або російською мовами) допускається використання необхідних для паралельного 

перекладу гаджетів (смартфону, планшету, ноутбуку) з можливістю виходу до мережі 

Інтернет. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни полягає в поглибленні професійних компетенцій студентів шляхом 

надання їм певного обсягу знань щодо виробництва кераміки. На заняттях студенти 

набувають  навички в сфері практичної дизайнерської діяльності з можливістю 

подальшого втілення результатів роботи в дизайн-простір (інтер’єрний та екстер’єрний). 

Опанування цих знань посилює професійні  компетенції  і збагачує їх тезаурус новітніми 

матеріалами, які необхідні для підготовки дизайнерів інтер’єру та меблів.   

Завдання дисципліни: 

– сформувати у студентів стійку мотивацію до вивчення дисципліни та потребу в 

систематизованих знаннях в цій галузі; 

– сформувати практичні вміння й навички володіння керамічними декоративними 

матеріалами та технологіями при виконанні декоративних композицій на задану 

тему; 

– навчити поєднувати комплекс знань і умінь володіння керамiчними декоративними 

матеріалами з образним рішенням інтер’єрів, що проєктуються. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 комплекс відомостей про декоративні матеріали, їх технологічні особливості та 

функціональні вимоги, можливості вираження образного рішення. 

 основні сфери застосування керамічних декоративних матеріалів і об’єктів з них в 

дизайні середовища. 

вміти: 

 вміти вирішувати практичні вимоги в декоративній композиції; 

 розуміти стилеутворюючі, змістовні і формальні властивості керамічного твору. 

 Отримати навички гармонійного поєднання декоративних властивостей   

матеріалів та їх колористики и фактури, а також цілісного почуття ансамблю. 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ 

ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Заплановані результати освоєння дисципліни 

(компетенції) 
Заплановані результати навчання дисципліни 

Інтегральна компетентність (ІК)  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій і 

 

Виявляти сучасні знання і розуміння предметної 

галузі та сфери професійної діяльності й 

застосовувати набуті знання у практичних 
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Заплановані результати освоєння дисципліни 

(компетенції) 
Заплановані результати навчання дисципліни 

методів дизайну та характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов 

ситуаціях. 

 

Загальні компетентності (ЗК)  

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність працювати в команді; здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт; цінування та 

повага різноманітності та мультикультурності. 

 

 

Застосовувати набуті знання і розуміння 

предметної області та сфери професійної 

діяльності у практичних ситуаціях.  

Оцінювати об’єкт проектування, технологічні 

процеси в контексті проектного завдання, 

формувати художньо-проектну концепцію.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

Здатність застосовувати сучасні методики 

проектування одиничних, комплексних, 

багатофункціональних об’єктів дизайну; здатність 

здійснювати формоутворення і моделювання об’єктів 

дизайну; здатність здійснювати композиційну 

побудову об’єктів дизайну; здатність застосовувати 

знання історії українського і зарубіжного мистецтва та 

дизайну в художньо-проектній діяльності; здатність 

застосовувати у проектно-художній діяльності 

спеціальні техніки та технології роботи у відповідних 

матеріалах (кераміка); здатність здійснювати 

колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта; 

здатність зображувати об’єкти навколишнього 

середовища і постаті людини засобами пластичної 

анатомії, спеціального рисунка та живопису. 

 

Застосовувати знання з композиції, розробляти 

композиційне вирішення об’єктів архітектури та 

дизайну у відповідних техніках і матеріалах 

Відображати морфологічні, стильові та кольоро-

фактурні властивості архітектурно-ландшафтних 

об’єктів. 

Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та 

трансформувати об’єкти (як джерела творчого 

натхнення) для розроблення художньо-проектних 

вирішень; аналізувати принципи морфології 

об’єктів живої природи, культурно-мистецької 

спадщини і застосовувати результати аналізу при 

проектуванні архітектурно-ландшафтних об’єктів; 

оцінювати об’єкт проектування, технологічні 

процеси в контексті проектного завдання, 

формувати художньо-проектну концепцію, 

створювати об’єкти ландшафтної архітектури 

засобами проектно-графічного моделювання. 

