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І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти (далі – Стандарт): перший (бакалаврський) рівень, галузь 

знань 04 Богослов’я, спеціальність 041 Богослов’я. 

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.12.2021 р. № 1483. 

 

 Стандарт розроблений членами підкомісії зі спеціальності 041 Богослов’я 

Науково-методичної  комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: 

Колот Сергій Вікторович – кандидат наук із богослов’я, доцент, учений секретар 

Київської православної богословської академії (голова підкомісії); 

Урста Сергій Васильович – доктор наук із богослов’я, професор Ужгородської 

української богословської академії (секретар підкомісії);  

Мартишин Денис Сергійович – доктор богослов’я, доктор наук з державного 

управління, професор, завідувач кафедри українського православ’я та теології 

МАУП, директор духовно-просвітницького Центру імені Святих Апостолів 

Міжрегіональної академії управління персоналом; 

Політило Петро Тарасович – кандидат наук із богослов’я, доцент, завідувач 

кафедри церковно-історичних та практичних дисциплін Вищого духовного 

навчального закладу «Львівська православна богословська академія»; 

Рудейко Василь Петрович – доктор богослов’я, доцент кафедри літургійних наук 

Українського католицького університету; 

Черенюк Ярослав Миколайович – кандидат наук із богослов’я, доцент керівник 

відділу міжнародних зв’язків Волинської православної богословської академії; 

Щербань Микола Володимирович – кандидат наук із богослов’я, кандидат 

історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та культурології, Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 

041 Богослов’я Науково-методичної комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.  

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної  

ради Міністерства освіти і науки України (протокол  № 14  від 25.04.2017 р.). 

 

Фахову експертизу проводили:  

Говорун Сергій Миколайович – доктор філософських наук, професор 

департаменту Богословських студій університету Лойола Мерімаунт у Лос-

Анджелесі; 

Гоголь  Василь  Володимирович  – кандидат наук з богослов’я, доцент, завідувач  

кафедри  богослов’я  Івано-Франківської  академії Івана Золотоустого;  

 

Кондюк Денис Сергійович – магістр богослов’я та релігієзнавства (Evangelischse 

Theologische Faculteit, Лувен, Бельгія), докторант богослов’я (Карлів університет, 
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Прага, Чехія), проректор з навчальної частини Української євангельської теологічної 

семінарії. 

 

Методичну експертизу проводили:  

Калашнікова Світлана Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, 

директор Інституту вищої освіти НАПН України; Національний експерт з 

реформування  вищої  освіти Програми ЄС Еразмус+, член BFUG – Україна;  

Луговий  Володимир  Іларіонович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член,  перший  віце-президент НАПН України, Національний експерт з реформування 

вищої  освіти Програми ЄС Еразмус+, член BFUG –  

Україна;  

Таланова Жаннета Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., 

менеджер з аналітичної роботи Національного  Еразмус+ офісу в Україні.  

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 041 Богослов’я Науково-методичної 

комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

 

Стандарт погоджений рішенням Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, протокол  від 09.12.2021 р.  № 18. 
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ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

Галузь знань 04 Богослов’я 

Спеціальність 041 Богослов’я 

Форми здобуття 

освіти 

Денна, вечірня, заочна, дистанційна 

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр богослов’я (за спеціалізацією) 

(зазначити спеціалізацію за наявності) 

Кваліфікація  

в дипломі 

Ступінь вищої освіти − Бакалавр  

Спеціальність − Богослов’я 

Спеціалізація − зазначити назву за наявності 

Опис предметної  

області 

Об’єкти вивчення:  

1. Святе Письмо та інші священні книги в контексті традиції їх  

формування, текстуального відтворення, перекладу та  

богословських інтерпретацій; 

2. Богословська думка в її історичному розвитку й сучасному 

стані в теоретичній, систематичній та практичній площинах;  

3. Віровчення та духовно-моральні засади, на яких ґрунтується 

приватна та публічна діяльність людини. 

Цілі навчання:  

підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

«Богослов’я». 

