1. Профіль програми
спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1 - Загальна інформація
Повна назва закладу вищої освіти Херсонський національний технічний університет
та
структурного
підрозділу Факультет інтегрованих технологій
(кафедри)
Кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації
Ступінь вищої освіти та назва Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності \
кваліфікації мовою оригіналу / Bachelor of Business, trade and exchange activities
англійською мовою
Офіційна назва освітньої програми Товарознавство і торговельне підприємництво
Commodity Research and commercial business
Тип диплому та обсяг освітньої Диплом бакалавра, одиничний ступінь, на базі повної
програми
загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін
навчання 3 роки 10 місяців; на базі ступеня «молодший
бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст») – 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10
місяців.
Організація, що акредитує
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти,
Україна
Цикл/рівень
НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – перший цикл,
EQF-LLL – 6 рівень
Передумови
Повна загальна середня освіта, ОКР молодший спеціаліст
Мова викладання
українська мова
Термін дії освітньої програми
Вводиться в дію з 01.09.2020 р.
Інтернет-адреса
постійного http://kntu.net.ua/ukr/Abiturientu/IInformaciyaрозміщення
опису
освітньої vstupnikam/Osvitn-o-profesijni-programi/Pershij-bakalavrs-kijпрограми
riven-vischoyi-osviti
2 – Мета освітньої програми
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців з товарознавства і торговельного
підприємництва (з різними об'єктами професійної діяльності),
що направлені на формування та розвиток загальних і
професійних компетентностей, на здобуття студентом знань,
вмінь і навичок організаційно-управлінської, аналітичної
роботи в галузі комерційної, товарознавчої, маркетингової,
управлінської
та
зовнішньоекономічної
діяльності
торговельного підприємства, виробничих та посередницьких
підприємств, підприємств сфери послуг та сфери
торговельного
обслуговування
споживачів,
набуття
характеристик лідера-професіонала у цій сфері.
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, Галузь знань 07 Управління та адміністрування
спеціальність, спеціалізація (за Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова
наявності))
діяльність
Об'єкти
вивчення:
діяльність
з
організації
та
функціонування підприємницьких, торговельних та біржових
структур, що здійснюється для досягнення економічних і
соціальних результатів; продовольчі та непродовольчі товари,
визначення їх властивостей та рівня якості, організаційноуправлінська
діяльність
в
галузі
торговельного
підприємництва.
Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців,
здатних вирішувати практичні проблеми та складні
спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності; визначення та оцінювання властивостей товарів
для подальшої реалізації та товаропросування, вивчення і
прогнозування
попиту
на
товари
та
послуги;

обґрунтовування обсягу і структури товарообігу; оцінювання
бази даних щодо впливу факторів зовнішнього і
внутрішнього середовища на ефективність функціонування
торговельного підприємства.
Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії,
положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності і методологія їхнього використання для
організації та ефективного функціонування підприємницьких,
торговельних, біржових структур.
Методи, методики та технології: загальнонаукові й
спеціальні методи, професійні методики і технології,
застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання з
організації, ефективного функціонування та розвитку
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні
системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для
формування професійних компетентностей бакалавра
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна
Базується на загальновідомих положеннях та результатах
сучасних наукових досліджень у сфері товарознавства і
торговельного підприємництва та орієнтує на актуальні
спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та
наукова кар’єра.
Основний
фокус
освітньої В загальній програмі спеціальності «Підприємництво,
програми та спеціалізації
торгівля та біржова діяльність» акцент робиться на
товарознавство і торговельне підприємництво.
Орієнтована на професійну підготовку сучасних аналітиків,
підприємців, товарознавців, фахівців у сфері захисту прав
споживачів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до
сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до
вирішення практичних питань. Формує фахівців з новим
перспективним способом мислення, здатних застосовувати
існуючі методи дослідження.
Освітньо-професійна
програма
встановлює
галузеві
кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності
випускників вищого навчального закладу зі спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти і державні вимоги до
властивостей та якостей особи, що здобула певний освітній
рівень відповідного фахового спрямування.
Особливості програми
Програма охоплює дисципліни, що передбачають поєднання
теоретичних аспектів із практичними прикладами
майбутньої діяльності, що дозволяє студентам набути
необхідних навичок. Передбачена практика у галузевих
торговельних та виробничих підприємствах, митних
органах. Орієнтована на професійну підготовку сучасних
фахівців, підприємців, товарознавців, аналітиків, експертів,
фахівців у сфері захисту прав споживачів та митної справи,
ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного
бізнес-середовища. Протягом навчання застосовуються
інноваційні технології електронного навчання на власних
віртуальних навчальних ресурсах.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Працевлаштування
на
підприємствах
будь-якої
організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні,
державні, муніципальні тощо), в яких випускники працюють
у якості керівників структурних підрозділів або виконавців
різноманітних служб апарату управління; в органах

