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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ) ПРОГРАМИ 
 
Розділ 1. Загальна інформація 
 
1.1. Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу.  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, інститут 

інженерної механіки. 
 
1.2. Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу.  
Магістр з прикладної механіки (технічна діагностика) 
Master of Applied Mechanics (Technical Diagnostics) 
 
1.3. Офіційна назва освітньої (освітньо-професійної) програми.  
Технічна діагностика обладнання та конструкцій. 
 
1.4. Тип диплому та обсяг освітньої освітньо-професійної програми.  
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,4 роки. 
 
1.5.Наявність акредитації.  
Впроваджується вперше у 2018 році. 
 
1.6.Цикл/рівень.  
 

Другий (магістерський) 
рівень вищої освіти 

FQ-EHEA Другий цикл 
EQF-LLL Рівень 7 
НРК України Восьмий кваліфікаційний рівень 

 
1.7. Передумови.  
Наявність ступеня бакалавра. 
 
1.8.Мова(и) викладання.  
«українська», «англійська». 
 
1.9.Термін дії освітньої (освітньо-професійної) програми.  
5 років. 
 
1.10.Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої (освітньо-

професійної) програми.  
сайт кафедри ЕМіТД: http://tdm.nung.edu.ua,  
сайт ІФНТУНГ: www.nung.edu.ua. 
 
 
 
 
 

http://tdm.nung.edu.ua/
http://www.nung.edu.ua/


 
 

Розділ 2. Мета освітньої (освітньо-професійної) програми 
 
Забезпечити підготовку фахівців з технічної діагностики. Формування у студентів 

базових знань по оцінці фактичного технічного стану обладнання та конструкцій, вибору 
найбільш інформативних діагностичних ознак про їх стан, методів збору та опрацювання 
діагностичної інформації, вибору засобів та методів діагностування, прогнозування 
технічного ресурсу обладнання та конструкцій. 

 
Розділ 3. Характеристика освітньої (освітньо-професійної) програми 
 
3.1. Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за 

наявності)).  
Галузь знань: 13 Механічна інженерія. 
Спеціальність: 131 Прикладна механіка. 
Обов’язкові дисципліни (загальні та професійно-орієнтовані), вибіркові дисципліни 

(вибірковий блок за пропозицією закладу та вільного вибору студента). 
 
3.2.Орієнтація освітньої програми.  
Освітньо-професійна програма для магістра з прикладною орієнтацією за 

спеціалізацією «Технічна діагностика обладнання та конструкцій», що зорієнтована на 
отримання компетенцій в галузі технічного діагностування. 

 
3.3. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації.  
Спеціальна освіта за спеціалізацією «Технічна діагностика обладнання та 

конструкцій» за спеціальністю «Прикладна механіка» Ключові слова: технічна 
діагностика, прогнозування ресурсу. 

 
3.4.Особливості програми.  
Магістри матимуть змогу отримати свідоцтво про навчання (спецпідготовку), 

на підставі якого орган з сертифікації персоналу приймає рішення щодо сертифікації 
фахівця з неруйнівного контролю машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки І-го, і як виняток ІІ-го, рівня відповідно до вимог ISO 
9712:2012 "Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі 
неруйнівного контролю". 

 
Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 
 
4.1. Придатність до працевлаштування.  
 

Фахівець підготовлений до роботи в галузях економіки за КВЕД: 2010 відповідно 

до табл. 1.1. 

 

 



 
 

Таблиця 1.1 – Класифікація видів економічної діяльності за спеціальністю 

Розділ Назва 
С Переробна промисловість 
25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 
28 Виробництво машин і устаткування: 
29 Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
33 Ремонт і монтаж машин і устаткування 

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 

33.12 
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового 
призначення 

М Професійна, наукова та технічна діяльність 
71.20 Технічні випробування та дослідження 

72.1 
Дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і 
технічних наук 

Р Освіта 
85.32 Професійно-технічна освіта 
85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного 

навчального закладу 
85.42 Вища освіта 

 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: 

2145.1 Наукові співробітники (інженерна механіка) 
2145.2 Інженери - механіки 
2149.2 Інженери 

23 Викладачі 
 
і може займати первинні посади (за ДК 003:2010), вказані в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 – Перелік первинних посад, які може займати випускник  

