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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1 – Загальна інформація 
Повна назва ЗВО та ін-
ституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сікорського», Навчально-науковий ін-
ститут прикладного системного аналізу 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь – магістр 
Кваліфікація – магістр з комп’ютерних наук 

Офіційна назва освіт-
ньої програми 

Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  термін навчання  
1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1192618, дійсний до 
01.07.2023 

Цикл / Рівень ВО НРК України – 7 рівень 
QF-EHEA – другий цикл 
EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

До наступної акредитації (передбачається  у 2023 році) 

Інтернет-адреса пос-
тійного розміщення 
освітньої програми 

http://www.cad.kpi.ua/ розділ «Освітні програми» 
https://osvita.kpi.ua/ розділ «Освітні програми» 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка професіоналів, здатних вирішувати складні задачі з новітніх напрямків 
комп’ютерних наук: мікросервіси, агенти, контейнери, блокчейни, Інтернет речей, хмарні та 
грід-технології та ін. й, таким чином, забезпечити технічне та економічне зростання в різних 
секторах Індустрії 4.0, базуючись на новій парадигмі розв’язання задач галузі шляхом ство-
рення ПЗ, яке будується на уніфікованих програмних модулях і структура та місце вико-
нання якого змінюється в розподіленому обчислювальному середовищі під час його експлу-
атації. 
Мета освітньої програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-
2025 роки щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розви-
тку та фундаменталізації підготовки фахівців. 
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3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: процеси збору, представ-

лення, обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в 
комп’ютерних системах. 
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати задачі дослідниць-
кого та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук. 
Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, 
алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представ-
лення, обробки, аналізу, передачі, зберігання даних в інформацій-
них та комп’ютерних системах. 
Методи, методики, технології: методи та алгоритми розв’язання 
теоретичних і прикладних задач комп’ютерних наук; математичне 
і комп’ютерне моделювання, сучасні технології програмування; 
методи збору, аналізу та консолідації розподіленої інформації; те-
хнології та методи проєктування, розроблення та забезпечення яко-
сті складових інформаційних технологій, методи комп’ютерної 
графіки та технології візуалізації даних; технології інженерії знань, 
CASE-технології моделювання та проєктування ІТ. 
Інструменти та обладнання: розподілені обчислювальні системи; 
комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи управ-
ління базами даних, операційні системи, засоби розроблення інфо-
рмаційних систем і технологій. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус осві-
тньої програми та спе-
ціалізації 

Вивчення новітніх концепцій і моделей сучасної теорії і практики 
інтелектуальних обчислювальних середовищ (застосування сервіс-
орієнтованих обчислень і архітектур, їх використання в Інтернеті 
речей, побудова багатоагентних систем тощо) та, відповідно, фор-
мування професійних компетентностей в галузі проєктування, роз-
робки, комплексування і супроводу програмних систем та компле-
ксів на основі сервісних архітектур і розподілених грід-, хмарних, 
туманних (периферійних) та безсерверних  обчислень, машинного 
навчання, семантичних і блокчейн технологій для високопродукти-
вної обробки великих даних і автоматизованого проєктування, для 
створення прикладних застосувань Інтернету речей, розумних міст, 
інтелектуального транспорту, електронної охорони здоров’я та ін. 
Ключові слова: 
хмарні та грід-технології, розподілені обчислювання, сервіс-орієн-
товані архітектури і семантичні веб-сервіси; інтелектуальна обро-
бка великих даних; агенти і багатоагентні системи; Інтернет речей 
і мобільні застосування 

Особливості програми Викладання новітніх дисциплін, спрямованих на побудову та вико-
ристання сервіс-орієнтованих архітектур та обчислювань, що є но-
вим стилем архітектури програмних систем, коли програмне забез-
печення представлено у вигляді набору сервісів і процесів, які мо-
жна комбінувати, а також змінювати з часом відповідно до змін ви-
мог з допомогою планувальників потоку завдань (workflows). 
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4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до праце-
влаштування 

