
 



 



Профіль освітньої програми зі спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного 

підрозділу 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини; 

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий рівень вищої освіти 

Освітній ступінь: магістр 

Кваліфікація: магістр з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 

Професійна кваліфікація: професіонал у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

Офіційна назва 

програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Business, trade and exchange activities 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації 
Планується проходження акредитації (грудень 2018 р.) 

 

Цикл/рівень 
НРК України– 8 рівень, FQ – EHEA – другий цикл, QF-LLL – 8 

рівень / Магістр 

Передумови 
ОС "бакалавра", ОКР "спеціаліста" 
на основі результатів фахових вступних випробовувань 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

 

1 рік 4 місяці 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://econom.udpu.org.ua/osvitnya-programa 

 

 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців в сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних здійснювати аналітичні і 

прогностичні розрахунки у своїй предметній діяльності, що сприятиме високоефективному 

управлінню господарськими структурами в умовах динамічних соціально-економічних 

умов 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

07 Управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Цикл загальної підготовки: дисципліни гуманітарної (13,3%) та 

фундаментальної (13,3%) підготовки; цикл професійної 

підготовки (23,4%); цикл дисциплін вільного вибору студента 

(25%); цикл науково-дослідницької роботи і практики (25%). 

https://econom.udpu.org.ua/osvitnya-programa


Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма магістра; 

Освітньо-професійна програма передбачає здобуття сучасних 

знань з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Підготовка фахівців високого рівня до організаційно-

управлінської, аналітичної та науково-дослідної діяльності в 

області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з 

урахування сучасних вимог соціально-економічних розвитку 

національної економіки, світових тенденцій та 

загальноєвропейських цінностей.   

Особливості програми Програма передбачає оптимальне поєднання змісту теоретичної 

та практичної підготовки, що дозволяє майбутнім фахівцям 

набути необхідних знань та навичок з економічних процесів та 

закономірностей функціонування і розвитку підприємництва, 

організації торгівлі та біржової діяльності. Програма 

орієнтована на глибоку професійну підготовку, що передбачає 

опанування циклу сучасних дисциплін, покликаних 

забезпечити формування базових професійних компетенцій з 

урахуванням новітніх досягнень економічних знань у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Окремі 

складові програми націлені на формування сучасних знань та 

вмінь щодо ведення бізнесу на принципах соціальної 

відповідальності та етичних норм, що є невід’ємними 

складовими довгострокових стратегій успіху усіх суб’єктів 

господарювання  в сучасних умовах. Програма містить 

компоненту, націлену на формування теоретичних знань 

методології та організації наукових досліджень, що 

інтегрується є індивідуальними науковими дослідженнями, які 

реалізуються шляхом участі у семінарах, конференціях, 

публікаціях у наукових журналах і збірниках наукового 

профілю.З 

 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування  

Керівник підприємства будь-якої організаційно-правової форми; 

Комерційний директор; 

Керівник структурних підрозділів або виконавець різних служб 

апарату управління, органів державного та місцевого 

самоврядування; 

Керівник відділу асортименту та якості товарів у підприємствах 

торгівлі; 

Керівник підрозділів у складському (логістичному) 

господарстві; 

Керівник підрозділів у комерційному обслуговуванні; 

Менеджер з питань комерційної діяльності та управління; 

Менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі; 

Економіст з планування; 

Фахівець з методів розширення ринків збуту; 

Аналітик з інвестицій; 

Фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер, аукціоніст; 

Агент з торгівлі нерухомістю; 

Викладач економічних дисциплін 



Подальше навчання Магістр за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» може продовжити навчання за освітньо-науковим 

ступенем «доктор філософії» 

5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання  

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні 

саморозвиваючі, колективні та інтегративні технології 

навчання.  Лекції, практичні роботи, семінари, індивідуальні 

навчально-дослідні завдання, проходження практики, 

консультування; самостійна робота 

  

Оцінювання Усне та письмове опитування, контрольні роботи, тестовий 

контроль, презентація індивідуального навчально-дослідного 

завдання, написання та захист курсової роботи; захист звіту з 

практики; підсумковий контроль (заліки, екзамени); підсумкова 

атестація (захист випускної кваліфікаційної роботи) 
 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення 

інновацій за невизначених умов і вимог 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), 

ініціативність та дух підприємництва. 

 ЗК 2. Здатність до фундаментального аналізу та синтезу на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів. Вміння 

виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення.  

ЗК 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути 

критичним та самокритичним.  

ЗК 4. Здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої 

комунікації, в т. ч. професійною іноземною мовою.  

ЗК 5. Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 

своїх знань.  