КОД 
КП 

КОД 
ЗКППТР 

ВИПУСК 
ЄТКД 

ВИПУСК 
ДКХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 

2145.1 
 

2145.2 
2145.2 

 
2145.2 
2145.2 
2149.2 
2149.2 

 
2149.2 
2149.2 
2149.2 

23667 
 

22295 
22317 

 
22418 
22493 
22293 
22260 

 
 

22209 
22211 

-  
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 

Науковий співробітник (інженерна 
механіка) 
Інженер з комплектації устаткування 
Інженер з механізації та автоматизації 
виробничих процесів  
Інженер із зварювання  
Інженер-технолог (механіка)  
Інженер з якості 
Інженер із впровадження нової 
техніки й технології 
Інженер із стандартизації та якості  
Інженер-дослідник 
Інженер-конструктор 



 
 

2149.2 
2149.2 
2149.2 
2149.2 
2149.2 
2149.2 
2149.2 
2310.2 
2320 

22326 
22360 

 
 
 

22214 
 

20199 

1 
62 

 
 

62 
 
1 

Інженер з налагодження та 
випробувань 
Інженер з організації експлуатації та 
ремонту  
Інженер з профілактичних робіт  
Інженер-дефектоскопіст  
Інженер-контролер 
Фахівець з неруйнівного контролю 
Асистент 
Викладач професійно-технічного нав-
чального закладу 

 
4.2. Подальше навчання.  
Продовження навчання здобувачів вищої освіти для отримання першого наукового 

ступеня доктора філософії. 
 
Розділ 5. Викладання та оцінювання 
 
5.1. Викладання та навчання.  
Самонавчання, комбінація лекцій, лабораторних, практичних занять із розв’язанням 

ситуаційних завдань, що розвивають комунікативні та лідерські навички й уміння 
працювати в команді, виконання проектів, дослідницькі лабораторні роботи, підготовка 
магістерської роботи. 

 
5.2.Оцінювання.  
Письмові чи тестові екзамени, практика, поточний контроль, проектна робота, захист 

магістерської роботи. 
 
Розділ 6. Програмні компетентності 
 
6.1. Інтегральна компетентність (ІК).  
ІК1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі прикладної механіки 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

 
6.2.Загальні компетентності (ЗК).  
ЗК 1.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 2.  Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК 3.  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 4.  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 5.  Здатність розробляти та управляти проектами. 
ЗК 6.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 7.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК 8.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 9.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



 
 

ЗК 10.  Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 11.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
 
6.3.Фахові компетентності спеціальності (ФК).  
ФК 1. Здатність проводити технічне нормування технологічних процесів. 
ФК 2. Здатність виконувати техніко-економічне порівняння варіантів технологі-

чних процесів. 
ФК 3. Здатність розробляти заходи поліпшення стану виробничого середовища 

та індивідуального захисту працівників. 
ФК 4. Мати уявлення про фізико-механічні характеристики конструкцій, в тому 

числі з новітніх конструкційних матеріалів. 
ФК 5. Мати уявлення про методологію модернізації і проектування 

нестандартної оснастки. 
ФК 6. Здатність використовувати існуючі та розробляти нові методики прове-

дення наукових досліджень. 
ФК 7. Здатність призначати засоби технологічного оснащення. 
ФК 8. Здатність використовувати сучасні методики обробки результатів науко-

вих досліджень. 
ФК 9. Уміння проводити аналіз результатів наукових досліджень. 
ФК 10. Мати уявлення про структуру та види нормативного забезпечення в 

галузі технічного діагностування. 
ФК 11. Уміння розробляти та застосовувати сучасні системи управління якістю 

на базі стандартів серії ISO 9001. 
ФК 12. Уміння коректно опрацьовувати результати експериментальних 

досліджень. 
ФК 13. Здатність оцінювати технічний стан об’єкта на базі його діагностичних 

параметрів та виконувати розрахунки та прогнозувати ресурс працездатності 
обладнання. 

ФК 14. Здатність обґрунтовувати вибір методів та засобів виявлення та 
визначення місць локалізації несправностей та дефектів та контролю фізико-
механічних характеристик конструкцій. 

