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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  

081 Право 

Спеціалізація: цивільно-господарська діяльність 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 

Кафедра права та фінансів 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Магістр з права 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Право 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1,5 роки  

Наявність акредитації 

Сертифікат про акредитацію Серія НІ № 1196825  

Рішення Акредитаційної комісії від 26.04.2017р. протокол № 125 

Термін дії – до 01.07.2027р. 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; EQF-LLL – 7 

рівень. 

Передумови 

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які 

успішно завершили навчання та пройшли підсумкову атестацію на 

першому (бакалаврському освітньому рівні) за результатами 

єдиного фахового вступного випробування, з урахуванням їх 

творчих здібностей та середнього бала документа про вищу освіту.  

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 
2019-2021 рр. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://ab.uu.edu.ua/edu-program/  

http://vo.ukraine.edu.ua/  

2 – Мета освітньої програми 

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання 

професійних обов’язків за спеціальністю «Право» та підготувати студентів для подальшого 

навчання за обраною спеціалізацією. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань: 08 «Право» 

Спеціальність: 081 «Право» 

Спеціалізація: цивільно-господарська діяльність 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та 

його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і 

принципах, в основу яких покладено права та  основоположні 

свободи людини. 

Цілі навчання: формування здатності розв’язувати складні задачі та 

проблеми практичного та наукового характеру у правничій сфері, 

що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області складають поглиблені 

знання про: природу права, його тлумачення  та застосування; 

правові цінності, принципи, а також  природу і зміст окремих 

правових галузей та інститутів,  етичні стандарти правничої 

професії; розуміння актуальних проблем розвитку правничої науки 

http://vo.ukraine.edu.ua/
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і практики. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні 

методи пізнання правових явищ; методики правової оцінки 

поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації 

правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 

обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що 

застосовуються у правовій діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. Базується на загальновідомих положеннях та 

результатах сучасних наукових досліджень із права та орієнтує на 

актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері права. Надання 

учасникам професійних знань, умінь, інших компетентностей, що 

ведуть до здобуття другого ступеня вищої освіти. 

Особливості програми 

Освітня програма сформована на основі рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України, пропозицій роботодавців та з урахуванням 

актуальних вимог рику праці.  

Програма побудована на основі поєднання теоретичних та  

практичних навчальних активностей. Програма передбачає 

можливість здобуття вищої освіти за денною та заочною формами 

навчання.  

Випускник програми має оволодіти знаннями та практичними 

навичками, достатніми для здійснення практичної і наукової 

діяльності у правничій сфері. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 

003:2010 і може займати первинні посади:  

2310.2 – Викладач вищого навчального закладу;  

2411.2 – Консультант із податків і зборів;  

2419.2 – Професіонал із інтелектуальної власності та інноваційної 

діяльності; 

2419.3 – Спеціаліст-юрисконсульт;  

2421.1 – Молодший науковий співробітник (право);  

2421.1 – Науковий співробітник-консультант (право);  

2421.2 – Адвокат; 

2421.2 – Прокурор;  

2421.2 – Прокурор-криміналіст;  

2421.2 – Юрист, юрист-міжнародник;  

2423 – Дізнавач, експерт (органи внутрішніх справ), інспектор, 

оперуповноважений, слідчий (органи внутрішніх справ), спеціаліст-

криміналіст, старший дізнавач із особливих доручень, старший 

інспектор із особливих доручень, старший оперуповноважений в 

особливо важливих справах, старший слідчий в особливо важливих 

справах;  

2424 – Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений 

(пенітенціарна система), старший інспектор із особливих доручень 

(пенітенціарна система), старший оперуповноважений в особливо 

важливих справах (пенітенціарна система);  

2429 – Нотаріус;  

2429 – Експерт;  

2429 – Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий 

експерт;  
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2429 – Юрисконсульт;  

2442.1 – Науковий співробітник (кримінологія);  

2442.2 – Кримінолог 

Подальше навчання Можливість продовження навчання в аспірантурі 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, лекції, 

практичні (семінарські) заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени (заліки), презентації, проекти, практичні 

роботи, практика, магістерська робота. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми практичного та 

наукового характеру у правничій сфері, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 2. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною, а також іноземною 

мовами як усно, так і письмово.  

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 6. Здатність користуватися сучасними інформаційними і 

комунікаційними технологіями, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел, проводити патентний пошук та 

оформляти патентну документацію. 

