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1 Профіль профільної спеціалізованої освітньо-професійної програ-

ми зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» за спеціалізацією    

«Охорона праці» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України  

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мо-

вою оригіналу 

Магістр цивільної безпеки, охорона праці 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Профільна спеціалізована освітньо-професійна програма зі спе-

ціальності 263 «Цивільна безпека» за спеціалізацією «Охорона 

праці» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчан-

ня 1рік 6 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат  серії НД  № 2193227 дійсний до 1 липня 2022 року 

Цикл/рівень HPK України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –  

8 рівень  

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 

Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні не стандартні завдання і 

проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі управління охороною пра-

ці, що передбачають оцінювання та прогнозування тенденцій працеохоронної діяльності 

різноманітних підприємств і організацій, а також обґрунтування заходів з ризикорієнто-

ваного управління охороною праці з урахуванням міжнародних директив. 

3 – Характеристика профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

 

Підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управ-

лінської та науково-дослідної діяльності у сфері цивільного захи-

сту, виробничої та техногенної безпеки. Теоретичним змістом 

предметної області є способи і методи оптимізації, проектування, 

моделювання, розроблення, налагодження і експлуатування,  а 

також наукові дослідження та виробничі випробування. Здобувач 

вищої освіти, у зазначеній предметній області, має оволодіти 

знаннями, уміннями та навичками, спрямованими на: 

створення стратегій розвитку у сфері цивільного захисту, виро-

бничої та техногенної безпеки; 

економічну оцінку розроблювальних систем (схем) захисту або 

запропонованих інженерно-технічних рішень;  

розроблення та реалізацію комплексу організаційних, технічних і 

спеціальних заходів цивільного захисту та охорони праці, органі-

зацію й упровадження сучасних систем менеджменту техноген-

ного й професійного ризику на підприємствах і в організаціях; 

упровадження організаційно-правових заходів підвищення ефе-

ктивності діяльності підпорядкованих структур відповідно до їх 

завдань; 



проведення моніторингу, складання короткострокового й довго-

строкового прогнозу розвитку ситуації на підставі отриманих 

даних; 

організацію дій сил і засобів цивільного захисту щодо ліквіду-

вання наслідків надзвичайних ситуацій. 

Орієнтація програми  

 

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із 

врахуванням особливостей підготовки фахівців з питань цивіль-

ної безпеки та охорони праці. 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі забезпечен-

ня охорони праці, у тому числі в управліннях та в частинах 

ДСНС. 

Особливості програми Необхідність практики, стажування. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  

до працевлаштування 

Професійні назви робіт за ДК 003:2010: 

«Начальник штабу цивільного захисту», код КП 1210.1;  

«Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілак-

тичних заходів цивільного захисту», код КП 1229.7; «Начальник під-

розділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій», код 

КП 1229.7 тощо;  

«Інженер з охорони праці», код КП 2149.2;  

«Інженер з профілактичних робіт», код КП 2149.2;  

«Інженер з техногенно-екологічної безпеки», код КП 2149.2;  

«Експерт з умов праці», код КП 2412.2;  

«Науковий співробітник (галузь інженерної справи)», код КП 2149.1;  

і займати первинні посади зазначені у Довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників ДСНС України (випуск 92). 

Подальше  навчання Продовження здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Професійно-орієнтоване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику. 

Система оцінювання Поточні звіти, усні презентації, поточний контроль, лабораторні 

звіти, заліки, усні та письмові екзамени, захист звіту з практики, 

стажування, захист курсових робіт, комплексний екзамен атес-

тації, захист кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практич-

ні проблеми у сфері цивільного захисту, виробничої та техно-

генної безпеки під час практичної діяльності або у процесі на-

вчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснен-

ня інновацій та характеризується комплексністю та невизначе-

ністю умов.  

Загальні компетентності ЗК 1. Здатність визначати мету і завдання  власної та колективної 

діяльності, організувати і очолити роботу колективу, готовність до 

лідерства. 

ЗК 2. Здатність формулювати особисту думку та доказово предста-

вити точку зору  щодо  інженерних рішень та  управлінських дій на 

певній території, об’єкті. 

ЗК 3. Здатність до системного творчого мислення, наполегливість у 

досягненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професій-

ної і науково-технічної інформації. 

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї, їх відстоювати й цілеспря-



мовано реалізовувати. 

ЗК 6. Здатність моделювати, спрощувати, адекватно уявляти, порів-

нювати, використовувати відомі рішення в новому форматі, якісно 

оцінювати кількісні результати, їх математично формулювати. 

ЗК 7. Креативність, здатність до індивідуальної науково-дослідної 

діяльності. 

ЗК 8. Здатність акцентовано формулювати думки в усній і письмовій 

формі на рідній і іноземній мові. 

ЗК 9. Здатність до презентації власних і колективних результатів 

професійної та науково-дослідної діяльності. 

ЗК 10. Готовність застосовувати сучасні методи дослідження і 

прогнозування ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та 

виробничих об’єктах. 

ЗК 11. Розуміти особливості підходів попередження можливих загроз 

життю і здоров'ю працюючих. 

ЗК. 12. Формулювати завдання управління безпекою праці для 

їхнього рішення за допомогою інформаційних технологій. 

ЗК. 13. Вміти оцінити безпеку технологічних процесів і облад-

нання. 

ЗК. 14. Здатність до аналізу і синтезу норм законодавства Укра-

їни з питань державного управління в сфері охорони праці. 

