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1 ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

         

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів фундаментальні знання про 

поняття зовнішньо-торговельні транспортні операції, систему функціонування, види 

тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, порядок 

декларування та переміщення через митний кордон товарів та транспортних засобів, 

відповідальність за порушення митних правил. 

Завдання навчальної дисципліни - здобути теоретичні положення курсу, краще 

засвоїти якісні зміни та порядок зовнішньо-торговельних транспортних операцій; 

прищепити слухачам комплекс практичних знань і навичок, необхідних для формування 

в них високої професійної майстерності; глибше вивчити останні зміни та доповнення, 

внесені в чинне митне законодавство, виробити у студентів вміння правильно 

застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій. 

Предметом навчальної дисципліни вивчення складного комплексу теоретичних 

положень щодо зовнішньо-торговельних транспортних операцій. 

Пререквізити: «Трудове право», «Правове регулювання перевезень», 

«Транспортні засоби», «Вантажні перевезення». 

Постреквізити: «Організація міжнародних перевезень», «Зовнішньо-торговельні 

транспортні перевезення», при написанні фахових статей, кваліфікаційної бакалаврської 

роботи. 

Методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, лекція), наочні, практичні 

(практична робота). 

Форми та методи оцінювання: усний, письмовий, методи самоконтролю, 

підсумковий контроль. 

Компетентності та програмні результати навчання відповідно  

до освітньо-професійної програми 

 Фахові компетентності 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК-5. Навики використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

ЗК- 9. Навики здійснення безпечної діяльності. 

ЗК-10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК-12. Знання та розуміння предметної області та 



розуміння професійної діяльності. 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

СК-1. Здатність аналізувати та прогнозувати параметри 

і показники функціонування транспортних систем та 

технологій з урахуванням впливу зовнішнього 

середовища. 

СК-3. Здатність організовувати та управляти перевезенням 

вантажів (за видами транспорту). 

СК-11. Здатність оцінювати та забезпечувати безпеку 

транспортної діяльності. 

 Зміст результату навчання  

Зміст результату 

навчання 

(РН) 

РН-22. Організовувати міжнародні перевезення. 

Застосовувати методи оформлення митної 

документації. Використання методів митного 

контролю. 

 

В результаті вивчення даної дисципліни на основі даної програми студент повинен: 

знати: 

- правові норми щодо порядку переміщення товарів та транспортних засобів через 

митний кордон України; 

- аналізувати зовнішньо-торговельні транспортні операції; 

- поняття та види зовнішніх транспортних операцій; 

- поняття та зміст інституту зовнішньо-торговельних транспортних операцій; 

- види та форми митних декларацій, які використовуються при переміщенні товарів 

через митний кордон; 

- особливості та порядок застосування відповідальності за порушення зовнішньо-

торговельних транспортних операцій; 

вміти: 

- аналізувати специфіку правових відносин, які виникають у зв’язку із переміщення 

товарів та транспортних засобів через митний кордон України; 

- практично застосовувати норми митного права на практиці; 

- правильно визначати вид митного режиму відповідно до мети переміщення 

товарів через митний кордон; 

- складати документи в рамках виконання митних формальностей, а також при 

оскарженні рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб контролюючих органів. 

  



2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Лекції (ЛК): 30 година 

Практичні заняття (ПР): 10 годин 

Самостійна робота (СР): 50 годин 

Всього 90 годин 

 

3 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

 ІІІ курс, VІ семестр 

1 Тема 1. Предмет, 

значення, завдання 

і структура 

викладання 

дисципліни“ 

Зовнішньо-

торгівельні 

транспортні 

операції ” 

Мета і завдання, предмет вивчення 

курсу, його місце у вузівській 

системі підготовки фахівців. 

Вивчення основних категорій і 

понять курсу. Місце курсу серед 

інших економічних дисциплін, його 

структура. Загальна характеристика 

змісту розділів і основних тем 

дисципліни. 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування,  

опитування  

2 Тема 2. 

Методологічні 

засади та джерела 

вивчення 

дисципліни 

 Інформаційно-методичне 

забезпечення дисципліни. 

Теоретико-методологічна 

література. Підручники, 

монографії, довідкова література, 

періодичні видання. Особливості 

роботи із спеціальною іноземною 

літературою. Основні методичні 

прийоми у викладанні курсу. 

Визначення вимог і система оцінки 

знань і старанності студентів.  

Реферати, доповіді, 

індивідуальні завдання, 

опитування, 

обговорення 

3 Тема 3. 

Транспортні 

операції у ЗЕД 

Сучасні тенденції розвитку 

транспорту в контексті світової 

динаміки. Роль транспорту у 

зовнішньоекономічній діяльності та 

забезпеченні 

зовнішньоторговельних операцій. 

Характерні риси транспортних 

операцій. Класифікація 

транспортних операцій у зовнішній 

торгівлі при виконанні угод 

купівлі-продажу.  