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 8. Здатність працювати як автономно, так і в команді.  

ЗК 9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися із представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань).  

ЗК 11. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК 12. Здатність розробляти та управляти проектами, виявляти 

ініціативу та підприємливість.  

ЗК 13. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт, а також приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК 15. Здатність здійснювати організаційно-управлінську 

діяльність. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність розв’язувати проблеми розвитку та 

функціонування держави і права на вищому теоретичному рівні. 

ФК 2. Здатність захищати власні права та свободи, а також інтереси 

інших фізичних і юридичних осіб у судових, правоохоронних 

органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

ФК 3. Здатність аналізувати стандарти правових систем. 

ФК 4. Здатність розуміти особливості структури правничої 

професії та її роль у суспільстві. 

ФК 5. Здатність засвоювати та використовувати стандарти 

правничої професії. 

ФК 6 Здатність цілеспрямовано використовувати міжнародні 

стандарти з прав людини. 

ФК 7. Здатність використовувати доктрину та принцип 

верховенства права. 
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ФК 8. Здатність розуміти природу права в цілому та природу 

основних правових інститутів. 

ФК 9. Здатність розуміти онтологічну укоріненість права не в 

державі, а в людині та її відносинах із оточенням. 

ФК 10. Здатність обґрунтовано використовувати знання 

Європейської Конвенції з прав людини та основоположних свобод і 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини. 

ФК 11. Здатність використовувати знання стандартів 

європейського публічного, приватного і кримінального права. 

ФК 12. Здатність використовувати знання основ права Ради Європи 

та права Європейського Союзу. 

ФК 13. Здатність використовувати поглиблені знання засад і 

принципів національного права, а також змісту правових інститутів 

таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право й  адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право; кримінальне і кримінальне 

процесуальне право. 

ФК 14. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

ФК 15. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати 

правові позиції. 

ФК 16. Здатність застосовувати юридичну аргументацію.  

ФК 17. Здатність брати участь у науково-дослідній діяльності при 

вирішенні правничих задач. 

ФК 18. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати належні способи і процедури їх вирішення, 

включаючи подолання юридичної невизначеності. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН 1. Вміти реалізовувати та застосовувати норми матеріального і 

процесуального права. 

ПРН 2. Вміти застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій. 

ПРН 3. Вміти логічно, критично та системно аналізувати 

документи, розуміти їх правовий характер і значення. 

ПРН 4. Вміти консультувати з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

ПРН 5. Вміти самостійно готувати проекти актів 

правозастосування. 

ПРН 6. Вміти вдосконалювати існуючі норми права та нормативно-

правові документи. 

ПРН 7. Використовувати навички критичного та системного 

аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

ПРН 8. Вміти грамотно і точно формулювати та висловлювати свої 

позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в 

аргументованій професійній дискусії. 

ПРН 9. Вміти збирати та аналізувати інформацію з національних і 

міжнародних джерел, оцінювати її достовірність, використовувати 

сучасні інформаційні технології та бази даних. 

ПРН 10. Вміти працювати самостійно, діяти у команді колег за 

фахом, а також із залученням експертів із інших галузей знань. 

ПРН 11. Планувати, організовувати та проводити теоретичні й 
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експериментальні дослідження. 

ПРН 12. Вміти примирювати сторони із протилежними інтересами. 

ПРН 13. Визначити пріоритети та проявляти наполегливість у 

досягненні поставлених завдань і виконанні взятих зобов’язань. 

ПРН 14. Вміти викладати юридичні дисципліни використовуючи 

сучасні навчальні методи та технології. 

ПРН 15. Надавати методичну і практичну допомогу під час 

реалізації проектів та програм, планів і договорів. 

ПРН 16. Здійснювати експертизу юридичної документації, нагляд 

та контроль за станом виконання, дотримання та реалізації норм 

права. 