ЗК. 15. Здатність до реалізації функцій управління у сфері охо-

рони праці. 

Професійні компетент-

ності спеціальності 

(ПК) 

 

ПК. 1. Спроможність управляти роботою та стратегічним розви-

тком колективу в процесі здійснення професійної діяльності, а 

також діяльністю підприємства, організації в режимі виникнен-

ня надзвичайної ситуації. 

ПК. 2. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослід-

ницької та/або інноваційної діяльності у сфері цивільного захи-

сту або  охорони праці. 

ПК. 3. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи під 

час критичного осмислення проблем у сфері техногенної безпе-

ки, цивільного захисту або  охорони праці. 

ПК. 4. Здатність до використання принципів, методів та органі-

заційних процедур дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

ПК. 5. Спроможність застосувати на практиці теорії прийняття 

управлінських рішень і методи експертних оцінок  

ПК. 6. Здатність організовувати моніторинг джерел надзвичай-

них ситуацій й аналізувати його результати, розробляти науко-

во-обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із запо-

бігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. 

ПК. 7. Здатність застосовувати нові підходи (методи) до аналі-

зування процесів, стану об'єктів та прогнозування можливих 

причин виникнення надзвичайних ситуацій з метою оцінювання 

ризику та можливих наслідків. 

ПК. 8. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців 

та нефахівців. 

ПК. 9. Спроможність проводити експертизу нормативних доку-

ментів у сфері цивільного захисту, проектів містобудівної доку-

ментації та проектів будівництва з питань техногенної  безпеки. 

ПК. 10. Здатність проводити економічну оцінку ефективності 

інженерно-технічних заходів цивільного захисту  



ПК. 11. Здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати 

сучасні інформаційні технології під час рішення професійних 

або наукових завдань.  

ПК. 12. Здатність до реалізації нових методів, спрямованих на 

регулювання техногенної безпеки, оцінювання рівнів ризику. 

ПК. 13. Уміння оптимізувати методи й засоби, спрямовані на 

припинення дії небезпечних чинників, рятування життя і збере-

ження здоров’я людей, а також організовування життєзабезпе-

чення населення. 

ПК. 14. Здатність самостійно створювати сучасні моделі систем 

для захисту населення,  територій шляхом творчого застосуван-

ня отриманих знань. 

ПК. 15. Бути готовим до реалізації на практиці в конкретних 

умовах заходів (методів) щодо захисту населення у надзвичай-

них ситуаціях. 

ПК. 16. Забезпечувати організаційні і навчально-методичні за-

ходи щодо набуття працівниками і населенням знань, необхід-

них для збереження життя і здоров'я людей в умовах надзвичай-

ної ситуації та під час виконання невідкладних робіт у зоні над-

звичайної ситуації або в осередку ураження. 

ПК. 17. Здатності працювати із сучасними приладами оцінки 

шкідливих і небезпечних виробничих чинників та використову-

вати засоби індивідуального та групового захисту. 

ПК. 18. Здатність аналізувати й оцінювати небезпеки та шкідли-

ві і небезпечні фактори виробничі фактори. 

ПК. 19. Здатність застосовувати законодавчі та інші норматив-

но-правові акти з промислової безпеки та охорони праці. 

ПК. 20. Уміти аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку 

об'єктів господарювання для людини й навколишнього середо-

вища, визначаючи ризик та ризикоутворюючі фактори. 

ПК. 21. Здатність організовувати моніторинг стану охорони 

праці й аналізувати її результати, становити короткострокові й 

довгострокові прогнози виробничого травматизму й професій-

ної захворюваності. 

ПК. 22. Розробляти та створювати системи екологічної безпеки 

для проектів попередження, контролю, локалізації та ліквідації 

екологічно небезпечних ситуацій. 

ПК. 23. Здатність розуміти та аналізувати у загальнодержавному 

вимірі сутність і зміст атестації та паспортизації робочих місць, 

покращення умов праці працюючих. 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1. Визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку надзвичайних ситуа-

цій, аварій, інших небезпечних подій. 

ПРН 2. Аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, нещасного ви-

падку на виробництві, аварії та оцінювати їх наслідки.  

ПРН 3. Проводити  аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з питань циві-

льного захисту, охорони праці та техногенної безпеки. 

ПРН 4. Володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання дослі-

джень. 

ПРН 5. Виконувати експертизу у сфері цивільного захисту, проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації. 

ПРН 6. Оцінювати рівень небезпеки під час виникнення надзвичайної ситуації (аварії) та можли-

вості підрозділів, створених для виконання завдань у сфері цивільного захисту відповідної функ-



ціональної спрямованості. 

ПРН 7. Проводити обстеження технічного стану, стану забезпечення цивільного захисту, техно-

генної та виробничої безпеки  об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизацію. 

ПРН 8. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту населення, тери-

торії, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створювати 

моделі нових систем захисту, розробляти та пропонувати рекомендації щодо практичного засто-

сування результатів експерименту. 

ПРН 9. Використовувати сучасні інформаційні ресурси у сфері професійної діяльності. 

ПРН 10. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних не-

передбачуваних умовах. 

ПРН 11. Виконувати та захищати техніко-економічні розрахунки заходів щодо підвищення без-

пеки. 

ПРН 12. Розробляти системи управління цивільним захистом, охороною праці, техногенною 

безпекою підприємств, установ, організацій. 

ПРН 13. Спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах 

діяльності. Володіти  навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять. 