Виконувати пошукові ескізи об’єктів 

архітектурного дизайну з використанням 

скульптурної пластики, розуміти закони 

формоутворення..  

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна вивчається протягом п’ятого  семестру 3 курсу (4 кредити ECTS, 120 

навчальних годин, з них: аудиторні практичні (60 годин), самостійна робота (60 годин). 

Структура дисципліни складається з 2-х модулів в осінньому семестрі. Програмна задача 

кожного модулю полягає у наданні викладачем та опануванні студентами практичних 

навичок володіння декоративними техніками керамічних матеріалів, використання їх для 

створення декоративних композицій; можливістю участі творчими роботами в 

міжнародних конкурсах кераміки; формування вміння поєднувати комплекс знань і умінь 

та володіння керамічними  декоративними матеріалами з образним рішенням інтер’єрів та 

екстер’єрів, що проектуються. Рубіжна перевірка рівня і якості отриманих знань 

здійснюється у процесі перегляду виконання етапів роботи, підсумкова – під час 

екзаменаційного перегляду. Дисципліна структурується з 2-х змістових модулів, які 

містять 10 тем.   

  

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми і зміст матеріалу розкриваються у процесі проведення практичних занять. 

Самостійна робота студента складається з доопрацювання виконання практичних завдань, 

які є елементами модулів, тобто: ескізування, пошуки рішення, завершення роботи та 

підготовка до переглядів, а також (за бажанням) написання тез доповідей для участі в 

студентських наукових конференціях. 
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 РОЗПОДІЛ ТА ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ 

 

№ 

п/п 

Назва розділів, 

тем занять 

Кільк. 

годин 
Анонс матеріалу 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  Кераміка в дизайні середовища.  

       Техніки декорування кераміки. 

1. Тема 1. Вивчення технік 

розпису керамічного 

виробу з шамотного 

пласта 

4 Виготовлення шамотного пласта. Вибір кольору 

шамотної  маси – білий або червоний, в залежності від 

ескізного рішення колориту виробу. Поняття керамічної 

фактури, типи фактури. Способи фактурування в 

залежності від шамотних фракцій. Відбиток від тканин. 

Застосування рослинних елементів 

2. Тема 2.  Робота з різними 

інструментами для 

отримання необхідної 

фактури. 

8 Застосування різних штампів. Виготовлення штампів з 

гіпсу або природних матеріалів. Отримання рапортів і 

орнаментів на площині а також на об’ємі. 

 

3. Тема 3. Виготовлення 

фрагменту керамічного 

виробу  

8 Робота с аэрографом. Забарвлення шамотного виробу. 

Затірка виробу кольоровими  

пігментами. Забарвлення розчинами солей. 

Виготовлення палітри для індивідуальної творчої 

роботи. Застосування ангобів, глазурі для творчої роботи 

4. Тема 4. Декорування  

керамічного виробу 
8 Технологія декорування керамічного виробу, полива 

ангобом; перенесення малюнку; гравіювання; розпис 

ангобами. Розпис глазурями 

Змістовий модуль 2. Об'ємний виріб з кераміки для інтер'єру або 

 ландшафту 

5. Тема 5. Типи об'ємно-

просторової композиції. 
4 Садово-паркові кераміка, урбаністична кераміка. 

Вивчення стилів і їх застосування в залежності від 

завдань проекту. Використання інших матеріалів: метал, 

дерево в проєктуванні . Виконання творчого ескізу і 

вибір варіантів. Обговорення роботи. 

 6. Тема 6. Виконання ескізу 

в малому масштабі.  
4 Виготовлення картону. 

 7. Тема 7. Виготовлення 

виробу з керамічного 

пласта. 

8 Технологія виготовлення виробу з керамічного пласта, 

доопрацювання (зачистка виробу). 

 8. Тема 8. Декорування 

виробу; розпис 

барвниками відповідно 

до ескізу. 