ПРН 17. Сприяти розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, 

винахідництва, впровадженню досягнень вітчизняної і зарубіжної 

науки, техніки, використання передового досвіду, які забезпечують 

ефективну роботу юридичного відділу чи управління. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання – не 
менше 50% від кількості годин. 
Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи, які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 
звання професора – не менше 25% від кількості годин. 
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей, науково-педагогічних 
(науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами з 
досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої 
роботи за фахом не менше 15% від кількості годин. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Інститут здійснює матеріально-технічне забезпечення: 

- аудиторний фонд; 

- бібліотека; 

- юридична клініка; 

- комп`ютерні класи; 

- медичний кабінет; 

- центр фізичної реабілітації «Крок»; 

- центр соціальної інклюзії; 

- їдальня; 

- спортивні майданчики, зали і стадіон та ін. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Daemon tools, AutoCAD 

2004, MATLAB 6.5, MathCAD 2001, Borland C ++, Corel graphics 

suite 1.1, Alcohol 120%, Electronics Workbench, ESET NOD 32, 

Pragma 5, Adobe Illustrator, Microsoft Office 2013, Turbo Pascal, Basic 

Pascal, Adobe Reader 7.0 та інше. 

Забезпечення НМК усіх дисциплін, бібліотечний фонд, у тому числі 

електронна бібліотека, Інтернет-платформа дистанційного навчання 

«Moodle», використання веб і мультимедіа технологій тощо. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Головне територіальне управління юстиції Волинської області,  

Територіальне управління державної судової адміністрації України  

Волинської області, Луцький місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної допомоги, Головне управління національної поліції у 

Волинській області, Волинський обласний центр зайнятості. 

З метою підвищення кваліфікації проходження стажування 

кадрового складу відбувається  співпраця з вищими навчальними 
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закладами України. Передбачається участь у наукових заходах: 

конференціях, семінарах, круглих столах, симпозіумах. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Відсутня 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Відсутнє 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Обсяг Форма 

підсумк. 

контролю 

Семес-

три 

кредити 

ECTS 

академ. 

години 

1 2 3 4 5 6 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові компоненти освітньої програми  

ОК 1.1 Дидактика вищої школи 3 90 з 2 

Всього ОК за І циклом 3 90   

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Всього ВК за І циклом 5 150   

ВК 1.1 Дисципліни вільного вибору 

студентів із 

загальноуніверситетського 

переліку дисциплін 

7 210 з,з 1,2 

Всього за циклом загальної підготовки 10 300   

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові компоненти освітньої програми  

ОК 2.1 Юридична техніка 6 180 е 2 

ОК 2.2 Актуальні проблеми теорії 

держави і права 

6 180 е 1 

ОК 2.3 Актуальні проблеми 

господарського права 

6 180 е 2 

ОК 2.4 Актуальні проблеми 

адміністративного права 

6 180 е 2 

ПР 1 Переддипломна практика 9 270 з 2 

ПР 2 Стажування 12 360 з 3 

  Підготовка магістерської 

роботи 

12 360 захист 3 

  Захист магістерської роботи 2 60 захист 3 

Всього ОК за ІІ циклом 59 1770   

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Всього ВУ за ІІ циклом 21 630   

  Вибірковий блок 1     

ВК 2.1 Міграційна політика в Україні 3 90 з 1 

ВК 2.2 Господарське законодавство 4 120 з 1 
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ВК 2.3 Юридична відповідальність у 

господарській діяльності 

3 90 з 1 

ВК 2.4 Конституційне судочинство 4 120 з 2 

ВК 2.5 Верховенство права 3 90 з 1 

ВК 2.6 Порівняльне правознавство 4 120 з 1 

ВК 2.7 Міжнародне фінансове право 3 90 з 1 

ВК 2.8 Права людини у міжнародному 

праві 

4 120 з 1 

ВК 2.9 Міжнародний цивільний процес 3 90 з 1 

ВК 2.10 Сучасні концепції 

Європейського приватного 

права 

4 120 з 2 

ВК 2.11 Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

3 90 з 1 

ВК 2.12 Право ЄС у сфері юстиції та 

внутрішніх справ 

4 120 з 1 

Всього за циклом професійної 

підготовки 

80 2400    

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Всього дисциплін вільного вибору  21 630   

РАЗОМ: 90 2700   
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2.2. Структурно-логічна схема підготовки магістрів  

спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право»: 

 

 

 
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактика вищої школи 

 
Юридична техніка 

 

Актуальні проблеми 

теорії держави і права 

 

Актуальні проблеми 

господарського права 

 

Актуальні проблеми 

адміністративного 

права 

 

Стажування 

 

 

Переддипломна 

практика 

 

 

Захист магістерської 

роботи 

 

 

Підготовка 

магістерської 

кваліфікаційної роботи 

 

 
Міграційна політика 

України 

 
Господарське 

законодавство 

 
Юридична 

відповідальність у 

господарській 

діяльності 

 

Конституційне 

судочинство 

 

Господарське 

законодавство 

 

Верховенство права 

 

Порівняльне 

правознавство 

 

Порівняльне 

правознавство 

 

Міжнародне фінансове 

право 

 

Права людини у 

міжнародному праві 

 

Міжнародний цивільний 

процес 

 

Сучасні концепції 

Європейського 

приватного права 

 

Права людини у 

міжнародному праві 

 

Право ЄС у сфері 

юстиції та внутрішніх 

справ 

 

Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 081 «Право» 

проводиться в формі захисту випускової магістерської роботи. Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. 

