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ПЕРЕдМ0ВА

1. РОЗРОБЛЕН0

Проектною гругюю Iвано-Франкiвеького коледжу Львiвського нацiонального
аграрного унiверситету у складi:

Лещищин Ю.С., - спецiалiст вищоТ категорiУ, Викладач юридичних дисциплiн

— керiвник проектноТ групи, гарант освiтньоУ програми;

Ославський - кандидат юридичних наук, Викладач юридичних
дисциплiн — член проектнЫ групп

Коваль 0.3.. - спецiалiст вищоХ категорiТ, викладач юридичних дисциплiн —

член проектноТ групи



1. профiль ОСВIТНЬО-ггрОфЕСJ~От прогрАмм
МОлодшого СГГЕцIАЛIстА л СГIЕЦIАльН0стI 081 <dTiPABO»

П 1 — Загальна iнформацiя П
Повпа назна закладу Iвано-Франкiвський коледж Львiвського нацiональHог~ аграрного

~~щоУ освити унiверситеТу
Ступiнь вищоУ освiти Освiтнъ-професiйний ступiнь — фаховий молодший бакалавр
та пазва квалiфiкацiу Квалiфiкацiя - Право

~овою оригiналу
Офiдiйна назна Право
Ос в in] I) ы H ро Гр а м U

Тип диплому та обсяг диплом фахового молодшого бакалавра, обсяг освiтньоТ програми
освiтпьоY програми — 180 кредитiв СКТС, термiн Навчання 2 роки 10 мiсяцiв (на основi

ПЭСО), З роки 10 мiсЯЦiВ (на основi БЭСО)
Наявнiсть акрсдитацП
Цикл/рiвень Нацiональна рамка квалiфiкадiй Укратни —5 рiвень

FQ-EHEA — короткий цикл, EQF-LLL- 5 рiвень
Повна загальна середня освiта / базова загальна середня освiта
Укра~нська мова
Оl.О9.2О20р. — Зl.Оl.2024р.

IНтсрнет-адрсеа www. i f’agrarncoi . at.ua
оостiйного
рОЗмiщсiiня опису
освiтньоУ программ

2 — Мета освiтньо-професiйпоУ програм»
Формування та розвиток загальних i професiйних компетентностей для здобуття студентом:
теоретичних знань, вмiнь i навичок юридичноУ дiяльностi, достатнiх для успiшного
виконання професiйних обовязкив у сферi права, пiдготовка здобувачiв вищоУ освiти до
йодальшого нанчання за обраною спецiальнiстю

3 — Характср»стика освiтньо-професiйнот програм»
Предметна область 08 Право
(галузь жаль, 081 Право
спецiальнiсть)
Орiснтацiя освiтньоУ Об’пст винчення: право як соцiальне явище. Вивчення права та
програм» його джеред грунтусться на правових доктринах, цiностях i

принципах, в основi якнх покладенi правовi стандарты правничоТ
профес iT.
Цiлё нанчання: фор~иування здатностi розв’язувати складнi
спецiалiзованi завдання у сферi права з розумiнням природы i
змiсту його основних правових iнститутiв, а також меж правового
регулювання рiзних суспiльних вiдносин.
Теореп,ичнцй змiст предметноТ област! складають знания про;

основы поведiнки iндивiдiв i соцiальних груп; творення права,
його тлумачення та застосування; правовi цiнностi, принципи, а
також природа i змiст правових iнститутiв, етит.шi стандарти
правничоТ професiТ.
Методи, методики та технологiК~ загальнонауковi i спецiальнi
методи пiзнання правових явищ; методики правовоТ оцiнки
поведiнки чи дiяльностi iндивiдiв i соцiальних груп, iдснтифiкацй
правовоТ проблеми та П вирiытення на основi принципiв права;
iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiТ.
Iнструментарiй та обладнання: сучасне iнформацiйно
комунiкацiйне обладнання, iнформацiйнi ресурси та програмнi
продукти, що застосовуються в правовiй дiяльностi.