Професійна діяльність як професіонала з розробки математичного, 
інформаційного та програмного забезпечення комп'ютерних сис-
тем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз 
даних і систем. 
Випускники можуть працювати за такими професіями згідно з На-
ціональним класифікатором професій ДК 003:2010, наприклад: 
2131.1 Науковий співробітник (обчислювальні системи) 
2131.2 Адміністратор бази даних 
2131.2 Аналітик з комп'ютерних комунікацій 
2131.2 Аналітик комп’ютерних систем 
2131.2 Аналітик операційного та прикладного програмного забез-
печення 
2131.2 Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом 
2131.2 Інженер з комп'ютерних систем 
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів 
2310.2 Викладач закладу вищої освіти 
та іншими, кваліфікаційні вимоги до яких вимагають відповідного 
рівня вищої освіти за спеціальністю. 
Можлива професійна сертифікація 

Подальше навчання Здобуття освіти за освітньою програмою третього (освітньо-науко-
вого) рівня вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в си-
стемі освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та нав-
чання 

Лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи та 
комп’ютерні практикуми; курсові роботи; самостійна робота з мо-
жливістю консультацій з викладачем; технологія змішаного нав-
чання, практики та екскурсії; виконання магістерської дисертації. 

Оцінювання Поточний контроль у вигляді лабораторних звітів, контрольних ро-
біт, семестровий контроль у вигляді заліків та письмових і усних 
екзаменів, захист кваліфікаційної роботи провадяться відповідно 
до Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ 
ім. Ігоря Сікорського. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетен-
тність 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 
характеру у сфері комп’ютерних наук. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 4 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 5 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК 6 Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК 7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК 1 Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук. 

ФК 2 Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповід-
ної інформаційної моделі. 



8 

ФК 3 Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих мо-
делей предметної області. 

ФК 4 Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення яко-
сті прийняття проєктних рішень. 

ФК 5 Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рі-
шення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. 

ФК 6 Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування за-
дач у галузі комп’ютерних наук. 

ФК 7 Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих ви-
мог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. 

ФК 8 

Здатність розробляти і реалізовувати проєкти зі створення програмного забезпе-
чення, у тому числі в непередбачуваних умовах, за нечітких вимог та необхідно-
сті застосовувати нові стратегічні підходи, використовувати програмні інструме-
нти для організації командної роботи над проєктом. 

ФК 9 Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань. 

ФК 10 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТ-проєктів, інформаційних та 
комп’ютерних систем різного призначення, застосовувати міжнародні стандарти 
оцінки якості програмного забезпечення інформаційних та комп’ютерних сис-
тем, моделі оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних 
систем. 

ФК 11 

Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інформацій-
них та комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його роз-
робкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супро-
водом. 

ФК 12 

Здатність проводити планування, аналіз та моніторинг ІТ проєктів, у тому числі 
стартап-проєктів, на всіх етапах життєвого циклу на основі міжнародних станда-
ртів та відповідно до концепцій та підходів сталого розвитку і захисту інтелекту-
альної власності. 

ФК 13 

Здатність до проєктування та програмної реалізації методів комп'ютерної обро-
бки надвеликих за обсягом даних в інформаційних середовищах різноманітного 
призначення, систем управління бізнес-процесами, вбудованих систем та мереж 
Інтернету речей, сервіс-орієнтованих середовищ та систем високопродуктивних 
обчислень. 

ФК 14 

Здатність до створення і використання сучасних інформаційних систем та техно-
логій різного призначення, розподілених та хмарних обчислень, хмарних сховищ 
даних, сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур, туманних обчислень, кон-
текстно-керованих адаптивних обчислень, безсерверних обчислень, вибору і 
впровадження в практику засобів автоматизованого проєктування. 

ФК 15 Здатність провадити науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти. 

ФК 16 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість в інноваційній сфері; прово-
дити дослідження, що передують розробці та реалізації стартапу; розробляти та 
реалізовувати стартап проєкти та створювати компанії на їх основі; здатність за-
стосовувати спеціальні методики та інструментарій планування, розроблення, 
аналізу та оцінювання стартапів. 



9 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1 

Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здо-
бутки у сфері комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та 
проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері комп’ютерних 
наук та на межі галузей знань. 

ПРН 2 
Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, 
необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльно-
сті з метою розвитку нових знань та процедур. 

ПРН 3 
Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у 
сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навча-
ються. 

ПРН 4 Управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є склад-
ними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. 

ПРН 5 Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері інформаційних 
технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності. 

ПРН 6 Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної системи. 

ПРН 7 Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних мо-
делей. 

ПРН 8 Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно з великими). 

ПРН 9 Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно 
з великими). 

