ПЕРЕДМОВА
Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів вищої
освіти на початковому (освітньому) рівні за спеціальністю «Хімічні технології та
інженерія» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст
підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів
навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Розроблено робочою групою Миргородського художньо-промислового
коледжу імені М.В. Гоголя Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка у складі:
Степанова Вікторія Павлівна, голова циклової комісії технологічних
дисциплін, спеціаліст першої категорії;
Халітова Людмила Анатоліївна, викладач-методист, спеціаліст вищої
категорії;
Ксьонз Валентина Петрівна, викладач, спеціаліст вищої категорії;
Марченко Оксана Вікторівна, викладач, спеціаліст другої категорії.

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності
161 «Хімічні технології та інженерія»
1. Загальна інформація
Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В.
Повна назва вищого
Гоголя Полтавського національного технічного університету імені
навчального закладу
Юрія Кондратюка
Ступінь вищої освіти Молодший спеціаліст
Кваліфікація - технік-технолог (виробництво будівельних виробів
та назва кваліфікації
і конструкцій)
мовою оригіналу
Освітньо-професійна програма «Виготовлення тугоплавких
Офіційна назва
неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»
освітньої програми
Тип диплому та обсяг Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 150 кредитів ЄКТС,
термін навчання 2 роки 5 місяців
освітньої програми
Наявність акредитації Початковий рівень (короткий цикл) – 5 рівень НРК
Цикл/рівень
Базова загальна середня освіта/Повна загальна середня освіта/ОКР
Передумови
«Кваліфікований робітник»
Українська
Мова викладання
01.07.2025
Термі дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої
програми
2. Мета освітньої програми
Забезпечити здобуття студентами поглиблених компетентностей за спеціальністю 161
«Хімічні технології та інженерія» достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем у галузі професійної діяльності.
3. Характеристика освітньої програми
16
«Хімічна та біоінженерія»
Предметна область
161 «Хімічні технології та інженерія»
Освітня програма підготовки молодших спеціалістів з
Орієнтація освітньої
виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і
програми
виробів
Спеціальна освіта зі спеціальності 161 «Хімічні технології та
Основний фокус
інженерія»
освітньої програми
Особливості програми Передбачено проведення практики на підприємствах галузі
Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання

4. Придатність випускників
Здатний виконувати зазначену професійну роботу за такими
назвами робіт:
- Лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
- Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);
- Технік-технолог;
- Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і
конструкцій);
- Технік-лаборант (хімічне виробництво)..
Продовження навчання на усіх бакалаврських програмах в галузі
16 «Хімічна та біоінженерія».

Викладання та
навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

Фахові
компетентності
спеціальності

5. Викладання та оцінювання
Проблемно-орієнтоване
навчання,
студентсько-центроване
навчання, самонавчання, навчання через виробничу практику.
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції,
семінари, практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні
заняття, тощо.
Усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист
курсових робіт (проектів), захист дипломного проекту, тощо.
6. Програмні компетентності
здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування положень і методів відповідної науки і
характеризується певною невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність діяти на підставі етичних суджень.
ЗК2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і
конкретних історичних умовах.
ЗК3. Прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки.
ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології.
ЗК5. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з
різних джерел.
ЗК6. Здатність до усного та письмового спілкування рідною
мовою.
ЗК7. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою.
ЗК8. Здатність діяти з соціальною відповідальністю і
громадянською свідомістю.
ЗК9. Здатність до конструктивної взаємодії з іншими людьми,
незалежно від їх походження та особливостей культури, і поваги
до різноманітності.
ЗК10. Знання і розуміння предметної області та розуміння
професії.
ЗК11. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й
генерування ідей.
ФК1. Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності
до стандартів якості.
ФК2. Знання основних вимог щодо виконання креслень згідно
стандартів, що діють у нашій країні; практичні навички побудови
графічних зображень.
ФК3. Базові знання в галузі інформатики й сучасних
інформаційних технологій; навички використання програмних
засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння
створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси.
ФК4. Здатність застосовувати інструментальні методи аналізу в
лабораторних випробуваннях тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів, навички роботи із сучасною апаратурою.
ФК5. Базові уявлення про основи сучасної кристалографії і
мінералогії, морфологію кристалів та мінералів, основні процеси
мінералоутворення, використання мінералів у виробництві
тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.
ФК6. Базові уявлення про основи прикладної механіки, загальні
закони рівноваги та руху матеріальних тіл, основи положень