Теоретичний зміст предметної галузі:  

система напрямів, поглядів, джерел, понять, категорій, 

термінів та наукових методів. 

Методи, методики та технології:  

загально-наукові, спеціально-наукові (богословські) та 

міждисциплінарні метод наукових досліджень. 

Інструменти та обладнання: 

богослужбова література, богослужбові речі у місцях 

проведення  

богослужінь; навчальні приміщення, мультимедійне 

обладнання,  

бібліотеки, архіви та інші предмети необхідні для реалізації 

освітнього процесу. 

Академічні  

права випускників 

Здобуття освіти на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих. 
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ІІІ Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми 

програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання 

 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 041 Богослов’я 

можуть вступати особи, що здобули повну загальну середню освіту. 

 

ІV Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 

Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 

- на базі повної загальної середньої освіти становить 

240 кредитів ЄКТС,  

- на основі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 

кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста). 

- на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 

ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою 

програмою фахової передвищої освіти. 

Мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для 

практики становить 6 кредитів ЄКТС.  

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених цим 

стандартом вищої освіти. 

 

V Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі в 

галузі богослов’я. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 01. 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. 

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати духовні, 

моральні, культурні, освітні, 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 
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технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою (за 

професійним спрямуванням). 

ЗК 05. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 06. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 07. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК 08. Здатність працювати автономно.  

ЗК 09. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні 

компетентності 

СК 01. Здатність здійснювати аналіз текстів Святого 

Письма, священних текстів та богословської літератури із 

застосуванням методів  богослов’я та інших наук.  

СК 02. Здатність визначати взаємодії та взаємозв’язки 

між богословськими традиціями, оцінювати суспільну і 

культурну роль богослов’я в історичному та сучасному 

контекстах. 

СК 03. Здатність аналізувати й характеризувати усталені 

та нові богословські традиції, богослужбові та релігійно-

правові практики. 

СК 04. Здатність осмислювати актуальні проблеми в 

галузі богослов’я та визначати шляхи їх розв’язання.  

СК 05. Здатність застосовувати богословські знання в 

професійній діяльності та суспільному житті відповідно до 

віроповчальних та морально-етичних засад і принципів. 

СК 06. Здатність розпочинати і проводити діалог із 

виразниками різних богословських традицій та 

представниками суспільства. 

СК 07. Здатність вести просвітницьку діяльність в галузі 

богослов’я. 

СК 08. Здатність проводити консультативну і експертно-

аналітичну діяльність в галузі богослов’я. 

СК 09. Здатність організовувати представницько-

посередницьку діяльності в галузі богослов’я. 

СК 10. Здатність застосовувати богословські знання та 

навички  в практичній богослужбовій і позабогослужбовій 

діяльності. 
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VІ Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання 

 

РН 1. Застосовувати норми та стилі літературної української мови у спілкуванні 

і практичній діяльності. 

РН2. Спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами. 

РН3. Набути навичок осмислення богословських питань у контексті викликів 

сучасності.  

РН4. Аналізувати інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та 

електронних баз, інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати 

інформацію. 

РН5. Використовувати сучасні технології, зокрема цифрові, для розв’язання 

складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

РН6. Мати концептуальні знання гуманітарних та соціальних наук, необхідні для 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері богослов’я. 

РН7. Аналізувати історію виникнення, основні етапи формування, структуру та 

принципи тлумачення Святого Письма та інших священних тестів в історичному, 

соціальному, філологічному, канонічному і культурному контекстах. 

РН8. Розуміти взаємозв’язки богословських традицій та їх роль в історичному і 

сучасному контексті. 

РН9. Розуміти специфіку усталених та нових богослужбових (літургійних), 

духовних (молитовних) та релігійно-правових практик богословських традицій. 

РН10. Аналізувати першоджерела та наукові праці, визначальні для  оформлення 

богословських традицій. 

РН11. Здійснювати професійну і суспільну діяльність відповідно до морально-

етичних засад і принципів. 