ФК 15. Мати практичні навики застосування основних методів та технічних 
засобів неруйнівного контролю. 

ФК 16. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для 
реалізації моніторингу технічного стану об’єктів. 

ФК 17. Здатність кваліфіковано, зі знанням принципів роботи, застосовувати 
сучасне обладнання для технічної діагностики в залежності від типу об’єкта, умов 
його роботи та виявлюваного дефекту. 

ФК 18. Здатність проводити модельні дослідження взаємодії фізичні полів та 
речовин з об’єктом із використанням методів математичного моделювання у 
поєднанні з програмним забезпеченням типу MatLab. 

ФК 19. Мати уявлення про методологічні та методичні положення логістики 
стосовно діяльності промислового підприємства. 

ФК 20. Здатність застосовувати методи промислової логістики як інструменту 
підвищення ефективності господарювання.  

ФК 21. Здатність розроблення проектів в галузі та вміння провести оцінку 



 
 

ризиків їх реалізації. 
 
 
Розділ 7. Програмні результати навчання 
 
Знання та розуміння  
ПРН 1. Уміння приймати технічно та економічно обґрунтовані рішення за 

результатами проведеного технічного діагностування та контролю обладнання та 
конструкцій. 

ПРН2. Умінняформувати і розуміти вимоги нормативно-правового регулювання в 
сфері технічної діагностики. 

ПРН 3. Знання особливостей виробничих та технологічних процесів, а також 
сучасних підходів до проектування нових виробів, формування і забезпечення їх якості. 

ПРН 4.Знання основ сталого розвитку та навичок розрахунку індикаторів сталого 
розвитку за умов реалізації технологій діагностування обладнання та конструкцій. 

ПРН 5.Знання теорії руйнування матеріалів з урахуванням типів дефектів, причин їх 
виникнення, критичних розмірів, швидкості розвитку. 

 
Застосування знань та розумінь 
ПРН 6. Уміннявикористовуватисучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз 

і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах при виконанні робіт з технічного 
діагностування. 

ПРН 7.Уміннявиявляти потенційні дефекти та місця пошкодження обладнання та 
конструкцій у процесі виробництва  та на етапі проектування з використанням 
програмного забезпечення сучасних систем автоматизованого проектування 
технологічних процесів. 

ПРН 8.Умінняорганізувати наукові дослідження для вирішення задач технічного 
діагностування обладнання та конструкцій. 

ПРН 9.Уміннявикористовуватиметоди опрацювання результатів експериментальних 
досліджень, їх архівування та накопичення у різних типах баз даних, розроблення засобів 
пошуку діагностичної інформації за сформованими запитами. 

ПРН 10. Уміннявикористовуватиметоди оптимізації вибору інформативних 
параметрів діагностування та об’ємів діагностичних вибірок. 

ПРН 11.Уміннявикористовувати сучасні методи багатопараметрової діагностики 
обладнання та конструкцій. 

ПРН 12. Уміннязастосовувати методи та засоби контролю в дослідженнях 
обладнання та конструкцій, в тому числі з новітніх конструкційних матеріалів. 

ПРН 13.Уміннязастосовувати методи та засоби технічної діагностики енергетичного 
обладнання. 

ПРН 14. Уміннязастосовувати методи та засоби технічної діагностики інженерних 
споруд та будівельних конструкцій довготривалої експлуатації. 

ПРН 15. Уміннявикористовуватиметодології експериментальних досліджень в 
процесі технічного діагностування. 

ПРН 16. Уміннязабезпечувати вхідний та вихідний контроль матеріалів та 
конструкцій в процесі реалізації логістичних циклів продукції. 

ПРН 17. Уміннярозробити проект щодо провадження засобів та технологій 



 
 

технічного діагностування обладнання та конструкцій. 
ПРН 18. Уміннявиконати техніко-економічну оцінку проектів у галузі та оцінку 

ризиків від інновацій на промислових підприємствах. 
 
Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 
8.1. Кадрове забезпечення.  
 