~думов”
Мова(и) викладання
Термiн дi? освiтньоУ
црограми



Основний фокус Спсцiальна освiта та профссiйна пiдготовка в областi права
освiтньоУ програми та
спецiалiзацiУ К.тяючовi слова: право.
Особливостi освiтньоУ Програма розвивас перспективнi напрями пiдготовки фахiвцiв з
црограми права

4- [Iридатнiсть випускникiв освiтньо-професiйнот програм»
до працевлаштування та подальшого нанчання

Придатнiсть до Юрист здатний виконувати такi професiйнi роботи ( згiдно ДК
працеВлаштування 003:2010) i займати первиннi посади: в судових та правоохоронних

органах, секретар суду, секретар судових засiдань, в органах
державноУ влади та мiсдевого самоврядування, суб’сктах
господарювання у галузi права.

Подальше навчання Подальше навчання за першим (бакалаврським) рiвнем вищо?
~ освiти, а також пiдвищення квалiфiкацii

5— Викладання та оцiнювання
Викладання та Пiдходи до освiТнього процесу: проблемно-орiентований, компе
навчання Тентнiсний.

Форми органiзацuТ освiтнього процесу: лекцiТ, лабораторнi та
йрактичнi заняня, ссмiнари, самостiйна робота, консультацiТ iз
викладачами, Нанчальна практика, виробнича практика, елементи
диставцiйного навчання.
Освiтнi технологи: iнТеракТивнi, iнформацiйно-комунiкацiйнi,
проектне навчання.

Оцiнювання Уснi та письмовi екзамени, тестування, претензii, звiти, звiт
щоденник, контрольнi роботи, курсова робота, атестапiя
(комплексний державний екзамен)

6— Програмнi компеТентНостi
Iнтсгральна Здатнiсть роз&язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi
компетентнiсть (HQ проблеiии у галузi юридично? дiяльностi або у nponeci нанчання,

що передбачас застосування певних теорiй та методiв вiдповiдноТ
науки i характеризусться комплекснiстю та невизначенiстю умов у
галузi__iрава.

Загальнi зи 1. Здатнiсть до формування свiтогляду щодо розвитку
компетентностi (3К) людського буття, суспiльства i npuponu, духовноТ культури,

полiтики
3К 2. Здатнiсть розглядати суспiльнi явища в розвитку I
конкретних iсторичних умовах
ЗИ 3. Здатнiсть використовувати сучаснi iнформацiйнi технологiй
для розвязання рiзноманiтних задач у навчальнiй та практичнiй

. дiяльностi
ЗИ 4. Володiння культурою
3К 5. Умiння обЁрунтовувати правовi рiшення та спроможнiсть
забезпечувати ix правочиннiсть.
3К 6. Здатнiсть здiйснiовати комунiкацiйну дiяльнiсть
3К 7. Здатнiсть працювати як самостiйно, так i в командi.
3К 8. Позитивне ставлення до несхожостi iнших культур
3К 9. Здатнiсть працювати у мiжнародному середовищi
зи 10. Здатнiсть до критики та самокритики
зи 1 1. Здатнiсть працювати самостiйно i автономно
3К 12. Здатнiсть дiяти з позицiй соцiальноТ вiдповiдальностi,
займати активну громадську позицiю
3К 13. Здатнiсть до формування культури мислення, Гi сприйняпя
зи 14. Здатнiсть до самостiйного навчання, опанування
методiв
3k 15. Здатнiсть формувати новi iдеУ (креативнiсть).