ПРН 14. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців аварійно-

рятувальних служб та формувань і широкого загалу. 

ПРН 15. Визначати ймовірність виникнення, тенденції і динаміку розвитку надзвичайних ситуа-

цій, аварій, інших небезпечних подій. 

ПРН 16. Аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, нещасного 

випадку на виробництві, аварії та оцінювати їх наслідки. 

ПРН 17. Проводити  аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з питань циві-

льного захисту, охорони праці та техногенної безпеки. 

ПРН 18. Володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та виконання дослі-

джень. 

ПРН 19. Виконувати експертизу у сфері цивільного захисту, проектів будівництва та проектів 

містобудівної документації. 

ПРН 20. Оцінювати рівень небезпеки під час виникнення надзвичайної ситуації (аварії) та мож-

ливості підрозділів, створених для виконання завдань у сфері цивільного захисту відповідної 

функціональної спрямованості. 

ПРН 21. Вміти використовувати отримані знання для здійснення атестації та паспортизації 

робочих місць, а також оцінювати ергономічні властивості робочих місць і обладнання. 

ПРН 22. Вміти організовувати вимірювання на основі положень метрології, забезпечувати 

необхідні організаційні заходи, вимоги до засобів вимірювання; оцінювати показники техні-

чних характеристик машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів вироб-

ництва для визначення засобів їх захисту та захисту працюючих; організувати роботу із сер-

тифікації засобів індивідуального захисту працівників. 

ПРН 23. Вміти забезпечувати дотримання гранично допустимих рівнів та параметрів небез-

печних та шкідливих виробничих факторів у виробничих умовах шляхом своєчасного конт-

ролю, вимірювання їх рівнів. 

ПРН 24. Готовність застосовувати сучасні методи дослідження і прогнозування ризиків, 

загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах. 

ПРН . 25. Здатність розуміти та аналізувати у загальнодержавному вимірі сутність і зміст 

атестації та паспортизації робочих місць, покращення умов праці працюючих. 

ПРН .26. Уміти аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів господарювання 

для людини й навколишнього середовища, визначаючи ризик та ризикоутворюючі факто-

ри. 

ПРН .27. Здатність організовувати моніторинг стану охорони праці й аналізувати її ре-

зультати, становити короткострокові й довгострокові прогнози виробничого травматизму 

й професійної захворюваності. 

ПРН .28. Здатність аналізувати й оцінювати небезпеки та шкідливі і небезпечні фактори 



виробничі фактори. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні дисциплін обов’язкової та вибіркової частини змісту 

навчання  беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, 

доценти, які мають досвід практичної, наукової та педагогічної ро-

боти. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Інструменти та обладнання передбачає наявність:  

технічних та наочних засобів навчання, вимірювальних приладів; 

навчальних лабораторій; 

навчальний майданчик для роботи з приладами розвідки, дозимет-

ричного контролю, аварійно-рятувальним інструментом, обладнан-

ням та оснащенням, засобами пожежогасіння, дегазації та дезакти-

вації об’єктів і територій. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується мето-

дичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, 

методичних розробок до практичних занять, лабораторних практи-

кумів, методичних вказівок до самостійної роботи студентів, мето-

дичних матеріалів до курсового проектування, прототипів розробки 

курсових робіт, екзаменаційних та тестових запитань різної склад-

ності (для самоперевірки, для іспитів, для тренінгів) тощо. 

9  – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 

  



2 Перелік компонент профільної спеціалізованої освітньо-

професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент профільної спеціалізованої освітньо-професійної 

програми 

Код 

компо-

ненти 

Компоненти профільної спеціалізованої освітньо-

професійної програми(навчальні дисципліни,  

курсові проекти (роботи), практики, кваліфіка-

ційна робота) 

Кіль-

кість 

кредитів 

Форма під-

сумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1. Економіка цивільної безпеки 4 екзамен 
ОК 2. Метрологія і стандартизація 5 екзамен 
ОК 3. Філософія і методологія науки 4 диф.залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 4. 
Техногенна безпека об'єктів та технологій 6 

диф.залік 

екзамен 

ОК 5. Екологічна безпека 4 екзамен 

ОК 6. Державне регулювання діяльності у сфері цивільного 

захисту 
5 

екзамен 

ОК 7. 
Організація заходів у сфері цивільного захисту 4 

диф.залік 

екзамен 

ОК 8. Переддипломна практика (стажування) 3 екзамен 

ОК 9. Написання та захист магістерської роботи 10  

ОК 10. Комплексний екзамен 1  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 46 

Вибіркові компоненти профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 

Вибіркові загальні компоненти 

ВБ 1.1. Державне управління охороною праці та техноген-

ною безпекою 
4 

екзамен 

ВБ 1.2. Психологія і педагогіка вищої школи 3 диф.залік 

ВБ 1.3. Іноземна мова для міжнародних тестів TOEFL та 

IELTS 
3 

диф.залік 

ВБ 1.4. 
Методологія та організація наукових досліджень 5 

диф.залік 

екзамен 

ВБ 1.5. Діяльність міжнародної організації праці 3 екзамен 

Вибіркові професійні компоненти 

ВБ 2.1. Атестація та паспортизація робочих місць і ергоно-

міка 
7 

екзамен 

ВБ 2.2. 
Система управління охороною праці у галузі 7 

диф.залік 

екзамен 

ВБ 2.3. 
Моніторинг охорони праці та теорія професійних 

ризиків 
9 

курс. робота 

диф.залік 

екзамен 

ВБ 2.4. Навчально-наукова практика 3 диф.залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:        44 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ        90 