8 Технологія декорування барвниками відповідно до 

ескізу. 1-й випал 

9. Тема 9.  -   Глазурування 

і завершення роботи.  
4 Технологія глазурування. Завершення роботи. 2-й випал 

10. Тема 10.  -   Установка 

керамічної композиції  

 

4 Технологія установки керамічної композиції відповідно 

до архітектурної ситуації і виготовлення фундаменту і 

інших конструкцій.  Авторський нагляд. 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Рубіжний контроль знань здійснюється шляхом проведення перегляду виконання 

етапного практичного завдання. Підсумковою формою контролю опанування і 

закріплення знань з дисципліни «Робота в матеріалі» /кераміка/  є екзаменаційний 

перегляд, що проводиться по закінченню семестру. Загальна оцінка виставляється за 
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результатами етапних модульних переглядів, а також з урахуванням рівня участі студента 

в конкурсах /виставках/, оцінки виконаних виробів та регулярності відвідування занять. 

На оцінку може позитивно вплинути написання статті або участь студента в конкурсах 

/виставках/. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Національна Бали ECTS 
Диференціація 

А (внутрішня) 
Національна Бали ECTS 

відмінно 

 

А 

А+ 98–100 
задовільно 

64–74 D 

90–100 А 95–97 60–63 Е 

 А- 90–94 незадовільно 35–59 FX 

добре 

82–89 В   незадовільно 

(повторне 

проходження) 

0–34 F 
75–81 С   

 

ПРАВИЛА ЛЕКТОРА 

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. На проведення занять з дисципліни 

розповсюджуються загальноприйняті норми і правила поведінки у закладі вищої освіти. 

Під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному 

процесу, будь то занадто гучне спілкування, вільне пересування аудиторією чи 

користування мобільними телефонами. З боку лектора вітається активна участь студента і 

його власна думка в обговоренні актуальних питань, що розглядаються. В разі 

необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі 

інноваційних досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен 

попередити студентів. Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для 

реалізації процесу навчання особам з особливими потребами здоров’я (в межах означеної 

аудиторії).  

Міжособистісна  відповідальність. У разі відрядження, хвороби або іншої важливої 

причини викладач має право перенести заняття на інший день за умови узгодженості з 

навчальною частиною та існуючим розкладом занять. Про дату, час та місце проведення 

занять викладач інформує студентів через старосту групи.   

 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Не припустимі пропуски занять студентами без поважних причин. Причини пропуску 

занять мають бути підтверджені деканатом факультету ДС. У разі пропуску занять 

студент має самостійно виконати необхідний обсяг роботи. Відсутність виконаної роботи 

студента на модульному тижні і невиконання необхідних етапів роботи /пошукових 

ескізів, альбому аналогів/ безпосередньо впливає на зниження підсумкової оцінки (мінус 5 

балів за пропуск).  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Під час написання рефератів і статей, текстів доповідей для участі в конференціях 

студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (не допускається 

плагіат – суттєве запозичення або копіювання в статті/рефераті чужих матеріалів без 

посилання на автора чи оригінал об’єкту середовища (предмету дизайну). 

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-

dobrochesnist-325783.html   
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Розділи, теми Форма звітності Бали 
Змістовий модуль 1, 

теми 1-4 

Виконання практичних завдань 

Поточний контроль 

0 – 30 

0 - 10 

Змістовий модуль 2, 

теми 5-10 

Виконання практичних завдань 

Поточний контроль 

0 – 30 

0 - 10 

 Екзаменаційний перегляд 0 - 20 

 Всього балів 100 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Бали 
Критерії оцінювання 

 0–20 0–40 

А+ 20 40 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні відповідей на 

питання рубіжного контролю (тести), при складанні реферату за 

обраною темою, підготував відео матеріали за темою, додатково 

підготував тези доповіді для наукової конференції, виступив з 

доповіддю на студентській конференції.  

А 17–19 37–39 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні відповідей на 

питання рубіжного контролю (тести), при складанні реферату за 

обраною темою, підготував відео матеріали за темою.  

А- 16 36 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, проявив креативне мислення при виконанні відповідей на 

питання рубіжного контролю (тести).   

В 12–15 32–35 Студент добре опанував обсяг матеріалу самостійного курсу.  

С 8–11 22–31 Студент в цілому добре опанував матеріал теми та самостійного 

курсу, творчо та якісно виконав більшість поставлених завдань, але 

виконана робота має суттєві недоліки. 

D 4–7 10–21 Студент у недостатньому обсязі опанував матеріал самостійного 

курсу.  