Подальше навчання
Викладання та навчання

Оцінювання

Інтегральна компетентність

державного та місцевого самоврядування; на підприємствах
малого та середнього бізнесу, що створені за власною
ініціативою.
Випускники можуть працювати за професіями згідно з
Національним класифікатором професій ДК 003:2010:
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
3415 Технічні та торговельні представники
3416 Закупники
3417 Оцінювачі та аукціоністи
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні
брокери
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та
експедиції
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
343 Технічні фахівці в галузі управління
3431 Секретарі адміністративних органів
3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату
управління
Випускники можуть працювати на посадах:
керівника структурних підрозділів підприємств, установ та
організацій; керівника фінансових, економічних та
адміністративних підрозділів підприємств; директора малого
підприємства (за видами економічної діяльності); посадової
особи громадської організації із захисту прав споживачів;
керівника виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній
торгівлі; керівника відділу асортименту та якості товарів у
підприємствах торгівлі; фахівця-керівника виробничих
підрозділів у складському (логістичному) господарстві;
керівника
виробничих підрозділів у комерційному
обслуговуванні; керівника виробничих підрозділів у
побутовому обслуговуванні; інспектора із закупівлі та якості
сільськогосподарських
продуктів;
технічного
та
торговельного представника; фахівця з біржової торгівлі;
брокера; дилера; фахівця із біржових операцій; торгівельного
брокера; менеджера з питань комерційної діяльності та
управління, менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі,
консультанта з ефективності підприємництва, аналітика із
дослідження товарного ринку, фахівця із методів розширення
ринків збуту.
Можливості продовження освіти за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Освітня
програма
забезпечує
студентоцентроване,
проблемно-орієнтоване навчання, електронне навчання в
системі Moodle, самонавчання.
Викладання проводиться у вигляді комбінації лекцій,
практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та
використанням
кейс-методів,
ділових
ігор,
міждисциплінарних тренінгів, що розвивають комунікативні
та лідерські навички й уміння працювати в команді.
Тестування знань, презентації, письмові та усні заліки,
письмові та усні екзамени, звіти з лабораторних та
практичних робіт, звіти про практику, контрольні роботи,
поточний контроль, захист курсових проектів/робіт, захист
кваліфікаційної роботи бакалавра.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
проблеми у сферах підприємницької, торговельної та

Загальні компетентності
(ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає
застосування теорій та методів організації і функціонування
підприємницьких, торговельних, біржових структур і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних
ситуаціях.
ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК5. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій.
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
з різних джерел.
ЗК7. Здатність працювати в команді.
ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК13. Здатність до засвоєння фундаментальних понять,
законів і теорій класичної та сучасної фізики.
ЗК14. Базові уміння щодо математичного, фізичного й
графічного моделювання в предметній області.
ФК1. Критичне
осмислення
теоретичних
засад
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
ФК2. Здатність обирати та використовувати відповідні
методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо
створення, функціонування підприємницьких, торговельних і
біржових структур.
ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів
ринкових відносин.
ФК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових
структур.
ФК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики
товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій
діяльності.
ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням
вимог
нормативно-правових
документів
у
сфері
підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання
з організації діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур.
ФК8. Здатність
застосовувати
основи
обліку
та
оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій
діяльності.
ФК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної
діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур.