деталей машин.
ФК7. Здатність застосовувати основні закони термодинаміки і
теплотехніки для розробки прогресивних технологічних процесів
та оптимальних режимів виробництва тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів під керівництвом більш
кваліфікованого працівника.
ФК8. Володіння загальними правилами виконання креслень,
основами проекційного, технічного креслення; володіння
практичними уміннями у виконанні креслень відповідно до вимог
стандартів.
ФК9. Базові уявлення про фізичні процеси в електричних і
магнітних колах, властивості електричного та магнітного поля,
методи розрахунку електричних кіл.
ФК10. Знання і застосування на практиці методів і принципів
стандартизації, системного підходу до проблеми якості продукції,
відповідальності за додержання вимог стандартів і технічних
умов.
ФК11. Здатність використовувати професійно профільовані
знання й практичні навички для розробки (під керівництвом більш
кваліфікованого
працівника)
прогресивних технологічних
процесів й оптимальних режимів виробництва, забезпечуючи
відповідність розроблюваних проектів технічним завданням і
чинним нормативним документам з проектування, додержання
високої якості продукції, скорочення матеріальних і трудових
витрат на її виготовлення.
ФК12. Здатність організувати роботу відповідно до вимог
охорони праці на підприємстві, установі й організації.
ФК13. Здатність використовувати професійно профільовані
знання й практичні навички в галузі фізичної і колоїдної хімії для
володіння фізико-хімічними процесами, що супроводжують
виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і
виробів.
ФК14. Здатність використовувати професійно профільовані
знання й практичні навички для контролю додержання
технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства
і правил експлуатації устаткування, для участі у випробуваннях
технологічного устаткування, проведення експериментальних
робіт.
ФК15. Здатність використовувати професійно профільовані
знання й практичні навички для розроблення технічно
обґрунтованих норм часу (виробітку), для розрахунку
подетальних і поопераційних матеріальних нормативів, норм
витрат сировини, матеріалів, інструменту, палива та енергії,
економічної
ефективності
технологічних
процесів,
що
проектуються.
ФК16. Здатність використовувати професійно профільовані
знання й практичні навички для контролю за усіма операціями
технологічної послідовності за допомогою автоматизованих
систем управління технологічними процесами.
ФК17. Здатність використовувати професійно профільовані
знання й практичні навички в галузі охорони праці для
забезпечення безпечних умов праці на підприємствах тугоплавких

неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.
ФК18. Здатність застосовувати знання, уміння і навички в галузі
інформатики, комп’ютерної техніки та програмування для
використання інформаційних систем і технологій у виробництві
тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.
ФК19. Здатність використовувати знання, уміння й навички для
визначення показників технічного рівня проектованих об’єктів
техніки і технології, розробки технічних завдань на проектування
пристроїв, передбачених розробленою технологією, упровадження
технологічних процесів у цехах.
ФК20. Здатність використовувати професійно профільовані
знання для контролю якості сировини, матеріалів, параметрів
технологічного процесу та готової продукції.
ФК21. Здатність використовувати теоретичні знання для
виконання аналізів і випробувань з метою визначення хімічного
складу й основних властивостей матеріалів відповідно до вимог
стандартів і технічних умов.
ФК22. Здатність використовувати теоретичні знання для
виконання лабораторних аналізів і випробувань тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів, навички роботи із сучасною
апаратурою.
7. Програмні результати навчання
ПРН1. Базові уявлення про основи філософії, психології,
педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й
соціалізації особистості.
ПРН2. Здатність аналізувати історичні події та процеси.
ПРН3. Розуміння необхідності та вміння вести здоровий спосіб
життя, фізичне самовдосконалення.
ПРН4. Уміння будувати комунікаційну мережу для обміну
інформацією та зворотного зв’язку, вести кореспонденцію.
ПРН5. Здатність використовувати оргтехніку, прикладне
програмне забезпечення відповідно до виду діяльності,
документально оформляти управлінське рішення.
ПРН6. Вміння складати й структурувати професійні тексти та
документи, готуватися до публічного виступу, користуватися
правилами спілкування мовця і слухача, застосовувати певні
форми проведення дискусії.
ПРН7. Вміння використовувати іноземну мову для забезпечення
результативної професійної діяльності.
ПРН8. Здатність дотримуватися загальноприйнятих норм
поведінки та моралі в міжособистісних відносинах.
ПРН9.
Здатність
виконувати
конституційні
обов’язки,
дотримуватися норм законодавства.
ПРН10. Здатність вносити рекомендації по введенню нових чи
зміні існуючих вимог до якості.
ПРН11. Уміння використовувати загальнонаукові та креативні
методи пізнання у професійній діяльності.
ПРН12. Здатність вносити рекомендації по введенню нових чи
зміні існуючих вимог до якості.
ПРН13. Володіння загальними правилами виконання креслень,
основами проекційного, технічного креслення; володіння
практичними знаннями і уміннями у виконанні креслень