 



2.2.  Структурно-логічна схема 

профільної спеціалізованої освітньо-професійної програми 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    ВБ 2.3 

 
           В.Б. 1.4 

                                                                                                    ВБ 1.3 

 
           ВБ 2.1 

 
 
 
 
 
                                                    
                                                               ВБ. 1.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
                                                                                                                       ОК 4 
                                                                                                   ВБ 2.1 
                                                                                   
                                                                                  ВБ 2.1 
                                                                                                                                                               ОК 5 
                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                      ВБ 2.3                                      
                                                                                        
                                                                                                                                                                 ОК 7 

ВБ 2.8 ВБ 2.8 

ВБ 2.8 

ОК2222» 

ОО    ОК 2 

ОО    ОК 9 ОО    ОК 7 ОО    ОК 5 

ОО    ОК 6 

ОО    ОК 10 

ВБ 2.1 

ВБ 2.2 

ВБ 1.3 

ВБ 2.4 

 

ВБ 1.5 

ВБ 1.4 
ВБ 2.3 

ВБ 1.2 

ВБ 1.1 

ВБ 2.10 

      ОК8 ОК 9 

ОО    ОК 4 

ОО    ОК 1 

ОО    ОК 8 

ОО    ОК 3 



3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі ана-

лізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач 

діяльності, що передбачені даною профільною спеціалізованою освітньо-

професійною програмою  та рівня сформованості компетентностей.  

Нормативна форма випускної атестації – захист магістерської роботи. 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентнос-

тям та результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК 1. Здатність визначати 

мету і завдання власної та 

колективної діяльності, 

організувати і очолити 

роботу колективу, готов-

ність до лідерства. 

ПРН 4. Володіти основами проекту-

вання, експертно-аналітичної оцінки 

та виконання досліджень. 

ПРН 14. Доносити професійні знан-

ня, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців аварійно-рятувальних 

служб та формувань і широкого за-

галу. 

ПРН 3. Проводити  аналіз правових, 

організаційних, технічних та інших 

заходів, з питань цивільного захис-

ту, охорони праці та техногенної 

безпеки 

ОК 8. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

ВБ 1.2. Психологія і пе-

дагогіка вищої школи 

ВБ 1.5. Діяльність між-

народної організації 

праці 

 

ЗК 2. Здатність формулю-

вати особисту думку та 

доказово представити 

точку зору щодо  інжене-

рних рішень та  управлін-

ських дій на певній тери-

торії, об’єкті. 

ПРН 3. Проводити  аналіз правових, 

організаційних, технічних та інших 

заходів, з питань цивільного захис-

ту, охорони праці та техногенної 

безпеки. 

ПРН 14. Доносити професійні знан-

ня, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців аварійно-рятувальних 

служб та формувань і широкого за-

галу. 

ПРН 19. Виконувати експертизу у 

сфері цивільного захисту, проектів 

будівництва та проектів містобудів-

ної документації. 

ОК 6. Державне регулю-

вання діяльності у сфері 

цивільного захисту 

ВБ 1.4. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

 

ЗК 3. Здатність до систе-

много творчого мислення, 

наполегливість у досяг-

ненні мети професійної та 

науково-дослідницької 

діяльності. 

ПРН 12. Розробляти системи управ-

ління цивільним захистом,охороною 

праці, техногенною безпекою підп-

риємств, установ, організацій. 

ПРН 4. Володіти основами проекту-

вання, експертно-аналітичної оцінки 

та виконання досліджень. 

ПРН 18. Володіти основами проек-

тування, експертно-аналітичної оці-

нки та виконання досліджень. 

 

ВБ 1.1. Державне управ-

ління охороною праці та 

техногенною безпекою 

ВБ 2.4. Навчально-

наукова практика 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК 4. Здатність до пошу-

ку, опрацювання та уза-

гальнення професійної і 

науково-технічної інфор-

мації. 

ПРН 9. Використовувати сучасні 

інформаційні ресурси у сфері про-

фесійної діяльності. 

ПРН 10. Застосовувати нові підходи 

для вироблення стратегії прийняття 

рішень у складних непередбачуваних 

умовах. 

ОК 8. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

ВБ 2.4. Навчально-

наукова практика 

ЗК 5. Здатність генерува-

ти нові ідеї, їх відстоюва-

ти й цілеспрямовано реа-

лізовувати. 

ПРН 10. Застосовувати нові підходи 

для вироблення стратегії прийняття 

рішень у складних непередбачува-

них умовах. 

ПРН 12. Розробляти системи управлін-

ня цивільним захистом, охороною пра-

ці, техногенною безпекою підпри-

ємств, установ, організацій. 

ВБ 2.4. Навчально-

наукова практика 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

ОК 10. Комплексний 

екзамен 

ЗК 6. Здатність моделюва-

ти, спрощувати, адекватно 

уявляти, порівнювати, 

використовувати відомі 

рішення в новому форма-

ті, якісно оцінювати кіль-

кісні результати, їх мате-

матично формулювати. 

ПРН 1. Визначати ймовірність виник-

нення, тенденції і динаміку розвитку 

надзвичайних ситуацій, аварій, інших 

небезпечних подій. 

ПРН 2. Аналізувати стан та можливі 

причини виникнення надзвичайної 

ситуації, нещасного випадку на вироб-

ництві, аварії та оцінювати їх наслідки. 