Спецiальнi (фаховi) ФИ 1. Обгрунтування пропозицiй, щодо внесения змiн доповнень



Компетентностi (ФК) до дiючих нормативно-правових актах.
ФК 2. Вивчення, аналiз i оцiНювання обставин справи.
ФК 3. Здiйснення правильно? юридично? класифiкацit
фК 4. Здiйснення ПрОЦеСуально-документального оформления
результатiв розгляду юридично? справи iншо? юридично?
документащ?.
ФК 5. Здатнiсть формувати iнформацiйне середовище щодо
створення i використання систем обробки юридично? iнформацiУ в
рiзних галузях господарства УкраУни.
ФК 6. Ведення юридично? статистики, здiйснювання аналiзу
статистичних даних.
ФК 7. Здiйснення повноважень вiдповiдно до компетенцiУ.
ФК 8. Здатяiсть до органiзацi? та мстодологiУ аналiзу юридично?
галузi.
ФI{ 9. Здатнiсть до формування системи знань з правового
регулювання трудових вiдносин в Укра?нi, систематизацiУ напрямiв
та способiв вирiшення проблем, накопичених практикою
розв’язання трудових спорiв
ФК 10. Надання квалiфiкованих юридичних консультацiй та
висновкiв.
ФК 11. Здатнiсть до розумiння важливостi збереження здоровя i
працездатностi працiвникiв у виробничих умовах через ефективне
управлiння охороною працi та формування вiдповiдальностi
посадових осiб i фахiвцiв за колективну та власну безпеку.
ФК 12. Здатнiсть сумлiнно виконувати професiйнi обов’язки’
дотримуватись сти ки юриста.
ФК 13. Здатнiсть до формування у студентiв системи знань з
професiйноУ орiснтацiУ i компетенцiй з надання допомоги у виборi
професiУ або if змiни та проведення профвiдбору.
ФК 14. Здатнiсть до засвосння теорiУ та практики скла~дання i
оформления органiзаЦiйнО-розпорядчО? документацi? та органiзацй
дОкументацiйного забезпечення службовоУ дiяльностi на основi
чинного законодавства та сучасних вимог i правил документування
та роботи з документами
ФК 15. Здатнiсть до розумiння сучасних методiв, форм органiзацiУ
працi в галузi майбутньоУ професi? молодглого фахового бакалавра
— юриста, формування у них професiйних умiнь i навичок для
прийняпя самостiйних рiшень пiд час конкретно? роботи в
реальних виробничих умовах, виховання потреби самостiйно
систематично поновлювати сво? знання та творчо Ух застосовувати
в практичнiй дjяльностi
ФК 16. Здатнiсть приймати самостiйнi рiшення пiд час гiрофесiй
но? дiяльностi в реальних умовах; опанувати сучасними
прийомами, методами та знаряддями працi в галузi Ух майбутньо?
професi?; систематично поновлювати сво? знания та творчо Ух

________________________ застосовувати в практичнiй дiяльностi.
7— Програмнi результати _____________________________

ПРН 1. Умiння читати, вiдповiдати на запитання, вести дiлове анотування та бесiду
iноземною мовою в обсязi, необхiдному для спiлкування в сОЦiальнО-пОбутОвiй, культурнiй
та професiйнiй сферах. Умiння використовувати iноземну мову для забезпечення
результативно? професiйноУ дiяльностi.
ПРИ 2. Умiння проводити монiторинг змiн у законодавствi, орiснтуватися у нормативних
актах, щоб забезпечувати правомiрнiсть рiшень.
ПРИ 3. Визначення iстотних рис основних соцiально-економiчних систем та напрямки Ух
еволюцiУ, роль економiчноУ теорiУ у розробцi шляхiв формування соцiально-орiснтованоУ
економiчноУ системи суспiльства. Умiння збирати та опрацьовувати соцiально-економiчну
iнформаЦiю, робити узагальнюючi висновки на науковiй основi.