РН12. Застосовувати усні, письмові і візуальні способи передачі інформації. 

РН13. Пояснювати основи, принципи і методи богослов’я та застосовувати їх у 

практичній діяльності.  

РН14. Вміти презентувати богословську думку в межах представницької і 

посередницької діяльності. 

РН15. Вміти звершувати та/або співзвершувати богослужіння, таїнства, молитви, 

обряди (відповідно до конфесійних особливостей), провадити професійну 

позабогослужбову діяльність.  

РН16. Приймати ефективні рішення у непередбачуваних робочих контекстах 

розробляти та реалізовувати проєкти у галузі богослов’я, державно-церковних 

відносин, освіти, організовувати та керувати професійним розвитком осіб та груп. 

 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

атестаційного іспиту або публічного захисту кваліфікаційної 

роботи.  
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VIIІ Вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань або 

групою спеціальностей (у стандартах рівня молодшого бакалавра), 

міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та 

доктора філософії) 

 

На бакалаврському рівні створення освітніх програм підготовки за галуззю знань 

або групою спеціальностей та міждисциплінарних освітньо-наукових програм не 

передбачено 

 

IХ Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності 

 

Повна назва та реквізити 

відповідного Професійного стандарту  

Професійного стандарту немає 

Особливості Стандарту вищої 

освіти, пов’язані з наявністю 

Професійного стандарту  

 

 

X Додаткові вимоги до організації освітнього процесу для освітніх програм з 

підготовки фахівців для професій, для яких запроваджене додаткове 

регулювання (за необхідності) 

 

Додаткових вимог немає 

XI Додаткові вимоги до структури освітніх програм, необхідних для доступу 

до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання (за необхідності) 

 

Додаткових вимог немає 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи (за 

наявності) 

 

 

 

 

Кваліфікаційна робота має відображати здатність автора 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі богослов’я, 

використовувати інноваційні підходи у професійній діяльності; 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації та інших видів академічної 

недоброчесності; 

Текст кваліфікаційної роботи оприлюднюється на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного 

підрозділу або в репозитарії закладу вищої освіти. 

Вимоги до  

атестаційного  

іспиту 

Атестаційний іспит має перевіряти досягнення обов’язкових  

результатів навчання, визначених цим стандартом та освітньою 

програмою. 
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ХІІ Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої 

освіти 

 

1. Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII). – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» (від 06.06.2019 р. № 2745-

VIII). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

3. Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VІІІ). – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

4. Класифікатор професій: ДК 003: 2010 – Режим доступу: 

https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op =view&id=433  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій». – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#Text 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#Text 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. 

Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/naukovo-metodychna_rada/2020-metod-

rekomendacziyi.docx 

 

 

 

Генеральний директор директорату 

фахової передвищої, вищої освіти                                                               Олег ШАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#Text
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Пояснювальна записка 

 

Стандарт вищої освіти містить вимоги до освітніх програм підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 041 Богослов’я стосовно: 

 обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття освітнього ступеня 

«бакалавр» зі спеціальності 041 Богослов’я; 

 рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за відповідною 

освітньою програмою, та результатів їх навчання; 

 переліку обов’язкових компетентностей випускника; 

 нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованого у термінах результатів навчання; 

 форм атестації здобувачів вищої освіти; 

Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та 

відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.  

Таблиця 1 демонструє відповідність визначених Стандартом компетентностей та 

дескрипторів НРК, а таблиця 2 – відповідність результатів навчання та 

компетентностей.  

Заклади вищої освіти мають право використовувати власні формулювання 

спеціальних (фахових) компетентностей і результатів навчання, забезпечуючи при 

цьому, щоб сукупність вимог освітньої програми повністю охоплювала всі вимоги 

стандарту. 

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших 

видів навчальної діяльності, необхідний для набуття визначених Стандартом 

компетентностей. Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів 

навчання не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм 

можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і результатів навчання. 

Заклад вищої освіти має право запроваджувати додаткові форми атестації здобувачів 

вищої освіти. 