відповідно до вимог стандартів.
ПРН14. В умовах виробничої діяльності, використовуючи основи
інформатики
і сучасні інформаційні
технології вміти
застосовувати знання в галузі інформатики для оволодіння
інформаційними технологіями в професійній діяльності.
ПРН15. Здатність користування лабораторним обладнанням
(приладами),
керуючись
нормативними
документами,
стандартами, методичними вказівками, інструкціями, проводити
лабораторні дослідження аналітичними, хімічними (фізикохімічними) методами.
ПРН16. Використовуючи технологічні регламенти, режимні та
технологічні карти, інструкції; державні стандарти на сировину,
матеріали, готову продукцію не допускати у виробництво
сировину, матеріали та напівфабрикати, які не відповідають
вимогам до їх якості.
ПРН17. Використовуючи технологічний регламент і план
ліквідації аварій, пускати, зупиняти і виводити на режим
нормальної роботи технологічне обладнання, технологічні лінії.
ПРН18. Використовуючи технологічні регламенти, режимні та
технологічні карти, інструкції; державні стандарти на сировину,
матеріали, готову продукцію не допускати в процесі виробництва
порушень параметрів та норм технологічного процесу.
ПРН19. Керуючись правилами ведення технічної документації і
формами звітності, використовуючи персональні комп’ютери та
іншу оргтехніку оформляти зміни в технічній документації у
зв’язку з коректуванням технологічних процесів і режимів
виробництва і погоджувати їх з підрозділами підприємства.
ПРН20. Враховуючи норми технологічного режиму, паспортні дані
та технічні характеристики технологічного та лабораторного
обладнання, контрольно-вимірювальних приладів визначати
несправності, своєчасно повідомляти спеціальні служби про їх
наявність.
ПРН21. В умовах виробництва, керуючись знаннями технології
виробництва, технічними завданнями і діючими нормативними
документами з проектування, використовуючи довідникову, науковотехнічну літературу під керівництвом більш кваліфікованого
працівника забезпечувати дотримання високої якості продукції. Брати
участь у виявленні причин браку продукції, підготовці пропозицій
щодо його запобігання і ліквідації.
ПРН22. В умовах виробництва, керуючись знаннями технології
виробництва, технічними завданнями і діючими нормативними
документами з проектування, використовуючи довідникову,
науково-технічну
літературу
під
керівництвом
більш
кваліфікованого працівника розробляти прогресивні технологічні
процеси й оптимальні режими виробництва на прості види
продукції або її елементи, встановлювати послідовність
технологічних операцій у процесі виготовлення тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.
ПРН23. На підставі технологічної документації, використовуючи
чинну нормативно-правову базу з питань охорони праці,
організовувати та контролювати дотримання вимог безпеки праці та
санітарно-гігієнічних вимог учасниками трудового процесу.