Е 1–3 1–9 Студент у недостатньому  обсязі опанував матеріал самостійного 

курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана 

робота має багато значних недоліків (відсутність змістовного аналізу 

аналогів, помилки в обробці графічного матеріалу, несвоєчасна 

подача виконаної роботи на залік без поважної причини тощо).    

 
0 0 Пропуск рубіжного контролю 

 

 

СИСТЕМА БОНУСІВ 

Передбачено додаткові бали за активність студента під час лекцій при обговоренні 

проблемних питань екологічної безпеки сучасних матеріалів (3), виступу на конференції  

та публікацію статті у збірнику матеріалів студентської конференції, або у фаховому 

виданні (5). 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Акунова А. Ф., Крапивин В. А. Технология производства и декорирование 

художественных керамических изделий. М. : Высшая школа,1984. 

2. Гоберман Д. Н., Росписи гуцульских гончаров. И. 1972. 
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3. МаслихЛ. А. Русское изразцовое искусство 15-17 вв. М.: 1976. 

4. Миклашевский А.И. Технология художественной керамики. (Практическое  руководство в 

учебных мастерских). Из-во литературы по строительству.  Ленинград. 1971. 

5. Пошивайло О. М. Етнографiя украінського гончарства. К. Молодь.1993. 

 

Допоміжна 
1. Варава Лариса В’ячеславівна Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного 

мистецтва. Донецьк-ТОВ ВКФ «БАО», 2007. 

2. Від ремесла до творчості: Збірник (Я.І. Падалка Як стати гончарем ) / Упорядник Ю.Г. 

 Легенький. - К. :Час, 1990. 

3. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. Львів: Афіша 2000 

4. Каталоги выставок в Опошне. 2009 – 2011 гг.. 

5. Крутенко Наталія Григорівна Розповіді про кераміку. К. Либідь 2002 

6. Пошивайло Олександр Миколайович Ілюстрований словник народної гончарської 

термінології Лівобережної України Гетьманщина Опішне. Українське 

народознавство. 1993. 

7. Рисцов Вячеслав Олександрович При гончарному крузі. К. Молодь. І987 

8. Романець Тетяна Андріївна Стародавні витоки мистецтва української народної 

кераміки. К. Просвіта. 1996 

9. Федотов Геннадий Яковлевич Послушная глина. М. АСТ- ПРЕСС 1997 

10. Чаварра Хоаким Техника работы на ґончарном круге. Москва. Астрель ACT. 2003. 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. http://www.youtube.com/watch?v=cHI_a4sS5jc&NR=1 Опішня М. Пошивайло 