ПРИ 4. Умiння усного та письмового сгIiлкування державною мовою, використовувати
невербальнi засоби комунiкацiY. Умiння корисгуВ~тися двома формами дiлового мовлення:
усним i писСмнИМ, застосовувати основнi правила оформлення Документiв, умiти добирати
вiДповiднi термiни з фаху для грамотного оформлення дiлових паперiв.
ПРН 5. Умiння розрiзняти специфiку евiтобачення i свiторозумiння кожноТ культурно
iсторичноУ епохи, видiляти основы етапи розвитку культури; розумiти теорiю культури та
засвоУти noriky iсторичного становлення та розвитку свiтовоТ культури; визначати основнi
нагiрям ки свiговоТ культурологiчноТ думки.
ГIРН 6. Вмiнвя працювати з прикладними програмами ОС Windows, використовувати
текстовi редактори для створення складних Документiв, табличнi процесори для побудови
таблиць, аналiзу даних за допомогою дiаграм, використовувати стандартнi функцй
табличного процесору, консолiдованi таблицi для розрахункiв nоказникiв дiяльностi
пiдприемства, будувати та адмiнiетрувати бази даних, вирiшувати задачi пiдприемств за
допомогою мови програмування.
ПРИ 7. Умiння володiти основними методами, засобами отримання, обробки i зберiгашя
iнформацiт за допомогою комп ‘ютера.
ПРН 8. Умiння розробки проектiв нормативно-правових актi, обгрунтовувати внесення змiн
доповнень до дiючих нормативно правових актiв.
ПРН 9. Умiння застосовувати сТатистичнi методи при здiйсненнi аналiзу у юросподенцй.
Умiння застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву
первмнних даних для статистичного дослiдження; здiйснювати оброблення первинних даних
з метою одержання узагальнюючих показникiв, рядiв розподiлу, вiдносних, середнiх
величин, показникiв варiацiТ тощо; виконувати необхiднi аналiтичнi розрахунки iз
застосуваяням комлютерноУ технiки у вiдповiдностi iз метою статистичного дослiдження,
наявною вихiдною статистичною iнформацiсю.
ПРИ 10. Умiння здiйснювати контроль за вiдповiднiстю юридичних рiшень чинному
законодавству.
ПРН 11. Здатний здiйснювати контроль за вiдповiднiстю юридичних рiшень чинного
законодавства.
ПРИ 12. Умiння аналiзувати i тлумачити змiст нормативних актiв, окреслювати
актуальних проблем права i пропонувати шлтхи ix вирiпiення, отриманi теоретичнi знання
виважено застосовувати на практицi
ПРН 13. Здатний проводить юридичну експертизу, трактувати правову норму.
ПРИ 14, Зл’птний проводити право освiтню роботу й розробляти пропозицiТ у сферi правовоТ
освiти,
ПРИ 15. Умiння складати i оформлять основнi види органiзацiйно-розпорядчоТ документацiУ;
здiйснювати реестрацiю документiв; виконувати технiчнi операцй, пов’язаннi iз
документообiгом, контролем за виконанням документiв; формувати справи документiв.
ПРИ 16. Умiння розробляти проекти нормативно правових актiв, обгрунтовувати внесения
змiн та доповнень до нормативно правових актiв.
ПРИ 17. Здатний виявляти, розкривати, розслiдувати та запобiгати
ПРИ ig. Здатний до саморозвитку та майстерностi.
ПРИ 19. Умiння володiння основними методами, засобами отримання, обробки зберiгання
iнформацiУ за допомогою комп’ютера.
ПРИ 20. Знания i умiння оперувати юридичними поня’иями. Умiння давати об’ективну
оцiнку роботи пiдприсмства та його пiдроздiлiв з погляду права.
ПРИ 21. Умiння використовувати знания особливостей з юридичних дисциплiн, нормативно
правових документiв, якi регламентуготь порядок роботи державних та приватних структур.
Комунiкацiя (КОМ) Умiння спiлкуватись. включаючи усну та письмову комунiкацiю

украУнською та iноземною мовою (англiйською).
Умiння використовувати iнформацiйнi технологи та iншi методи
для ефективного спiлкування на професiйному та соцiальному

______________________ рiвнях.
Автономiя i Здатнiсть адаптуватись до нових ситуацiй, обгрунтовувати,
в~дповiдальнiсть (АВ) приймати та реалiзовувати у межах компетентностi рiшення.

Здатнiсть усвiдомлювати необхiднiсть навчання впродовж усього
. жипя з метою поглиблення набутих та здобупя нових фахових



знань в предметнiй областi.
Здатнiсть вiдповi~щально ставитись до виконуваноУ роботи та
досягати поставлены мети з дотриманням вимог професiйноУ
етики, самостiйно приймати рiшення i нести вiдповiдальнiсть за ix
прийняпя.
Здатнiсть демонструвати розумiння основних засад охорони працi
та безпеки жипедiяльностi та Ух застосування.

8 — Ресурсие забсзпеченни реалiзацй програм”
Кадровс забезпечення Розробники програми: 2 — спецiалiсти вищоУ категорiУ, 1 — кандидат

юридичних наук. Bci члени проектноУ групи с iптатними
працiвниками lвано-Франкiвського коледжу ЛНАУ. до реалiзацiТ
програми залучаються педагоНчнi працiвники з науковнми
ступенями та вченими званнями, а також висококвалiфiкованi
спецiалiсти з досвiдом роботи за фахом. З метою пiдвищення
фахового рiвня Bci педагогiчнi працiвники один раз на п’ять рокiв

________________________ проходить стажування.
Матерiально-технiчпе Усi примiщення вiдповiдають будiвельним та санiтарним нормам;
забсэпечення 100% забезпеченiсть спецiалiзованими нанчальними лабораторiя

ми, компtютерами та прикладними компютерними програмами,
мультимедiйним обладнанням; соцiальна iнфраструктура, яка
включас спортивний комплекс, Удальню, медпункт; 100%
забезпеченiсть гуртожитком; доступ до мережi Iнтернет, у т.ч.