ПРН24. В умовах виробництва, керуючись знаннями технології
виробництва, технічними завданнями і діючими нормативними
документами з проектування, використовуючи довідникову,
науково-технічну
літературу
під
керівництвом
більш
кваліфікованого працівника підбирати основні технологічні
параметри процесу.
ПРН25. Використовуючи технологічний регламент, технологічні
карти, інструкції технічної експлуатації обладнання забезпечувати
безперебійну роботу технологічного обладнання.
ПРН26. В умовах виробництва, керуючись знаннями технології
виробництва, технічними завданнями і діючими нормативними
документами з проектування, використовуючи довідникову,
науково-технічну
літературу
під
керівництвом
більш
кваліфікованого
працівника
забезпечувати
скорочення
матеріальних і трудових витрат на виготовлення продукції.
ПРН27. Використовуючи технологічні регламенти, режимні та
технологічні карти, інструкції, державні стандарти на сировину,
матеріали,
готову
продукцію
здійснювати
коригування
технологічного режиму, а також використовуючи технологічний
регламент, технологічні карти, інструкції технічної експлуатації
обладнання регулювати роботу обладнання відповідно до заданого
режиму та слідкувати за роботою КВП і А, сигналізації та
приладів, що блокують роботу обладнання.
ПРН28. В умовах об’єктового рівня застосовуючи методи
спостереження та контролю, визначати потенційно небезпечні
ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи
природного середовища, що можуть створювати загрозу
виникнення надзвичайних ситуацій, на підставі відомостей щодо
потенційно небезпечних ділянок виробництва, видів виробничих
процесів та елементів природного середовища за допомогою
типових інструкцій планувати запобіжні заходи.
ПРН29. В умовах виробництва, керуючись знаннями технології
виробництва, технічними завданнями і діючими нормативними
документами з проектування, використовуючи довідникову,
науково-технічну
літературу
під
керівництвом
більш
кваліфікованого працівника встановлювати контроль за усіма
операціями технологічної послідовності.
ПРН30. Брати участь у проведенні патентних досліджень і
визначенні показників технічного рівня об’єктів техніки і
технології, що проектуються, у впровадженні технологічних
процесів у цехах.
ПРН31. Володіючи методикою проведення хімічного та фізикомеханічного аналізу згідно з вимогами технічної документації та
стандартів готувати сировину, напівфабрикати та готову
продукцію для проведення випробувань. Використовуючи
державні стандарти, технологічні регламенти, режимні і
технологічні карти, карти контролю та іншу нормативно-технічну
документацію, користуючись лабораторними випробуваннями,
засобами вимірювання та КВП і А здійснювати контроль якості
готової продукції.
ПРН32. Використовуючи технологічні регламенти, режимні та
технологічні карти, інструкції; державні стандарти на сировину,

матеріали, готову продукцію не допускати в процесі виробництва
порушень параметрів та норм технологічного процесу.
ПРН33. Володіючи методикою проведення хімічного та фізикомеханічного аналізу згідно з вимогами технічної документації та
стандартів готувати необхідні матеріали та реактиви до аналізу,
проводити розрахунки результатів аналізу.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення кваліфікація педагогічних працівників, які забезпечують
підготовку студентів зі спеціальності 161 «Хімічні технології та
інженерія» відповідає ліцензійним вимогам підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Матеріально-технічне Матеріально-технічне забезпечення зі спеціальності 161 «Хімічні
технології та інженерія» відповідає ліцензійним вимогам
забезпечення
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст».
Інформаційне
та
навчально-методичне
забезпечення
зі
Інформаційне та
навчально-методичне спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» відповідає
ліцензійним вимогам підготовки фахівців за освітньозабезпечення
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1 Перелік компонент ОП
Код
н/д
ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ОК10
ОК11
ОК12
ОК13

ОК14
ОК15
ОК16
ОК17
ОК18
ОК19
ОК20
ОК21
ОК22
ОК23
ОК24
ОК25
ОК26
ОК27
ОК28
ОК29
ОК30
ОК31
ОК32

Компоненти освітньої програми

Кількість
кредитів

Цикл загальної підготовки
Історія України
3
Українська мова (за професійним спрямуванням)
2
Основи філософських знань
2
Економічна теорія
2
Правознавство
2
Культурологія
2
Соціологія
2
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3
Фізичне виховання
5
Безпека життєдіяльності
2
Загальна електротехніка з основами електроніки
2
Основи екології
2
Вища математика
2
Разом
31
Цикл професійної підготовки
Аналітична хімія
4
Прикладна механіка
3
Основи термодинаміки і теплотехніки
3
Інженерна графіка
3
Метрологія, стандартизація та сертифікація
2
Загальна технологія тугоплавких неметалевих і
9
силікатних матеріалів і виробів
Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних
5
матеріалів і виробів
Машини та обладнання підприємств тугоплавких
6
неметалевих і силікатних матеріалів і виробів
Теплотехнічне обладнання підприємств тугоплавких
8
неметалевих і силікатних матеріалів і виробів
Економіка, організація та планування виробництва
6
Основи автоматизації та АСУТП
6
Охорона праці
3
Основи комп’ютерної техніки
4
Основи проектування та комп’ютерної графіки
4
Будівельне матеріалознавство
12
Разом
78
Практична підготовка
Техніка лабораторних робіт
1,5
З хімічного аналізу тугоплавких неметалевих і
4,5
силікатних матеріалів
З технології тугоплавких неметалевих і силікатних
4,5
матеріалів
З будівельного матеріалознавства
6