ФК10. Здатність
до
бізнес-планування,
оцінювання
кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням
ризиків.
ФК11. Вміння визначати відповідність якості товарів, тари,
послуг вимогам законодавчо-правових актів.
ФК12. Здатність
до
набуття
практичних
навичок
самостійного аналізу під час виконання товарознавчої
діяльності в різних сферах народного господарства: торгівлі,
на підприємствах громадського харчування, у товариствах
споживачів, на торгових біржах тощо.
ФК13. Здатність до оцінювання ефективності торговельного
підприємництва, оцінювання комерційних ризиків та безпеки
торговельної діяльності.
ФК14. Здатність до втілення заходів, спрямованих на
забезпечення ефективності технології торгівельних процесів.
ФК15. Здатність
до
експлуатації,
удосконалення,
модернізації технічного обладнання галузі на основі знань
про основи та принципи його функціонування.
ФК16. Здатність здійснювати ідентифікацію товарів.
ФК17. Здатність ефективно контролювати дотримання
правил торгівлі, зберігання товарів.
ФК18. Здатність формувати інформаційне середовище щодо
якості і безпечності товарів, товарної асортиментної
структури, правового поля здійснення торговельнотехнологічного процесу.
ФК19. Здатність на основі знань законодавства, галузевих і
освітніх норм та стандартів до здійснення професійної
діяльності в галузевих структурах у правовому полі.
ФК20. Здатність з урахуванням співвідношень цілей, часу й
простору планувати та організовувати власну професійну
діяльність а також діяльність підлеглих у виробничій галузі,
забезпечуючи необхідні умови для застосування просторовочасових, матеріально-технічних, фінансово-економічних та
інш. ресурсів.
7 – Програмні результати навчання (ПРН)
ПРН1. Здатність використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й
уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.
ПРН2. Здатність застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за
різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.
ПРН3. Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами.
ПРН4. Здатність використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та
розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
ПРН5. Здатність організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних
джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
ПРН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати
професійних цілей.
ПРН7. Здатність демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати
відповідальність за результати.
ПРН8. Здатність застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері
збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
ПРН9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави.
ПРН10. Здатність демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
ПРН11. Здатність демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності для подальшого використання на практиці.
ПРН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо

створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
ПРН13. Здатність використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
ПРН14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій
діяльності.
ПРН15. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та
біржових структур і застосовувати його на практиці.
ПРН16. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій
діяльності.
ПРН17. Здатність застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з
урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.
ПРН18. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності
підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.
ПРН19. Здатність здійснювати аналіз суспільно-політичних відносин, національних і міжкультурних
цінностей, формувати адекватну модель соціальної поведінки, демонструвати власну світоглядну
позицію.
ПРН20. Здатність отримувати, опрацьовувати й відтворювати за допомогою графічних, математичних,
лінгвістичних та ін. засобів інформацію з предметної області державною та іноземною мовами.
ПРН21. Здатність здійснювати аналіз техніко-економічних показників технологічних процесів у своїй
предметній галузі згідно спеціалізації.
ПРН22. Здатність здійснювати експлуатацію, модернізацію, удосконалення технічного обладнання в
галузі товарознавства і торговельного підприємництва.
ПРН23. Здатність ідентифікувати товар, застосовуючи органолептичні, фізико-хімічні та інші методи.
ПРН24. Здатність аналізувати і визначати відповідність показників безпечності та якості товарів
вимогам вітчизняної та зарубіжної нормативної документації.
ПРН25. Здатність оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а також процеси,
що відбуваються в підприємницьких і торговельних структурах, та робити відповідні висновки для
прийняття управлінських рішень.
ПРН26. Здатність розробляти та реалізовувати стратегії у галузі комерційної логістики.
ПРН27. Здатність здійснювати контроль за додержанням технології робіт із товарами, правилами та
порядком продажу товарів.
ПРН28. Здатність здійснювати контроль за якістю надання послуг.
ПРН29. Здатність визначати ступінь екологічної безпеки товарів, тари та послуг, використовуючи
законодавчо-правові акти.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють
Кадрове забезпечення
освітній процес, повинні мати стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної
активності, який засвідчується виконанням не менше
чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30
Ліцензійних умов (постанова Кабінету міністрів України
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 (із
змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347)).
Науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років
проходять стажування.
Використання комп’ютеризованих класів, проекційної техніки,
Матеріально-технічне
спеціалізованих лабораторій, стендів та використання
забезпечення
сучасних прикладних програм: Microsoft Office, Mathcad.
Інформаційне
та
навчально- Використання віртуального навчального середовища та
методичне забезпечення
авторських розробок науково-педагогічних працівників.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність На загальних підставах в межах України.
На основі двосторонніх договорів між Херсонським
національним технічним університетом та технічними
університетами України.
Міжнародна кредитна мобільність У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх
договорів між Херсонським національним технічним
університетом та навчальними закладами країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів Можливе, після вивчення курсу української мови.

вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код
навчальної
дисципліни
НК 01
НК 02
НК 03
НК 04
НК 05
НК 06
НК 07
НК 08
НК 09
НК 10
НК 11
НК 12
НК 13
НК 14
НК 15
НК 16
НК 17
НК 18
НК 19
НК 20

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Нормативні компоненти ОП
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Історія та соціальна культура України
Іноземна мова
Право і політологія
Філософія
Безпека життєдіяльності
Екологія
Вища математика
Фізика
Хімія
Мікробіологія
Інформатика та інформаційні технології
Введення в спеціальність
Торговельна реклама
Теоретичні основи товарознавства
Товарознавство товарів особистої гігієни
Товарознавство харчових продуктів
Товарознавство непродовольчих товарів

Товарознавство послуг
Товарознавство пакувальних матеріалів і тари
Матеріалознавство та основи технології виробництва
НК 21
товарів
НК 22
Основи товарознавчої експертизи
НК 23
Світовий ринок товарів та послуг
НК 24
Електронна комерція
Технічне регулювання (основи стандартизації, метрології
НК 25
та управління якістю)
НК 26
Технічне регулювання (оцінювання відповідності)
НК 27
Облік і аудит
НК 28
Статистика ринку товарів та послуг
НК 29
Організація торгівлі
НК 30
Торговельне підприємництво
НК 31
Маркетинг в торгівлі
НК 32
Економіка торгівлі
Зовнішньоекономічна
діяльність
торговельних
НК 33
підприємств
НК 34
Торговельна логістика
НК 35
Менеджмент в торгівлі
НК 36
Проектування торговельно-технологічних процесів
НК 37
Виробнича (переддипломна) практика
Атестація здобувачів вищої освіти: кваліфікаційна
НК 38
робота бакалавра
Загальний обсяг нормативних компонент:
Вибіркові компоненти ОП *
Вибір з каталогу
ВК 01
Дисципліна 1
ВК 02
Дисципліна 2
ВК 03
Дисципліна 3
ВК 04
Дисципліна 4
ВК 05
Дисципліна 5
ВК 06
Дисципліна 6
ВК 07
Дисципліна 7
ВК 08
Дисципліна 8
ВК 09
Дисципліна 9
ВК 10
Дисципліна 10

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового
контролю

3
5
5
3
4
3
3
6
4
6
3
4
3
5
7
7

3
3

екзамен
екзамен
2 заліки, екзамен
залік
екзамен
екзамен
залік
2 екзамени
екзамен
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
екзамен, КП
екзамен
2 екзамени, залік,
КП
2 екзамени, залік,
КП
залік
екзамен

3

екзамен

5
3
3

екзамен
залік
залік

5

екзамен

3
3
3
6
3
3
5

залік
залік
екзамен
екзамен, КП
екзамен
екзамен
екзамен

3

екзамен

3
3
6
6

екзамен
екзамен
екзамен, КП

14
14

9
180

5
5
5
4
5
5
5
5
4
5

залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік

Разом

48

Пакетна програма
ПП01
Дисципліна 1
ПП02
Дисципліна 2
ПП03
Дисципліна 3
ПП04
Дисципліна 4
Разом за пакетною програмою
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Залік
Залік
Залік
Залік
12
60
240,0

* Вибіркові компоненти можуть бути організовані у вигляді вибору за блоками для відповідних навчальних планів

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи/проекту

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи бакалавра.
Кваліфікаційна робота бакалавра має бути спрямована на розв’язання
теоретичних завдань та вирішення практичних проблем у сферах
підприємницької, торговельної та біржової діяльності, що передбачає
застосування теорій та методів організації і функціонування
підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
У кваліфікаційній роботі бакалавра не може бути академічного плагіату,
фальсифікації та списування.
Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на офіційному
сайті вищого навчального закладу або його підрозділу.

Інтегральна
компетентність

Програмні
результати
навчання

4. Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей
Загальні компетентності

1

2

+

+

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

+

ПРН 19

+

ПРН 20

+

3

4

5

6

7

8

9

10

Спеціальні (фахові компетентності)

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

*

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

ПРН21

+

+

ПРН 22

+

+

ПРН 23

+

ПРН 24

+

ПРН 25

+

ПРН 26

+

ПРН 27

+

ПРН 28

+

ПРН 29

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