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр з права».  

 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

Заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість послуг 

щодо надання вищої освіти. 

В інституті функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників Університету і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів, що описані у Положенні про систему 

забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, затвердженому 

рішенням Вченої ради Університету «Україна» від 22 лютого 2018 року, 

протокол № 1. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним 

стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 
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4.1. Матриця відповідності компонентів освітньої програми загальним 

програмним компетентностям 

 
 ОК  

1.1 

ОК  

2.1 

ОК  

2.2. 

ОК  

2.3 

ОК  

2.4 

ВК  

2.1 

ВК  

2.2 

ВК  

2.3 

ВК  

2.4 

ВК  

2.5 

ВК  

2.6 

ВК  

2.7 

ВК  

2.8 

ВК  

2.9 

ВК  

2.10 

ВК  

2.11 

ВК  

2.12 

ЗК 1 + +     + +      +    

ЗК 2 +                 

ЗК 3  + + + +  + + + + +  + + + + + 

ЗК 4 +                 

ЗК 5   + + +      +  +   +  

ЗК 6  +     +           

ЗК 7   + + +      +  +   +  

ЗК 8 +                 

ЗК 9 +                 

ЗК 10      +      +  +  +  

ЗК 11      +     +    +  + 

ЗК 12            +  +    

ЗК 13 +               +  

ЗК 14  +                

ЗК 15        +    +      
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4.2. Матриця відповідності компонентів освітньої програми спеціальним 

програмним компетентностям 
 

 ОК  

1.1 

ОК  

2.1 

ОК  

2.2. 

ОК  

2.3 

ОК  

2.4 

ВК  

2.1 

ВК  

2.2 

ВК  

2.3 

ВК  

2.4 

ВК  

2.5 

ВК  

2.6 

ВК  

2.7 

ВК  

2.8 

ВК  

2.9 

ВК  

2.10 

ВК  

2.11 

ВК  

2.12 

СК 1   + + +     + +  +   + + 

СК 2  +     + +  +    + + +  

СК 3  + + + +  +   + +  +    + 

СК 4   + + +     +      +  

СК 5                  

СК 6   +      + + +    + +  

СК 7   +      + + +    + +  

СК 8   + + +  +   +        

СК 9   +       +      +  

СК 10   +       + +    + +  

СК 11               +   

СК 12   +            +   

СК 13   + + +  + + + + +  + +  +  

СК 14    + +  + +          

СК 15  + + + + + + + + + + + + + + + + 

СК 16  + + + + + + + + + + + + + + + + 

СК 17   + + +        +     

СК 18  + + + + + + + + + + + + + + + + 
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5. Матриця відповідності компонентів освітньої програми програмним 

результатам навчання (ПРН) 

 

 ОК  

1.1 

ОК  

2.1 

ОК  

2.2. 

ОК  

2.3 

ОК  

2.4 

ВК  

2.1 

ВК  

2.2 

ВК  

2.3 

ВК  

2.4 

ВК  

2.5 

ВК  

2.6 

ВК  

2.7 

ВК  

2.8 

ВК  

2.9 

ВК  

2.10 

ВК  

2.11 

ВК  

2.12 

ПРН 1   + + + + + + + + +  + + + +  

ПРН 2       + +      +    

ПРН 3  +  + +  + +          

ПРН 4  +  + +  + + + +    +  +  

ПРН 5  +     + +          

ПРН 6  + + + +  +      +     

ПРН 7  + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 8   + + + +  + + + + + + + + + + 

ПРН 9   + + +  +      +  +  + 

ПРН 10 +                 

ПРН 11 +  + + +        +     

ПРН 12        + +     + +   

ПРН 13 +             +    

ПРН 14 +                 

ПРН 15  +     + +      +    

ПРН 16  +     + + +     +   + 

ПРН 17 +                 

 