Залучення до проведення лекційних та практичних занять фахівця з неруйнівного 

контролю ІІ рівня з візуального, радіаційного та магнітного видів контролю, а також 
експерта технічного з правом проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 
МПа і зрідженого газу – не більше 1,6 МПа (посв. №35-16-2 дійсне до 29.01.2019) та 
експерта технічного з правом проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа 
(посв. №140-14-1, дійсне до22.11.2020) та експерта технічного з промислової безпеки з 
правом проведення експертизи технологічної, конструкторської, технічної документації та 
експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання робіт та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки у 
будівництві (посв. №75-10-11, дійсне до 15.06.2019). 

 
8.2. Матеріально-технічне забезпечення. 
Створено філіали кафедри „Енергетичного менеджменту ітехнічної діагностики” 

Івано-Франківського національного технічногоуніверситету нафти і газу на базі ТзОВ 
науково-виробничої фірми „Зонд” та на базі ДП «Карпатського експертно-технічного 
центруДержпраці». 

Створено навчально-науковий полігону для технічної діагностики підземних 
комунікацій, що призначений  для відпрацювання операцій з пошуку траси підземного 
трубопроводу (кабелю) з поверхні землі; для визначення місць пошкодження ізоляційного 
покриття стального підземного трубопроводу з поверхні землі; для демонстрації роботи 
станції катодного захисту трубопроводу; для дистанційного пошуку витоків з 
трубопроводу та ін.  

Створена лабораторія металографії (ауд. 9122-9122А), основне обладнання:  
– Установка для різання взірців,  
– Установка для шліфування взірців,  
– Мікроскоп ММО-1600,  
– Камера для мікроскопа,  
– Дефектоскоп на фазованихгратках СTS-602,  
– Лінійний передавач на фазованихграткахSwPowAd,  
– Блок антених фазових решіток T45F64). 
Створено навчально-науковий полігон (в рамках діяльності навчально-наукового 

центру університету «Енергоефективні технології в системах транспортування та 
зберігання нафти і газу» з напрямку роботи «Розроблення та впровадження 
енергоефективних технологій на діючих енергоємних об’єктах нафтогазового 
комплексу») з визначення витоків і втрат природного газу з газопроводів і газового 
обладнання. Даний полігон дозволить проводити в реальних умовах апробацію 



 
 

контрольно-вимірювального обладнання і методик для пошуку місць витоків газу і 
визначення їх об’ємів. Крім того, полігон буде задіяний для практичної підготовки і 
подальшої атестації персоналу газотранспортних компаній з напрямку визначення витоків 
газу з газопроводів і газового обладнання та студентів відповідних спеціальностей 
ІФНТУНГ. Даний полігон дозволить моделювати витоки в діапазоні від 0,004 м3/ год 
(мікро-витоки) до 10м3/ год (великі витоки). Полігон створено на території ІФНТУНГ на 
прилеглому майданчику до навчального корпусу № 5. 

 
 
8.3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення. 
Використання авторських розробок науково-педагогічних працівників. 
 
Розділ 9. Академічна мобільність 
 
9.1. Національна кредитна мобільність. 
Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських 

договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб 
розвитку освіти і науки. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших 
університетах України, за умови відповідності їх набутих компетентностей. 

 
9.2. Міжнародна кредитна мобільність. 
- 
 
9.3. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти. 
Навчання іноземних студентів здійснюється за навчальним планом додаткових 

освітніх послуг підготовки магістрів, в тому числі іноземною (англійською) мовою. 
 



 
 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 
2.1. Перелік компонент ОП. 
Перелік компонент ОП (таблиця 2.1) включає два цикли: загально-професійної 

підготовки та вибіркові компоненти ОП, що відповідають спеціалізації «Технічна 
діагностика обладнання та конструкцій».  

 
 
Таблиця 2.1– Перелік компонент ОП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові 
проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
ОК1. Організація і планування виробництва 4 екзамен 
ОК2. Охорона праці в галузі 4 екзамен 
ОК3. Промислова логістика  3 залік 
ОК4. САПР технологічних процесів 4 залік 
ОК5. Основи наукових досліджень 3 залік 
ОК6. Переддипломна практика 9 залік 
ОК7. Новітні конструкційні матеріали 5 екзамен 
ОК8. Методи оптимізації процесів та конструкцій 3 залік 
ОК9. Магістерська робота 12 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 47 
Вибіркові компоненти ОП 