______________________ бездротовий доступ.
Iнформацiйне та Забезпеченiсть бiблiотеки пiдручниками i посiбниками. Фаховкми
навчально-мстодичне перiодичними виданнями вiдповiдного профiлю, доступ до баз
забсзпеченни даних перiодичних наукових видань англiйською мовою;

офiцiйний веб-сайт, наявнiсть електронного ресурсу навчально
методичних матерiалiв навчальних дисциплiн, у тм. у системi
дистанцiйного нанчання.



2. ЛЕРЕЛIК КОМПОНЕНТ ОСВIТЯЪО-ПрОфЕСщJ~~у ГIРОГРАМИ ТА
Tx логiчнл ПОСлIдОiэНJсТь

2.1. Перелiк компонент ОНИ
код компонснти Освiтньо-профссiйнот програми Кiлыdсть Форма
н/д (навчальнi ДИСцИплIни, курсова робота, кредитiв пiдсумкового

практики, державний сЕзамен) СКТС контролю
1. О6О&ЯЗкОВi КОмпОнснТи ОНИ

_______ 1.1. Цикл дисциплi» загальноТ пiдготовки
ок 1 УкраУнська мова (за проф..спрям.) З Екзамен
ок 2 Культурологiя _________________ З Залiк

_______ Основи фiлософських знань
ок 4 Економiчна теорiя З Залiк
ок 5 Iнозсмна мова (за проф.. спрям.) 4 Екзамен
ОК б Соцiологiя З Залiк
ок 7 Фiзичнс виховання б Залiк
ок ~ iсторiя УкраУни З Екзамсн
ок 9 Тсорiя держави i права 4 Екзамен
ок 10 Тсторiя державы i права 4 Екзамен
ок ii БЖ,д З Залiк
ок 1 2 основи iнформатики та обчислюваноУ З Екзамен

TCX F- КИ
ок iз Комп’iютернi технологiУ в юридичнiй 4 Екзамен

дiяльностi
ок 14 Логiка З Залiк
Ок Is ~ ncuxonoriY З Залiк
ок i б Iсторiя держави i права зарубiжних краТ” З Залiк
ОК 17 Латинська мова З Залiк

1.2. Цикл дисциплiн професiйноУ пiдготовки
Ok 18 Юридична деонтологiя З Залiк
ок 19 Конституцiйне право УкраУни 4 Екзамен
ок 20 Адмiнiстративне право 4 Екзамсн
Ок 21 Державне будiвництво i мiсцеве З Залiк

самоврядування
ок 22 органiзацiя судовихта правоохороныих 4 Екзамен

органiв УкраУни
ок 23 Фiнансове право З Залiк
ок 24 Цивiльне та сiмейне право 5 Екзамен
ок 25 Цивiльний процес 4 Екзамен
ок 26 Трудове право 4 Екзамен
ок 27’ Екологiчне право З Залiк
ок 28 Аграрне право З Екзамен
ок 29 Судочинство в господарських судах З Екзамен
Ok 30 Кримiнальне право 4 Екзамсн
ок 31 Кримiнальний процес 4 Екзамен
Ок 32 дiловодство в юридичнi практицi З Екзамен
ок 33 Конституцiйне право зарубiжаих краУн З Залiк
OK 34 Господарське право 3 Залiк
ок 35 охорона працi в галузi З Екзамен
Загальний обсяг обов’язкових компонент 121

2. Вибiрковi компоненти ОНИ
2.1. Цикл Дисциплiн профееiйноУ пiдготовки

Bk I Основи римського цивiльного права З Залiк
Bk 2 Oраторське мистецтво З Залiк

ОкЗ З Залiк



BK З Основи охорони працi З Екзамен
BK 4 Адвокатура З Залiк
BK 5 Право соцiального забсэпечення З Залiк
BK б Нотарiат УхраУни З Залiк
BK 7 . Органiзацiя роботи з кадрами З Залiк
BK 8 Органiзацiя юридичнЫ служби в суспiльному З Залiк