ПРН 10 Проєктувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різ-
ного призначення. 

ПРН 11 Створювати нові алгоритми розв’язування задач у сфері комп’ютерних наук, оці-
нювати їх ефективність та обмеження на їх застосування. 

ПРН 12 Проєктувати та супроводжувати бази даних та знань. 

ПРН 13 Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних систем різ-
ного призначення. 

ПРН 14 Тестувати програмне забезпечення. 

ПРН 15 Виявляти потреби потенційних замовників щодо автоматизації обробки інфор-
мації. 

ПРН 16 Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук. 

ПРН 17 Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного за-
безпечення, формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу. 

ПРН 18 
Збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до ін-
формаційної або комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи су-
проводжується. 

ПРН 19 Аналізувати сучасний стан і світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та ін-
формаційних технологій. 

ПРН 20 
Володіти основами сертифікації об'єктів професійної діяльності, використову-
вати міжнародні стандарти, закони збереження інтелектуальної власності;  забез-
печувати захист і оцінку вартості об’єктів інтелектуальної діяльності. 

ПРН 21 

Підтримувати впровадження інноваційних та соціо-еколого-економічно ефекти-
вних рішень в організаційній, управлінській та виробничій діяльності для сталого 
зростання; орієнтуватися у підходах й ефективних заходах з підвищення сталості 
проєктів та діючих об’єктів і систем; розробляти і використовувати індикаторні 
системи оцінювання сталості; орієнтуватися у сучасних моделях, методах та під-
ходах оцінювання і прогнозування розвитку суспільства та його складників. 
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ПРН 22 

Застосовувати прикладне програмне забезпечення комп'ютерного моделювання 
та обробки даних в хмарному середовищі, методи розподіленого моделювання 
складних об’єктів і систем, інтелектуальні обчислення для оброблення великих 
даних, налаштовувати системи хмарних обчислень, розробляти програми в сис-
темі хмарних обчислень, проєктувати та програмно реалізовувати методи комп'-
ютерної обробки великих за обсягом даних. 

ПРН 23 

Працювати в розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищах, ви-
користовуючи сервіс-орієнтовані обчислення і архітектури, адаптувати обчислю-
вальні задачі під умови сервіс-орієнтованого підходу для їх ефективного вико-
нання в розподілених середовищах, здійснювати пошук сервісів в репозитаріях, 
їх оркестрування, хореографію і композицію, формулювати вимоги до роботи 
хмарної системи та її інтеграції в інформаційні системи. 

ПРН 24 

Застосовувати програмно-технічні засоби проєктування вбудованих систем, роз-
робляти апаратні та програмні складові Інтернету речей, використовувати се-
рійні мікропроцесорні пристрої при вирішенні конкретних завдань управління 
облаштуваннями збору і обробки даних, організовувати взаємодію вбудованих 
систем та навколишнього середовища, використовувати методику і інструмента-
рій сервісних і туманних обчислень в Інтернеті речей та в комплексних проєктах. 

ПРН 25 Розробляти та викладати спеціалізовані навчальні дисципліни з інформаційних 
технологій у закладах вищої освіти; дотримуватися академічної доброчесності. 

ПРН 26 
Володіти інноваційним підприємницьким стилем мислення, теоретичними знан-
нями та уміннями, необхідними для розроблення інноваційного підприємниць-
кого проєкту та створення компанії. 

ПРН 27 
Володіти українською та іноземною мовами на рівні, достатньому для усного і 
письмового обговорення фахових питань, здійснення наукової та/або професій-
ної діяльності, представлення результатів досліджень. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, затверджених По-
становою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в 
чинній редакції. 
Залучення до викладання фахових дисциплін професіоналів-прак-
тиків в галузі комп’ютерних наук та лекторів з інших закладів ви-
щої освіти. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, затвер-
джених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
№ 1187 в чинній редакції. 
Використання сучасного програмного забезпечення, орієнтованого 
на здійснення освітнього процесу. 