ВБ1. Технічна діагностика механічного обладнання 5 залік 
ВБ2. Стандартизація, сертифікація, управління якістю 3 залік 
ВБ3. Сучасні методи багатопараметрової діагностики 

обладнання та конструкцій 
3 залік 

ВБ4. Методи і засоби контролю обладнання та конструкцій 6 залік 
ВБ5. Технічна діагностика енергетичного обладнання 4 залік 
ВБ6. Технічна діагностика інженерних споруд та 

будівельних конструкцій довготривалої експлуатації 
5 залік 

ВБ7. Методологія експериментальних досліджень в процесі 
технічного  діагностування 

4 екзамен 

ВБ 8. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта  4 залік 
ВБ 9. Інформаційне забезпечення експериментальних 

досліджень 
4 залік 

ВБ 10. Управління проектами в галузі 5 залік 
Загальний обсяг вибіркових компонент 43 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 
 



 
 

2.2. Структурно-логічна схема ОП. 
Навчальний процес підготовки магістра побудований таким чином, щоб вивчення 

дисциплін у кожному семестрі було орієнтоване на формування загальної культури, 
засвоєння знань та вироблення умінь й навичок з фахових дисциплін, напрацюванню 
кінцевих програмних результатів навчання. 

Перший семестр: у студентів формуються базові знання з гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін, які необхідні для свідомого вивчення і розуміння матеріалу 
фахових, та професійно-орієнтованих дисциплін, які дають розуміння  та навички роботи 
по оцінці фактичного технічного стану обладнання та конструкцій, вибору найбільш 
інформативних діагностичних ознак про їх стан, тощо. 

У другому семестрі розпочинається вивчення основних фахових предметів, студенти 
отримують фахові знання та практичні навички з прикладних дисциплін, які необхідні для 
застосування на практиці методів збору та опрацювання діагностичної інформації, вибору 
засобів та методів діагностування, прогнозування технічного ресурсу обладнання та 
конструкцій. Крім того, отримані програмні результати навчання необхідні для написання 
кваліфікаційної магістерської роботи, спрямованої на вирішення актуальних завдань в 
галузі технічної діагностики та прогнозування ресурсу обладнання та конструкцій. 

У третьому семестрі студенти вивчають дисципліни, що дають знання з реалізації 
готових проектів у галузі, а також проходять переддипломну практику на провідних 
підприємствах з метою підтвердження отриманих знань та навиків на виробництві та 
промислових умовах. 

Структурно-логічна схема освітньої програми наведена на рисунку 2.1.  
 



 
 

 
 

Рисунок2.1 – Структурно-логічна схема освітньої програми 
 

 
 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності № 131 «Прикладна 

механіка» за спеціалізацією «Технічна діагностика обладнання та конструкцій» 
проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується 
видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 
присвоєнням кваліфікації: Магістр з технічної діагностики. Атестація здійснюється 
відкрито і публічно. 



 
 

 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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ЗК 1     + +   + +  + + + + +  + + 
ЗК 2   +  + +   + +  + + + + +  + + 
ЗК 3     + +   +   + +     + + 
ЗК 4      +   + +  + + + + +  +  
ЗК 5                 +   
ЗК 6                 +   
ЗК 7     + +   +         + + 
ЗК 8     + +   +        +   
ЗК 9   +   +    + +   + +     
ЗК 10     + + +  +       +  + + 
ЗК 11   +  + +   +  + +    +  + + 
ФК 1 +   +       +         
ФК 2 +                  + 
ФК 3  +                  
ФК 4       +   +   + + +     
ФК 5    +                
ФК 6     + +  +        + + +  
ФК 7    +                
ФК 8     + +      +    +  +  
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ФК 9      +      +    +  +  
ФК 10          + +  + + + +    
ФК 11           +         
ФК 12     + +      +    +    
ФК 13       +   +    + + +    
ФК 14       +   +  + + + +     
ФК 15       +  + +  + + + +   +  
ФК 16        + + +  +  + +   +  
ФК 17       +  + +   + + +     
ФК 18     + +   +   +    +    
ФК 19   +                 
ФК 20   +                 
ФК 21                   + 
 



 
 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 
програми 
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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                   + 

 