внробництв
BK 9 Правовi основи iнвестицiйноТ дiяльностi З Залiк
BK 10 Банкiвське право З Залiк
BK 1 1 Бiржовс право З Залiк
BK 12 РАЦС З Залiк
BK 13 Митне право З Залiк
BK 14 Bиконавчс провадження З Залiк
BK 15 Профорiснтацiя випускникiв вищих З Залiк

навчальних закладiв
BK 16 Навчальна практика з цивiльного процесу 0,5 Залiк
BK 17 Нанчальна практика з судочинства в 0,5 Залiк

господарських судах
BK 1 8 Навчальна практика з господарського права 0,5 Залiк
BK 19~ Навчальна практика з цивiльного права 1 Залiк
BK 20 Нанчальна практика з виконавчого 0,5 Залiк

провадження
BK 21 Навчальяа практика дiловодство в юридичнiй 1 Залiк

практицi
BK 22 Bиробнича практика б Захист звiту

щоденника
BK 23 Дер>кавна атестацiя 4 Комплексний

квалiфiкацiйний
екзамен

Загальний обсиг вибiркових компонент 59
Загальний обеяг освтньо-професiйнот програми 180



2.3. Структурно-логiчна схема ОНИ

“КУРС Iнкурс IVкурс
Эсем. 4сем. __________ __________

7сем.

0к29П

H
(N



З. ФОРМИ АТЕСТАц1Т ЗдОБУВАЧIВ вищоТ освiти

Формою державноТ атестацiУ випускникiв освiтньоУ програми «Право»
спецiальностi 081 Право е КОМплексний державний екзамен з фахових
дисциплiн.

Атестацiя вигiускникiв освiтньоУ програми спецiальностi 081 Право
завершуеться видачею документа про вищу освiту встановленого эразка про
присудження освiтньо-квалiфiкадiйного рiвня «фаховий молодший бакалавр» з
присвоениям квалiфiкацiт «Право».



4. МАТРиЦЯ ВIдпОВiдНОстi иР0гРАМних КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВIТньО-пРОфЕСIйнОТ ГiРОГРАМИ

ГOK! ++ +++ + +1+
01(2 ++ +-i-+ ++Ч-~

010 + + + + + + + + +

01(4 + -~- ~--~-+ + -4- + + +

ОК 5 + -4-4 4 4+4+-F-

(Тб + + + + + + + +7+ + +

01(7 + + ++ + + + + + +

01(8 + + + + +++ +
01(9 + 7_7 ~7~77
01(10

01(11

01(12 7~ + и
01(13 ~~~~7г-Т
01(14 + ++ +++ ++++ + ————-—

01(15 ++ + + ++ +

01(16 + -~

01(17 ++ + + +

01(18 ++ +++ + + ++ + +

0КI9 + ++ ++ + + +++ + Ч

01(20 ~- + 4 + -~ 4- +

01(21 + + + + + +

01(22 -F- + Ч- -4- -i- +

01(23 + + +++++ + + + +

01(24 +++ +++++ + Ч- + + ++

01(25 ++ ++ + +

01(26 ++ ++ + + +

01(27 + + + + +

01(28 Ч- -F- Ч- Ч- -4- + -4- + + +

01(29 ++ 7++ +

BK! ++ + + +

01(2 + + + + -4-

131(3 + +

01(4 + +

84(5 + +

131(6 + + +++ + + +

81(7 + ++ Ч-++ + +

01(8 ++ ++ +

131(9 ++ ++ +

01(10 ++7 7++ +

131(11 ++ + + +

Вкi~ 7 + 7 + 7 + + + +

131(13 -4- ++Ч-+ + + +

131(14 + + + + + + + + + + + +

131(15 ++7 +7+7 + +

01(16 + + + + +

01(17 ++ +++++ +++ ++

01(48 + + +

ВКI9- ++ +++++ +++ + ++ + ++

131(20 7 +ч-+7 +7+ + + + + + +

01(21 L_L_:t._ +~++++ +~+ ++ + —+ ~i~i



5. МАтриця ЗАБЕзпЕчЕНкя ГiРОГРАМНИХ РЕЗУлътАтIВ НАВЧАНня
(ПРН) ВIДПОВJДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВIТНЬО-ПРОфЕСIЙЕОУ

ПРОГРАМИ