ПРН 14. Доносити професійні знан-

ня, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців аварійно-рятувальних 

служб та формувань і широкого за-

галу. 

ВБ 2.3. Моніторинг охо-

рони праці та теорія 

професійних ризиків 

ОК 10. Комплексний 

екзамен 

ВБ 2.4. Навчально-

наукова практика 

 

 

ЗК 7. Креативність, здат-

ність до індивідуальної 

науково-дослідної діяль-

ності. 

ПРН 10. Застосовувати нові підходи 

для вироблення стратегії прийняття 

рішень у складних непередбачуваних 

умовах. 

ПРН 18. Володіти основами проек-

тування, експертно-аналітичної оці-

нки та виконання досліджень. 

ВБ 1.4. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

ЗК 8. Здатність акценто-

вано формулювати думки 

в усній і письмовій формі 

на рідній і іноземній мові. 

ПРН 13. Спілкуватися іноземною 

мовою в науковій, виробничій та 

соціально-суспільній сферах діяль-

ності. Володіти  навичками публіч-

них виступів, дискусій, проведення 

занять. 

ВБ 1.3. Іноземна мова 

для міжнародних тестів 

TOEFL та IELTS 

ВБ 2.4. Навчально-

наукова практика 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

ОК 10. Комплексний 

екзамен 

ЗК 9. Здатність до презен-

тації власних і колектив-

них результатів профе-

сійної та науково-

дослідної діяльності. 

ПРН 8. Демонструвати обізнаність 

щодо новітніх принципів та методів 

захисту населення, території, навколи-

шнього природного середовища та 

майна від надзвичайних ситуацій, 

ВБ 1.2. Психологія і пе-

дагогіка вищої школи 

ВБ 2.4. Навчально-

наукова практика 

ОК 9. Написання та за-



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

створювати моделі нових систем захи-

сту, розробляти та пропонувати реко-

мендації щодо практичного застосу-

вання результатів експерименту. 

ПРН 14. Доносити професійні знан-

ня, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців аварійно-рятувальних 

служб та формувань і широкого за-

галу. 

хист магістерської робо-

ти 

К 10. Готовність застосо-

вувати сучасні методи 

дослідження і прогнозу-

вання ризиків, загроз і 

небезпек на робочих міс-

цях та виробничих 

об’єктах. 

ПРН 22. Вміти організовувати вимі-

рювання на основі положень метро-

логії, забезпечувати необхідні орга-

нізаційні заходи, вимоги до засобів 

вимірювання; оцінювати показники 

технічних характеристик машин, 

механізмів, устаткування, транспор-

тних та інших засобів виробництва 

для визначення засобів їх захисту та 

захисту працюючих; організувати 

роботу із сертифікації засобів інди-

відуального захисту працівників. 

ПРН 3. Проводити  аналіз правових, 

організаційних, технічних та інших 

заходів, з питань цивільного захис-

ту, охорони праці та техногенної 

безпеки. 

ПРН 14. Доносити професійні знан-

ня, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців аварійно-рятувальних 

служб та формувань і широкого за-

галу. 

ПРН 17. Проводити  аналіз право-

вих, організаційних, технічних та 

інших заходів, з питань цивільного 

захисту, охорони праці та техноген-

ної безпеки. 

ПРН 18. Володіти основами проек-

тування, експертно-аналітичної оці-

нки та виконання досліджень. 

ПРН 20. Оцінювати рівень небезпе-

ки під час виникнення надзвичайної 

ситуації (аварії) та можливості під-

розділів, створених для виконання 

завдань у сфері цивільного захисту 

відповідної функціональної спрямо-

ваності. 

ПРН 21. Проводити обстеження те-

хнічного стану, стану забезпечення 

цивільного захисту, техногенної та 

виробничої безпеки  об’єктів, буді-

ОК 2. Метрологія і стан-

дартизація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Філософія і мето-

дологія науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВБ 2.3. Моніторинг охо-

рони праці та теорія 

професійних ризиків 

 

 

 

 

 

 

 

ВБ 2.2. Система управ-

ління охороною праці у 

галузі 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

вель, споруд, інженерних мереж та 

їх паспортизацію. 

 

ЗК 11. Розуміти особли-

вості підходів попере-

дження можливих загроз 

життю і здоров'ю працю-

ючих. 

ПРН 23. Вміти забезпечувати до-

тримання гранично допустимих рів-

нів та параметрів небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів у 

виробничих умовах шляхом своєча-

сного контролю, вимірювання їх 

рівнів. 

ОК 2. Метрологія і стан-

дартизація 

ВБ 2.3. Моніторинг охо-

рони праці та теорія 

професійних ризиків 

ЗК. 12. Формулювати за-

вдання управління безпе-

кою праці для їхнього 

рішення за допомогою 

інформаційних техноло-

гій. 

ПРН 24. Готовність застосовувати 

сучасні методи дослідження і про-

гнозування ризиків, загроз і небез-

пек на робочих місцях та виробни-

чих об’єктах. 

ПРН . 28. Здатність аналізувати й 

оцінювати небезпеки та шкідливі і 

небезпечні фактори виробничі фак-

тори. 

ВБ 2.2. Система управ-

ління охороною праці у 

галузі 

ВБ 2.3. Моніторинг охо-

рони праці та теорія 

професійних ризиків 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

ЗК. 13. Вміти оцінити 

безпеку технологічних 

процесів і обладнання. 

ПРН .28. Здатність аналізувати й 

оцінювати небезпеки та шкідливі і 

небезпечні фактори виробничі фак-

тори. 