Форма
підсумкового
контролю
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
екзамен

залік
залік
екзамен
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
курсова/екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
курсова/екзамен
залік
залік
залік
Кваліфікацій-ний
іспит

ОК33 Технологічна практика
ОК34 Переддипломна практика
Загальна кількість за практикою
Екзамени/Державна атестація
Дипломне проектування
Всього за ОП
Державна атестація
Дипломне проектування

8
6
30,5
4,5
6
150

залік
залік

2.2 Структурно-логічна схема ОП
Підготовка фахівця техніка-технолога (виробництво будівельних
виробів і конструкцій)
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
Цикл загальної підготовки
Історія України
 Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)
Українська мова (за
професійним спрямуванням)
 Фізичне виховання
Основи філософських знань
 Безпека життєдіяльності
Економічна теорія
 Загальна електротехніка з
основами електроніки
Правознавство
 Основи екології
Культурологія
 Вища математика
Соціологія
Цикл професійної підготовки
Аналітична хімія
 Теплотехнічне обладнання
підприємств тугоплавких
Прикладна механіка
неметалевих і силікатних
Основи термодинаміки і
матеріалів і виробів
теплотехніки
 Економіка, організація та
Інженерна графіка
планування виробництва
Метрологія, стандартизація та
 Основи автоматизації та АСУТП
сертифікація
 Охорона праці
Загальна технологія
 Основи комп’ютерної техніки
тугоплавких неметалевих і
силікатних матеріалів і виробів
 Основи проектування та
комп’ютерної графіки
Фізична хімія тугоплавких
неметалевих і силікатних
 Будівельне матеріалознавство
матеріалів і виробів
Машини та обладнання
підприємств тугоплавких
неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів
























Техніка лабораторних робіт
З хімічного аналізу тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
З технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
З будівельного матеріалознавства
Технологічна практика
Переддипломна практика
Державна атестація
Дипломне проектування

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 161 «Хімічні
технології та інженерія» проводиться у формі захисту дипломного проекту та
завершується видачею документу встановленого зразка про присвоєння
кваліфікації: Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій).
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34
+

ЗК1
ЗК2

+

+

+
+

ЗК3

+

+

ЗК4

+

ЗК5

+

+

+

+

ЗК6

+
+

ЗК7
+

ЗК8

+

ЗК9
ЗК10

+

+
+

+
+

+
+

ЗК11

+

ФК1
+

ФК2
ФК3
+

ФК4

+

ФК5
+

ФК6

+
+

ФК7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

ФК10

+

ФК11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ФК12
+

ФК13
ФК14

+

+

ФК8
ФК9

+
+

+

+

+
+

ФК15

+

ФК16

+

+

ФК18

+

+

+

+

ФК19

+

+

+

+

+

ФК17

+

+

+

+

+

+

+

+

ФК21

+

+

+

+

ФК22

+

ФК20

+

+

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ОК29 ОК30 ОК31 ОК32 ОК33 ОК34
ПРН1
ПРН2

+

+

+

+

ПРН3

+

+

+

ПРН4

+

ПРН5
ПРН6
ПРН7
+

ПРН9

+
+

+

+

+
+
+

ПРН13

+

ПРН14
ПРН15

+

ПРН16

+

ПРН17

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН18

+
+

+
+

ПРН19

+
+

+

ПРН21

+

ПРН22

+

+

ПРН23

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПРН24

+
+

+

+

ПРН26

+

ПРН27

+

ПРН28

+

ПРН29

+

+

+

+

+

+

ПРН30
ПРН31

+

+

ПРН12

ПРН25

+

+

ПРН11

ПРН20

+

+

ПРН8
ПРН10

+
+

+
+

+

+

+

+

ПРН32

+

+

+

+

ПРН33

+