6. Здатність до самостійної роботи та самостійного 

приймання управлінських рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію.  

ЗК 7. Здатність до формування світогляду, розуміння 

принципів розвитку суспільства.  

ЗК 8. Здатність працювати з інформацією, у т. ч. в 

глобальних комп'ютерних мережах. Уміння знаходити та 

аналізувати інформацію з різних джерел. 

 



Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію 

розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

ФК 2. Здатність проводити дослідження з використанням 

теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності.  

ФК 3. Здатність проводити оцінювання та експертизу 

продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності.   

ФК 4. Здатність до ефективного управління діяльністю 

суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності.  

ФК 5. Здатність здійснювати митний контроль товарів, що 

переміщуються через митний кордон України; визначати митну 

вартість залежно від умов поставки товару, нараховувати мито. 

ФК 6. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних 

проектів в підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності.  

ФК 7. Здатність виявлення та обґрунтування пріоритетних 

напрямків організації та ведення власного бізнесу.  
ФК 8. Здатність організовувати вивчення та прогнозування 

потреб на товари та послуги.  

ФК 9. Здатність організовувати перевірки у господарюючих 

суб'єктів сфери торгівлі та послуг якості товарів, послуг, 

дотримання вимог безпеки.  

ФК 10. Здатність аналізувати позитивні і негативні риси 

діяльності певних фірм щодо випуску товарів та послуг.  

ФК 11. Здатність формувати інформаційний банк даних про 

асортимент, споживчі властивості, показники якості товарів 

вітчизняного і зарубіжного виробництва.  

ФК 12. Здатність створювати умови для ідентифікації 

товарів, застосовуючи електронно-довідкову інформацію щодо 

їх походження, складу, способу виробництва, умов 

використання тощо. 

ФК 13. Здатність визначати оптимальну структуру 

асортименту для конкретного торговельного підприємства.  

ФК 14. Здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний 

на ринку асортимент товарів, перелік послуг, виробників та 

ступінь забезпечення прав споживачів у їх діяльності.  

ФК 15. Здатність використовувати сучасні знання теорії 

управління людськими ресурсами з метою впливу на трудову 

поведінку колективу та окремого працівника з метою 

підвищення ефективності виробництва.  

ФК 16. Здатність створювати систему комунікацій по 

просуванню товарів і послуг, формувати імідж підприємства. 

ФК 17. Здатність розробляти стратегію збутової діяльності 

підприємства (організації).  

ФК 18. Здатність розробляти та надавати рекомендації щодо 

напрямків розвитку підприємства, поліпшення фінансово-

економічного стану, антикризових заходів. 

7 – Програмні результати навчання 



 ПРН 1. Уміти оперативно приймати управлінські рішення 

стосовно професійної діяльності. 

ПРН 2. Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

впроваджувати їх.  

ПРН 3. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх 

вирішення. 

ПРН 4. Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних 

ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності.  

ПРН 5. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки 

взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім 

середовищем.  

ПРН 6. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку 

суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності.   

ПРН 7. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у 

сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з 

використанням сучасних методів і технологій.  

ПРН 8. Оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, 

послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, 

торговельних і біржових структурах, та робити відповідні 

висновки для прийняття управлінських рішень.  

ПРН 9. Проводити експертизу товарів з наданням мотивованого 

висновку.  

ПРН 10. Здійснювати організацію та проведення митного 

контролю й митного оформлення товарів та інших предметів з 

погляду  мінімізації ризиків  та забезпечення  митної безпеки 

України. 

ПРН 11. Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою 

забезпечення їх ефективності.   

ПРН 12. Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, 

що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур за умов невизначеності і ризиків.   

ПРН 13.Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення 

умов для ефективного функціонування та розвитку 

підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

ПРН 14. Уміння розробляти господарсько-комерційні 

документи, проекти угод, контрактів та планових заходів. 

ПРН 15. Уміння використовувати сучасні інформаційно-

комунікаційні засоби та технології в процесі прийняття 

управлінських рішень. 

ПРН 16. Вміти розробляти та обґрунтовувати організаційно-

економічні маркетингові програми підприємств на основі 

прогнозу кон’юнктури внутрішніх, міжнародних та світових 

товарних  ринків з метою планування довгострокових 

маркетингових заходів щодо ринкового позиціювання. 

ПРН 17.Вміти консультувати працівників підприємства з питань 

торговельно-збутової, комунікаційної, асортиментної та цінової 

діяльності підприємства. 



ПРН 18.Вміти розробляти систему заходів щодо виявлення, 

оцінки, профілактики та страхування ризиків і визначати 

тактику дій для їх мінімізації. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробники програми: 1 доктор наук, 2 кандидата наук, 

доценти. 