ПРН 5. Виконувати експертизу у 

сфері цивільного захисту, проектів 

будівництва та проектів містобудів-

ної документації. 

ВБ 2.1. Атестація та па-

спортизація робочих 

місць і ергономіка 

ОК 4. Техногенна безпе-

ка об'єктів та технологій 

ЗК. 14. Здатність до ана-

лізу і синтезу норм зако-

нодавства України з пи-

тань державного управ-

ління в сфері охорони 

праці. 

ПРН 17. Проводити  аналіз право-

вих, організаційних, технічних та 

інших заходів, з питань цивільного 

захисту, охорони праці та техноген-

ної безпеки. 

ВБ 1.1. Державне управ-

ління охороною праці та 

техногенною безпекою 

 

ЗК. 15. Здатність до реалі-

зації функцій управління 

у сфері охорони праці. 

ПРН 12. Розробляти системи управ-

ління цивільним захистом,охороною 

праці, техногенною безпекою підп-

риємств, установ, організацій. 

ВБ 1.1. Державне управ-

ління охороною праці та 

техногенною безпекою 

ВБ 2.2. Система управ-

ління охороною праці у 

галузі 

 

ПК. 1. Спроможність 

управляти роботою та 

стратегічним розвитком 

колективу в процесі здій-

снення професійної дія-

льності, а також діяльніс-

тю підприємства, органі-

зації  в режимі надзви-

чайної ситуації. 

ПРН 12. Розробляти системи управ-

ління цивільним захистом,охороною 

праці, техногенною безпекою підп-

риємств, установ, організацій. 

ПРН 17. Проводити  аналіз право-

вих, організаційних, технічних та 

інших заходів, з питань цивільного 

захисту, охорони праці та техноген-

ної безпеки. 

ВБ 2.2. Система управ-

ління охороною праці у 

галузі 

ПК. 2. Знання на рівні ПРН 16. Аналізувати стан та мож- ВБ 1.4. Методологія та 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

новітніх досягнень, необ-

хідні для дослідницької 

та/або інноваційної діяль-

ності у сфері цивільного 

захисту або  охорони 

праці. 

ливі причини виникнення надзви-

чайної ситуації, нещасного випадку 

на виробництві, аварії та оцінювати 

їх наслідки. 

 

організація наукових 

досліджень 

 

ПК. 3. Здатність застосо-

вувати міждисциплінарні 

підходи при критичному 

осмисленні проблем у 

сфері техногенної безпе-

ки, цивільного захисту 

або  охорони праці 

ПРН 16. Аналізувати стан та мож-

ливі причини виникнення надзви-

чайної ситуації, нещасного випадку 

на виробництві, аварії та оцінювати 

їх наслідки. 

 

ОК 4. Техногенна безпе-

ка об'єктів та технологій 

ВБ 2.3. Моніторинг охо-

рони праці та теорія 

професійних ризиків 

ПК. 4. Здатність до вико-

ристання принципів, ме-

тодів та організаційних 

процедур дослідницької 

та/або інноваційної діяль-

ності. 

ПРН 4. Володіти основами проекту-

вання, експертно-аналітичної оцінки 

та виконання досліджень. 

 

ВБ 1.4. Методологія та 

організація наукових 

досліджень 

 

ПК. 5. Спроможність за-

стосувати на практиці 

теорії прийняття управ-

лінських рішень і методи 

експертних оцінок  

ПРН 12. Розробляти системи управ-

ління цивільним захистом,охороною 

праці, техногенною безпекою підп-

риємств, установ, організацій. 

 

ВБ 1.1. Державне управ-

ління охороною праці та 

техногенною безпекою 

ВБ 2.3. Моніторинг охо-

рони праці та теорія 

професійних ризиків 

 

ПК. 6. Здатність організо-

вувати моніторинг дже-

рел надзвичайних ситуа-

цій й аналізувати його 

результати, розроблювати 

науково-обґрунтовані 

рекомендації щодо про-

ведення заходів із запобі-

гання та ліквідування 

надзвичайних ситуацій. 

ПРН 1. Визначати ймовірність ви-

никнення, тенденції і динаміку роз-

витку надзвичайних ситуацій, ава-

рій, інших небезпечних подій. 

 

ВБ 2.3. Моніторинг охо-

рони праці та теорія 

професійних ризиків 

ПК. 7. Здатність застосо-

вувати нові підходи (ме-

тоди) до аналізування 

процесів, стану об'єктів та 

прогнозування можливих 

причин виникнення над-

звичайних ситуацій з ме-

тою оцінювання ризику 

та можливих наслідків. 

ПРН 16. Аналізувати стан та мож-

ливі причини виникнення надзви-

чайної ситуації, нещасного випадку 

на виробництві, аварії та оцінювати 

їх наслідки. 

 

ОК 4. Техногенна безпе-

ка об'єктів та технологій 

 

 

 

ПК. 8. Здатність доводити 

знання та власні висновки 

до фахівців та нефахівців. 

ПРН14. Доносити професійні знан-

ня, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців аварійно-рятувальних 

служб та формувань і широкого за-

галу. 

ВБ 1.2. Психологія і пе-

дагогіка вищої школи 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПК. 9. Спроможність 

проводити експертизу 

нормативних документів 

у сфері цивільного захис-

ту, проектів містобудівної 

документації та проектів 

будівництва з питань тех-

ногенної  безпеки. 