 

Додаткові інформаційні джерела 

1. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) // URL: https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf.  

2. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) // URL :  

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf; 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

3. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) // URL :  

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Commu

nique_AppendixIII_952778.pdf  

4. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 // URL : 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-

education-isced-2011-en.pdf. 
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5. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКО-Г) 

2013 // URL : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-

descriptions-2015-en.pdf 

6. TUNING http://www.unideusto.org/tuningeu 

7. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-

уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. 

Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий дім 

«Плеяди», 2014.– 100 с. – http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-

materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-

instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=83:hlosarii-terminiv-vyshchoi-osvity-

2014-r-onovlene-vydannia-z-urakhuvanniam-polozhen-novoho-zakonu-ukrainy-pro-

vyshchu-osvitu&start=80 

8. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти –  

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-

natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-

protsesu.html?download=82:bolonskyi-protses-nova-paradyhma-vyshchoi-osvity-yu-

rashkevych&start=80 

9. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: 

інформаційно-аналітичний огляд – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-

shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88:rozvytok-

systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity- ukrainy&start=80 

10. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / Авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. 

: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-

shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=84: 
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13 
 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом 

компетентностей/результатів навчання дескрипторам НРК 

 

Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за 

НРК 

Знання Зн1 

Концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Уміння 

Ум1  

Поглиблені когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на рівні, 

необхідному для 

розв’язання складних 

спеціалізованих задач і 

практичних проблем у 

сфері професійної 

діяльності або навчання 

КомунікаціяК1  

Донесення 

до фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації К2  

Збір, 

інтерпретація та 

застосування даних 

К3 
Спілкування 

з професійних питань 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Відповідальність та автономія 

АВ1 

Управління 

складною технічною або 

професійною діяльністю чи 

проектами 

АВ2  

Спроможність 

Нести відповідальність за 

вироблення та ухвалення рішень у 

непередбачуваних робочих та/або 

навчальних контекстах 

АВ3  

Формування суджень, що 

враховують соціальні, наукові та 

етичні аспекти 

АВ4  

Організація та керівництво 

професійним розвитком осіб та 

груп 

АВ5  

Здатність продовжувати навчання 

із значним ступенем автономії 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі богослов’я у процесі 

навчання та професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів богословської науки і 

характеризується певною невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

ЗК1   К3 АВ3 

ЗК2   К1 АВ2 

ЗК3   К3 АВ3 

ЗК4   К3  

ЗК5 Зн1 Ум1 К2  

ЗК6 Зн1 Ум1 К2  

ЗК7 Зн1 Ум1 К2  

ЗК8 Зн1 Ум1 К3  

ЗК9  Ум1 К1 АВ4 

Спеціальні(фахові)компетенції 

СК1 Зн1 Ум1 К2  
СК2 Зн1 Ум1 К1 АВ2 

СК3 Зн1 Ум1   

СК4 Зн1  К2 АВ4 

СК5 Зн1  К1 АВ3 

СК6 Зн1 Ум1 К1 АВ3 

СК7 Зн1 Ум1 К1  

СК8 Зн1 Ум1 К3  

СК9 Зн1 Ум1 К3 АВ1 

СК10 Зн1 Ум1 К3 АВ1 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та 

компетентностей 
 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

Компетентності 

Інтегральна компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ЗК 

1 

 

 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

СК 

1 

СК 

2 

СК 

3 

СК 

4 

СК 

5 

СК 

6 

СК 

7 

СК 

8 

СК 

9 

СК 

10 

РН1   +  +         +      

РН2    + +         +      

РН3  +   +       + +       

РН4     + +      + +       

РН5     +  +     + + +      

РН6     +   + +   + + +      

РН7     +     +  + + +      

РН8     +      + + + +      

РН9     +       + + +      

РН10     +       + + +      

РН11     +       + + +      

РН12     +       + + + +     

РН13     +       + + +  +    

РН14     +     + +  + + + + + + + 

РН15     +        + +    +  

РН16 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 