Всі розробники є штатним співробітниками Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Гарант освітньої програми: Чирва О. Г., доктор економічних 

наук, професор. 

До реалізації програми залучаються 2 доктори економічних 

наук, 7 кандидатів економічних наук, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в 

т.ч. закордонні. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

- навчальні корпуси;  

- 2 гуртожитки 

- 2 комп’ютерні класи;  

- 2 пункти харчування;  

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет 

(забезпеченість 90%);  

- мультимедійне обладнання (4 проектори та настінні екрани);  

- 1 спортивний зал, спортивні майданчики. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

− офіційний сайт: https://udpu.edu.ua;  

− https://econom.udpu.edu.ua;  

− необмежений доступ до мережі Інтернет;  

− наукова бібліотека, читальні зали;  

− інститутський репозитарій;  

− навчальні і робочі плани;  

− графіки навчального процесу  

− навчально-методичні комплекси дисциплін;  

− навчальні та робочі програми дисциплін;  

− дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 

роботи студентів з дисциплін;  

− програми практик;  

− методичні вказівки щодо виконання курсових 

проектів(робіт), дипломних проектів (робіт);  

− критерії оцінювання рівня підготовки;  

− пакети комплексних контрольних робіт. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Угода про співробітництво ПАТ КБ Приватбанк, м. Умань 

Угода про співпрацю в сфері надання освітніх послуг з 

військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 

громадян України, Військовий інститут ракетних військ і 

артилерії Сумського державного університету, м. Суми 

Угода про співпрацю в сфері надання освітніх послуг з 

військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 

громадян України, Військової академії, м. Одеса 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

1. Угода про співробітництво на 2014-2021 рр. з 

Державною професійною школою імені Я.А. 



Коменського у Лєшно (Польща) про наукове 

співробітництво та мобільність студентів. 

2. Угода про співробітництво з 04.05.2010 р. (безстрокова) 

з Вищою державною школою професійної освіти у 

Гнєзно (Польща) про науково-педагогічне 

співробітництво. 

3. Угода про співробітництво, науковий обмін на 2015-

2017рр. та на 2016-2017рр. з Університетом Порто 

(Португалія) про співпрацю за договором Erasmus+. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Передбачена можливість навчання іноземних студентів. 

Іноземні студенти навчаються за окремими навчальним 

планом, в якому за рахунок дисциплін гуманітарного циклу 

виділено 600 годин (20 кредитів) на вивчення мови впродовж 4 

років з виходом на державний екзамен. З метою оптимізації 

навчального процесу для іноземних студентів і подолання 

мовного бар’єру вченою радою університету (Протокол № 19 

від 27 червня 2017 року) та Наказом № 526 о/д від 12 липня 

2017 року російську мову визначено як мову навчання для 

іноземних громадян з Туркменістану, Азербайджану, 

Узбекистану, Вірменії, Грузії, Киргизстану, що вступатимуть 

до університету у 2017 році на освітній рівень «бакалавр», за 

умови формування окремих повноцінних груп у кількості не 

менше 12 осіб. 



 

2. Перелік компонент освітньо-професійної  програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 
Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практика, 

кваліфікаційні роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК1. Основи мовної комунікації 3 залік 

ОК2. Соціальна відповідальність 3 екзамен 

ОК3. Бізнес-етика в галузі 3 екзамен 

ОК4. Методологія та організація наукових досліджень 3 залік 

ОК5. Менеджмент персоналу 3 екзамен 

ОК6. Біржовий ринок  3 екзамен 

ОК7. Стратегічний менеджмент 3 екзамен 

ОК8. Підприємницька діяльність 3 екзамен 

ОК9. Фінансовий менеджмент 3 екзамен 

ОК10. Експертиза товарів 3 екзамен 

ОК11. Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів 3 екзамен 

ОК12. Маркетинг-аналітика 3 залік 

ОК13. Електронна комерція 3 залік 

ОК14. Оптимізація управлінських рішень 3 екзамен 

ОК15. Маркетинг біржової діяльності 3 залік 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 45  

Вибіркові компоненти ОП 

 Вибірковий блок 1.  

(Спеціалізація: «Оцінка бізнесу та інвестицій») 

  

ВБ 1.1. Управління комерційною діяльністю 3 екзамен 

ВБ 1.2. Оцінка ефективності бізнесу 3 екзамен 

ВБ 1.3. Оцінка інвестиційної привабливості проектів 3 залік 

ВБ 1.4. Тренінг-курс «Start-up» 3 залік 

ВБ 1.5. Маркетинг послуг 3 залік 

ВБ 1.6. Ризик-менеджмент 3 екзамен 

ВБ 1.7. Біржова електронна торгівля 3 екзамен 

ВБ 1.8. Тренінг-курс «Техніка активних продажів» 3 екзамен 

 Вибірковий блок 1.  