ПРН 7. Проводити обстеження тех-

нічного стану, стану забезпечення 

цивільного захисту, техногенної та 

виробничої безпеки  об’єктів, буді-

вель, споруд, інженерних мереж та 

їх паспортизацію. 

ВБ 2.1. Атестація та па-

спортизація робочих 

місць і ергономіка 

 

(ОК 4. Техногенна без-

пека об'єктів та техноло-

гій) 

ПК. 10. Здатність прово-

дити економічну оцінку 

ефективності інженерно-

технічних заходів цивіль-

ного захисту  

ПРН 6. Оцінювати рівень небезпеки 

під час виникнення надзвичайної 

ситуації (аварії) та можливості під-

розділів, створених для виконання 

завдань у сфері цивільного захисту 

відповідної функціональної спрямо-

ваності. 

ПРН 11. Виконувати та захищати 

техніко-економічні розрахунки за-

ходів щодо підвищення безпеки. 

ОК 1. Економіка цивіль-

ної безпеки 

 

(ВБ 2.1. Атестація та 

паспортизація робочих 

місць і ергономіка) 

ПК. 11. Здатність аналізу-

вати, оптимізувати й за-

стосовувати сучасні ін-

формаційні технології під 

час рішення професійних 

або наукових завдань.  

ПРН 16. Аналізувати стан та мож-

ливі причини виникнення надзви-

чайної ситуації, нещасного випадку 

на виробництві, аварії та оцінювати 

їх наслідки. 

 

ОК 7. Організація захо-

дів у сфері цивільного 

захисту 

 

 

ПК. 12. Здатність до реалі-

зації нових методів, спря-

мованих на регулювання 

техногенної безпеки, оці-

нювання рівнів ризику. 

ПРН 24. Готовність застосовувати 

сучасні методи дослідження і про-

гнозування ризиків, загроз і небез-

пек на робочих місцях та виробни-

чих об’єктах. 

ВБ 2.3. Моніторинг охо-

рони праці та теорія 

професійних ризиків 

ПК. 13. Уміння оптимізу-

вати методи й засоби 

спрямовані на припинен-

ня дії небезпечних чин-

ників, рятування життя і 

збереження здоров’я лю-

дей, а також організову-

вання життєзабезпечення 

населення. 

ПРН 19. Виконувати експертизу у 

сфері цивільного захисту, проектів 

будівництва та проектів містобудів-

ної документації. 

ОК 7. Організація захо-

дів у сфері цивільного 

захисту 

 

ПК. 14. Здатність самос-

тійно створювати сучасні 

моделі систем для захисту 

населення,  територій 

шляхом творчого засто-

сування отриманих знань. 

ПРН  5. Виконувати експертизу у 

сфері цивільного захисту, проектів 

будівництва та проектів містобудів-

ної документації. 

ОК 4. Техногенна безпе-

ка об'єктів та технологій 

 

ПК. 15. Бути готовим до 

реалізації на практиці в 

конкретних умовах захо-

дів (методів) щодо захис-

ту населення у надзви-

чайних ситуаціях. 

ПРН8. Демонструвати обізнаність 

щодо новітніх принципів та методів 

захисту населення, території, навко-

лишнього природного середовища 

та майна від надзвичайних ситуацій, 

створювати моделі нових систем 

ОК 5. Екологічна безпе-

ка 

ОК 4. Техногенна безпе-

ка об'єктів та технологій 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

захисту, розробляти та пропонувати 

рекомендації щодо практичного 

застосування результатів експери-

менту. 

ПК. 16. Забезпечувати 

організаційні і навчально-

методичні заходи щодо 

набуття працівниками і 

населенням знань, необ-

хідних для збереження 

життя і здоров'я людей в 

умовах надзвичайної си-

туації та під час виконан-

ня невідкладних робіт у 

зоні надзвичайної ситуа-

ції або в осередку ура-

ження 

ПРН 14. Доносити професійні знан-

ня, власні обґрунтування і висновки 

до фахівців аварійно-рятувальних 

служб та формувань і широкого за-

галу. 

ОК 9. Написання та за-

хист магістерської робо-

ти 

ВБ 1.2. Психологія і пе-

дагогіка вищої школи 

ПК. 17. Здатності працю-

вати із сучасними прила-

дами оцінки шкідливих і 

небезпечних виробничих 

чинників та використову-

вати засоби індивідуаль-

ного та групового захис-

ту. 

ПРН 21. Вміти використовувати 

отримані знання для здійснення ате-

стації та паспортизації робочих 

місць, а також оцінювати ергономі-

чні властивості робочих місць і об-

ладнання. 

 

ОК 2. Метрологія і стан-

дартизація 

ОК 7. Організація захо-

дів у сфері цивільного 

захисту 

ВБ 2.1. Атестація та па-

спортизація робочих 

місць і ергономіка 

ПК. 18. Здатність аналізу-

вати й оцінювати небез-

пеки та шкідливі і небез-

печні фактори виробничі 

фактори. 

ПРН 25. Здатність розуміти та ана-

лізувати у загальнодержавному ви-

мірі сутність і зміст атестації та па-

спортизації робочих місць, покра-

щення умов праці працюючих. 

ВБ 2.1. Атестація та па-

спортизація робочих 

місць і ергономіка 

ВБ 2.2. Система управ-

ління охороною праці у 

галузі 

ПК. 19. Здатність засто-

совувати законодавчі та 

інші нормативно-правові 

акти з промислової безпе-

ки та охорони праці. 