розмальовування грушею проколювання вироби  

2. http://www.youtube.com/watch?v=yb5IWvvIbhA&fNR=1 Кришечка комбінірований 

циркуль 

3. http://www.youtube.com/watch?v=JtBmzd6PaOY&feature=related Овальна форма 

4. http://www.youtube.com/watch?v=AcVWYk8fofY&feature=related Проколювання 

витягування 

5. http://www.youtube.com/watch?v=fDkcpyUbSMg&NR=1 проколювання 

розведення надання форми 

6. http://www.youtube.com/watch?v=70JyPjSn5Ow&feature=related прямий верх 

7. http://www.youtube.com/watch?v=iI809o7Us40&feature=related вигладжування 2 

ножами 

8. http://www.youtube.com/watch?v=XDdR8eeN7qE8cfeature=related від центрування 

обточування 

9. http://www.youtube.com/watch?v=xbLqztr5iFU&feature=relatei використання фена 

10. http://www.youtube.com/watch?v=bMD_oJgonE4&NR=l крючок для обточування 

11. http://www.youtube.com/watch?v=jTkA9ohPKfU&feature=channel 

витягування і причіплювання ручки  

12. http://www.youtube.com/watch?v=pJdJcydqRWM oniшня 

13.  http://www.youtube.com/watch?v=1136pSsuQgM@cNR=1 розведення проколеної 

грудки витягування 

14. http://www.youtube.com/watch?v=hCgKX4uqPC0&feature=related зведення, 

витягування 

15. http://www.youtube.com/watch?v=MiWnS8baF_k&feature=related тарілка 

неправильної форми 

16. http://www.youtube.com/watch?v=r8Kak5Kcl2g8cfeature=related обточування на 

бабці 

17. http://www.youtube.com/watch?v=hho_JfUXRCM8cfeature=related виріб з двома 

стінками 

http://www.youtube.com/watch?v=cHI_a4sS5jc&NR=
http://www.youtube.com/watch?v=yb5IWvvIbhA&fNR=1
http://www.youtube.com/watch?v=JtBmzd6PaOY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AcVWYk8fofY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fDkcpyUbSMg&NR=
http://www.youtube.com/watch?v=70JyPjSn5Ow&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iI809o7Us40&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=XDdR8eeN7qE8cfeature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xbLqztr5iFU&feature=relatei
http://www.youtube.com/watch?v=bMD_oJgonE4&NR=l
http://www.youtube.com/watch?v=jTkA9ohPKfU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=pJdJcydqRWM
http://www.youtube.com/watch?v=1136pSsuQgM@cNR=1
http://www.youtube.com/watch?v=hCgKX4uqPC0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MiWnS8baF_k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r8Kak5Kcl2g8cfeature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hho_JfUXRCM8cfeature=related
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18. http://www.youtube.com/watch?v=4iOi5X4mycQo&NR=1 витягування використання 

ганчірки для загладжування 

19. http://www.youtube.com/watch?v=Maz28o2IJNw&feature=related витягування 

використання ганчірки обточування 

20. http://www.youtube.com/watch?v=CAVjskXFYFI&feature=related 

обточування 

21. http://www.youtube.com/watch?v=lDQKaMOpE04&feature=related проколювання 

зсування виробу 

22. http://www.youtube.com/watch?v=zoTlppXBYa4&NR=l хороші прийоми 

23. http://www.youtube.com/watch?v=LOf_O9fa6w0&feature=related інтересна техніка 

24. http://www.youtube.com/watch?v=tAomxY-L2Dc&NR=l вигладжування поверхні 

ножем 

25. http://www.youtube.com/watch?v=MTkKIAaGeyg&NR=1 витягування використання 

горілки 

26. http://www.youtube.com/watch?v=FYQheAKSdG8&list=PLCF78A8CA9E3F64398rpla

ynext=2 використання спеціально натягнутої струни  

27. http://www.youtube.com/watch?v=cKd0qlNBa8k&feature=related витягування 

комбінована 

28. http://www.youtube.com/watch?v=FNER64Ypw5g&feature=related установка для 

обточування комбінірований виріб 

29. http://www.youtube.com/watch?v=mJz5fSAp_C0&feature=related 

закривання 

30. http://www.youtube.com/watch?v=lAGCHLJDiOo&NR=l вирізання на виробі 

31. http://www.youtube.com/watch?v=HVdYcsBC6z8&feature=fvw декорування 

вижатою глиною 

32. http://www.youtube.coni/watch?v=82edfZcheiE8rfeature=related виготовлення малих 

виробів зрізання з допомогою шила 

33. http://www.youtube.com/watch?v=UHybt3AyYk&feature=related хороша техніка 

обчищання рук  

34. http://www.youtube.com/watch?v=7g7kRaA'2cQ8rNR=1 хороша робота 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4iOi5X4mycQo&NR=
http://www.youtube.com/watch?v=Maz28o2IJNw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CAVjskXFYFI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lDQKaMOpE04&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zoTlppXBYa4&NR=l
http://www.youtube.com/watch?v=LOf_O9fa6w0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tAomxY-L2Dc&NR=l
http://www.youtube.com/watch?v=MTkKIAaGeyg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=FYQheAKSdG8&list=PLCF78A8CA9E3F64398rplaynext=2
http://www.youtube.com/watch?v=FYQheAKSdG8&list=PLCF78A8CA9E3F64398rplaynext=2
http://www.youtube.com/watch?v=cKd0qlNBa8k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FNER64Ypw5g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mJz5fSAp_C0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lAGCHLJDiOo&NR=l
http://www.youtube.com/watch?v=HVdYcsBC6z8&feature=fvw
http://www.youtube.coni/watch?v=82edfZcheiE8rfeature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UHybt3AyYk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7g7kRaA'2cQ8rNR=1