(Спеціалізація: «товарознавство та експертиза в 

митній справі») 

  

ВБ 2.1. Митне регулювання 3 екзамен 

ВБ 2.2. Митні формальності на різних видах транспорту 3 екзамен 

ВБ 2.3. Митна логістика 3 залік 

ВБ 2.4. Тренінг-курс «Start-up» 3 залік 

ВБ 2.5. Міжнародна торгівля 3 залік 

ВБ 2.6. Управління митними ризиками  3 екзамен 

ВБ 2.7. Митний контроль переміщення фізичних осіб 3 екзамен 

ВБ 2.8. Організація управління в митних органах 3 екзамен 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 24  



 Практична підготовка   

 Виробнича (асистентська) практика 6  

 Виробнича практика зі спеціалізації 6  

 Підготовка випускної кваліфікаційної роботи 9  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Структурно-логічна схема ОП 

1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 2 курс 1 семестр        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГП.01 

ГП.02 

ГП.03 

ГП.04 

ФП.01 

ФП.02 

ФП. 04 

Комплексний екзамен за фахом 

ПП.01 

ПП.02 

ФП.03 

ПП.06 

 

Виробнича практика 

ПП.07  

 

 

Захист випускної кваліфікаційної 

роботи 

Підготовка випускної 

кваліфікаційної роботи 

 

ПП.03 

 
ПП.04 

ВВ1.1.01 

 
ВВ1.1.02 

 
ВВ1.1.05 

 

ВВ1.2.01 

 
ВВ1.2.02 

 

ВВ1.1.03 

 
ВВ1.1.04 

ВВ1.1.06 

ВВ1.1.07 

 
ВВ1.1.08 

 

ВВ1.2.05 

Виробнича (асистентська) 

практика 

ПП.05 

ВВ1.2.03 

 
ВВ1.2.04 

ВВ1.2.06 

 
ВВ1.2.07 

 
ВВ1.2.08 

 



3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» проводиться у формі 

комплексного екзамену за фахом і  захисту  випускної кваліфікаційної роботи 

та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з підприємництва, 

торгівлі і біржової діяльності за спеціалізацією «Оцінка бізнесу та інвестицій» 

або Магістр з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності за спеціалізацією 

«Товарознавство та експертиза в митній справі».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. Випускна кваліфікаційна 

робота має бути обов’язково перевірена на плагіат. 

 

 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 
 ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

1.5 

ВБ 

1.6 

ВБ 

1.7 

ВБ 

1.8 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

2.5 

ВБ 

2.6 

ВБ 

2.7 

ВБ 

2.8 

П 

01 

П 

02 

ЗК 

1 

       +           +        +       

ЗК 

2 

   + +         +                    

ЗК 

3 

  +  +      +   +                    

ЗК 

4 

+  +                               

ЗК 

5 

   +    +                          

ЗК 

6 

    +      +                       

ЗК 

7 

+ + +                               

ЗК 

8 

   +         +                   + + 

ФК 

1 

 +    + +    +    +             +      

ФК 

2 

   +  +  +       +   +                

ФК 

3 

         +               +      + + + 

ФК 

4 

     + + +      +       +             

ФК 

5 

         +              + + +   + + +   

ФК 

6 

        +         +   +             

ФК 

7 

 +     + +   +   +   + + +        +     + + 

ФК    +       +    +                   



8 

ФК 

9 

         +               +      +   

ФК 

10 

         +  +   +     +   +           

ФК 

11 

           + +         +          + + 

ФК 

12 

            +                +  +   

ФК 

13 

         +  +   + +                  

ФК 

14 

           +   +     +  +            

ФК 

15 

    +        +                     

ФК 

16 

+  +                       +        

ФК 

17 

             +  +       +     +    + + 

ФК 

18 

             +   +  +        +     + + 

 

 
 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми 

 
 ОК 1 ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ОК 

12 

ОК 

13 

ОК 

14 

ОК 

15 

ВБ 

1.1 

ВБ 

1.2 

ВБ 

1.3 

ВБ 

1.4 

ВБ 

1.5 

ВБ 

1.6 

ВБ 

1.7 

ВБ 

1.8 

ВБ 

2.1 

ВБ 

2.2 

ВБ 

2.3 

ВБ 

2.4 

ВБ 

2.5 

ВБ 

2.6 

ВБ 

2.7 

ВБ 

2.8 

П 

01 

П 

02 

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 

          + +                      

ПРН 

18 

      +              +           + + 

 