Інформаційне та на-
вчально-методичне за-
безпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного 
рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.12.2015 р. № 1187 в чинній редакції. 
Користування Науково-технічною бібліотекою, Електронним кам-
пусом та іншими інформаційними ресурсами КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського. 
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9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність та про по-
двійне дипломування. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про міжнародну академічну мобіль-
ність (Еразмус+ КА1), про подвійне дипломування, про тривалі 
міжнародні проєкти, які передбачають включене навчання студен-
тів. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів, що приймають участь у програмах 
міжнародної академічної мобільності, може здійснюватися на зага-
льних підставах за умови володіння здобувачем мовою навчання на 
рівні В2 і вище. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Код Компоненти освітньої програми (навчальні дисци-
пліни, практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма підсу-
мкового конт-

ролю 
1 2 3 4 

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти
1.1. Цикл загальної підготовки 

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство 3 залік 
ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток 2 залік 
ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової кому-

нікації 3 залік 

ЗО 4 Розробка стартап-проєктів 3 залік 
ЗО 5 Педагогіка вищої школи 2 залік 

1.2. Цикл професійної підготовки 
ПО 1 Обробка надвеликих масивів даних 4 екзамен 
ПО 2 Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур 5 екзамен 
ПО 3 Розподілені обчислювання та інтернет-технології 5 екзамен 
ПО 4 Хмарні технології та сервіси 4,5 залік 
ПО 5 Інтернет речей та вбудовані системи 3,5 залік 

ПО 6 Обробка надвеликих масивів даних. Курсова ро-
бота 1 залік 

ПО 7 Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітек-
тур. Курсова робота 1 залік 

ПО 8.1 Наукова робота за темою магістерської дисертації. 
Частина 1. Основи наукових досліджень 

2 залік 

ПО 8.2 
Наукова робота за темою магістерської дисертації. 
Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магі-
стерської дисертації 

2 залік 

ПО 9 Практика 14 залік 
ПО 10 Виконання магістерської дисертації 12 захист 

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти
ПВ 1 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу 5 екзамен 
ПВ 2 Освітній компонент 2 Ф-Каталогу 5 екзамен 
ПВ 3 Освітній компонент 3 Ф-Каталогу 5 екзамен 
ПВ 4 Освітній компонент 4 Ф-Каталогу 4 залік 
ПВ 5 Освітній компонент 5 Ф-Каталогу 4 залік 

Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 13 
Загальний обсяг циклу професійної підготовки: 54 

Загальний обсяг нормативних компонентів: 67 
Загальний обсяг вибіркових компонентів: 23 

Обсяг освітніх компонентів, що забезпечують здобуття компе-
тентностей, визначених СВО: 47 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
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3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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4. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Інтелектуальні сервіс-оріє-
нтовані розподілені обчислювання» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, що 
забезпечує оцінювання досягнення результатів навчання, визначених освітньою програмою, 
та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня ма-
гістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з комп’ютерних наук, за освітньо-професійною про-
грамою «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання». 

Кваліфікаційна робота не може містити академічного плагіату, фальсифікації та спису-
вання. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат згідно з Положенням про систему запо-
бігання академічного плагіату (https://osvita.kpi.ua/node/47) та після захисту розміщується в ре-
позиторії Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського для вільного доступу. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

https://osvita.kpi.ua/node/47


15 

 

 

5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗО 5 ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5 ПО 6 ПО 7 ПО 8 ПО 9 ПО 10 
ЗК 1  +  +  + + + + + + + + + + 
ЗК 2    +  + + + + + + + + + + 
ЗК 3 +  +  +        + + + 
ЗК 4   +             
ЗК 5  +   + + + + + + + + + + + 
ЗК 6    + +        + + + 
ЗК 7 + +  +   +  +  + + + + + 
ФК 1      + + + + +   +  + 
ФК 2             + +  
ФК 3      + + +    +  + + 
ФК 4      +     +     
ФК 5      + + + +  + + + + + 
ФК 6      +     +  +  + 
ФК 7      + +  +  + + + + + 
ФК 8      + +    + + + +  
ФК 9      +     +     
ФК 10    +       +   + + 
ФК 11           + +  + + 
ФК 12 + +  +            
ФК 13      + + +  + + +    
ФК 14       + + +   +    
ФК 15     +           
ФК 16    +            
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗО 5 ПО 1 ПО 2 ПО 3 ПО 4 ПО 5 ПО 6 ПО 7 ПО 8 ПО 9 ПО 10 
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 +               
ПРН 21  +              
ПРН 22      +  + +  +     
ПРН 23       + + +   +    
ПРН 24       +   +      
ПРН 25     +        +   
ПРН 26    +            
ПРН 27   +             
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