ПРН 12. Розробляти системи управ-

ління цивільним захистом,охороною 

праці, техногенною безпекою підп-

риємств, установ, організацій. 

ПРН 17. Проводити  аналіз право-

вих, організаційних, технічних та 

інших заходів, з питань цивільного 

захисту, охорони праці та техноген-

ної безпеки. 

ВБ 1.1. Державне управ-

ління охороною праці та 

техногенною безпекою 

 

(ВБ 2.3. Моніторинг 

охорони праці та теорія 

професійних ризиків) 

ПК. 20. Уміти аналізувати 

й оцінювати потенційну 

небезпеку об'єктів госпо-

дарювання для людини й 

навколишнього середо-

вища, визначаючи ризик 

та ризикоутворюючі фак-

тори. 

ПРН 26. Уміти аналізувати й оціню-

вати потенційну небезпеку об'єктів 

господарювання для людини й на-

вколишнього середовища, визнача-

ючи ризик та ризикоутворюючі фа-

ктори. 

ОК 5. Екологічна безпе-

ка 

(ВБ 2.3. Моніторинг 

охорони праці та теорія 

професійних ризиків) 

ПК. 21. Здатність органі-

зовувати моніторинг ста-

ПРН 2. Аналізувати стан та можливі 

причини виникнення надзвичайної 

ВБ 2.1. Атестація та па-

спортизація робочих 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ну охорони праці й аналі-

зувати її результати, ста-

новити короткострокові й 

довгострокові прогнози 

виробничого травматизму 

й професійної захворюва-

ності. 

ситуації, нещасного випадку на ви-

робництві, аварії та оцінювати їх 

наслідки. 

ПРН 27. Здатність організовувати 

моніторинг стану охорони праці й 

аналізувати її результати, становити 

короткострокові й довгострокові 

прогнози виробничого травматизму 

й професійної захворюваності. 

 

місць і ергономіка 

 

(ВБ 2.3. Моніторинг 

охорони праці та теорія 

професійних ризиків) 

 

ПК. 22. Розробляти та 

створювати системи еко-

логічної безпеки для про-

ектів попередження, кон-

тролю, локалізації та лік-

відації екологічно небез-

печних ситуацій. 

ПРН 26. Уміти аналізувати й оціню-

вати потенційну небезпеку об'єктів 

господарювання для людини й на-

вколишнього середовища, визнача-

ючи ризик та ризикоутворюючі фа-

ктори. 

ОК 5. Екологічна безпе-

ка 

ОК 4. Техногенна безпе-

ка об'єктів та технологій 

 

ПК. 23. Здатність розумі-

ти та аналізувати у зага-

льнодержавному вимірі 

сутність і зміст атестації 

та паспортизації робочих 

місць, покращення умов 

праці працюючих. 

ПРН 25. Здатність розуміти та ана-

лізувати у загальнодержавному ви-

мірі сутність і зміст атестації та па-

спортизації робочих місць, покра-

щення умов праці працюючих. 

ВБ 2.1. Атестація та па-

спортизація робочих 

місць і ергономіка 

ВБ 2.2. Система управ-

ління охороною праці у 

галузі 

ВБ 1.1. Державне управ-

ління охороною праці та 

техногенною безпекою 

 



5 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам профільної спеціалізованої освітньо-

професійної програми 
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ЗК1        *    *   *     

ЗК2      *        *      

ЗК3           *        * 

ЗК4        *    *       * 

ЗК5          *         * 

ЗК6          *  *       * 

ЗК7         *           

ЗК8         * *          

ЗК9         *    *       

ЗК10  * *               *  

ЗК11  *                  

ЗК12  *         *         

ЗК13  *  *                

ЗК14           *         

ЗК15     *               

ПК1                *    

ПК2              *      

ПК3    *                

ПК4              *      

ПК5           *         

ПК6                  *  

ПК7   *                 

ПК8            *        

ПК9                *    

ПК10 *                   

ПК11       *             

ПК12                  *  

ПК13        *            



 

О
К

1
 

О
К

2
 

О
К

3
 

О
К

4
 

О
К

5
 

О
К

6
 

О
К

7
 

О
К

8
 

О
К

9
 

О
К

1
0

 

В
Б

1
.1

 

В
Б

1
.2

 

В
Б

1
.3

 

В
Б

1
.4

 

В
Б

1
.5

 

В
Б

2
.1

 

В
Б

2
.2

 

В
Б

2
.3

 

В
Б

2
.4

 

ПК14    *                

ПК15     *               

ПК16         *           

ПК17  *     *         *    

ПК18                *    

ПК19           *         

ПК20     *               

ПК21                *    

ПК22     *               

ПК23                *    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами профільної спеціалі-

зованої освітньо-професійної програми 
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ПРН1                  *  

ПРН2                *    

ПРН3   *   *         *     

ПРН4        *      *     * 

ПРН5    *                

ПРН6 *                   

ПРН7                *    

ПРН8     *               

ПРН9         *     *      

ПРН10          *    *     * 

ПРН11 *                   

ПРН12           *      *   

ПРН13         * *   *       

ПРН14   *    * *  *  *        

ПРН15                  *  

ПРН16    *   *       *      

ПРН17   *    *    *      *   

ПРН18   *           *     * 

ПРН19       *             

ПРН20                  *  

ПРН21                *  *  

ПРН22  *                  

ПРН23  *                  

ПРН24  *                *  

ПРН25                *    

ПРН26     *           *    

ПРН27                *  *  

ПРН28                *    



 