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 

4 Тема 4. Основні 

транспортні 

Порядок перетинання кордону. 

Визначення моменту переходу 

Презентації, 

індивідуальні та групові 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

документи, що 

забезпечують 

перевезення 

 

кордону за різними видами 

перевезень. Транспортно-

технологічні системи та принципи 

їх формування. Конкуренція на 

ринку транспортних послуг 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 

5 Тема 5. 

Транспортні умови 

контрактів купівлі-

продажу 

Роль транспорту в економічній 

ефективності 

зовнішньоторговельної операції. 

Завдання транспортного 

переміщення об’єктів контракту. 

Поняття Інкотермс (базисних умов 

контрактів). Вибір транспорту 

міжнародних перевезень згідно з 

умовами. Чинність міжнародних 

угод, конвенцій, звичаїв. Термін і 

час відправлення. Вид і кількість 

товару.  

Реферати, доповіді, 

кросворди, 

індивідуальні завдання, 

опитування, 

обговорення теми 

6 Тема 6. Порядок і 

розмір плати за 

транспортування 

вантажів 

транзитом. 

Порядок і розмір плати за 

транспортування вантажів 

транзитом по території третьої 

країни при залізничному та 

автомобільному сполученні. 

Основні документи, які регулюють 

пропуск вантажів через кордон.  

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 

7 Тема 7. 

Організація 

міжнародних 

перевезень водним 

транспортом 

 

Світові тенденції розвитку 

морського та річкового транспорту. 

Морський транспорт. Великий 

каботаж, малий каботаж. Форми 

організації перевезень. Трампове 

судноплавство, лінійне 

судноплавство. Морський флот та 

морська інфраструктура. Морські 

порти. Міжнародні канали: 

Суецький, Панамський. Географія 

міжнародних морських перевезень.. 

Міжнародні конвенції щодо 

морських перевезень. Основні 

суб’єкти ринку міжнародних 

перевезень.  

 Розвиток перевезень у сполученні 

«ріка-море». Перевезення на суднах 

змішаного плавання (СЗП).  

Транспортні умови морської 

доставки вантажів при базисних 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

умовах FОВ або СІР. Терміни 

відвантаження. Умови і порядок 

обрахування часу в порту 

відвантаження (СІР) або в порту 

навантаження (FОВ). 

8 Тема 8. 

Організація 

міжнародних 

перевезень 

автомобільним 

транспортом 

  

Тенденції розвитку міжнародних 

автоперевезень. Правові основи 

автомобільних вантажних і 

пасажирських перевезень. Чинність 

міжнародних угод, конвенції про 

договір міжнародних дорожніх 

перевезень. Класифікація 

вантажних перевезень і вантажів. 

Організація й ефективність 

перевезення вантажів різних 

галузей економіки. Конвенції 

КДПВ та МДП. Принципи 

побудови системи МДП. Книжка 

МДП (карнет ТІR). Схема 

функціонування системи МДП. 

Накладна СМR. 

Реферати, доповіді, 

індивідуальні завдання, 

опитування, 

обговорення 

9 Тема 9. 

Організація 

міжнародних 

перевезень 

залізничним 

транспортом 

  

Сучасні тенденції розвитку та роль 

залізничного транспорту в 

зовнішньоекономічній діяльності. 

Статут залізничного транспорту. 

Транспортні умови залізничної 

доставки вантажів. Чинність 

міжнародних конвенцій, угод 

(УМВС) СІМ-СОТІF. Станції 

відправлення, призначення, станції 

перетинання кордону, пункти 

перевантаження вантажів. 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 

10  Тема 10. 

Переоформлення 

транспортних 

документів п 

Переоформлення транспортних 

документів при передачі товарів 

іноземним залізницям. 

Комерційний акт, обставини його 

складання або відмови. 

Документальне оформлення 

залізничних перевезень. Накладна, 

її складові, умови заповнення. 

Штрафи, умови їх стягування і 

розмір сплати. Міжнародні 

залізничні тарифи. Платежі за 

перевезення вантажу. 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

11 Тема 11. 

Організація 

міжнародних 

перевезень 

повітряним 

транспортом 

 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку авіатранспортних 

сполучень. Основні напрями 

повітряних перевезень. Найбільші 

аеропорти та авіакомпанії світу. 

Повітряний кодекс. Специфічні 

особливості повітряного 

транспорту. Міжнародні організації 

з регулювання діяльності 

повітряного транспорту. Основні 

міжнародні конвенції, що 

регулюють міжнародні повітряні 

перевезення. Класифікація за 

формами виконання польотів: 

регулярні, нерегулярні. Тарифна 

система авіа-перевезень. Основні 

тарифи, класні тарифи, корейти.  

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 

12 Тема 12. 

Організація 

міжнародних 

перевезень 

трубопровідним 

транспортом 

Особливості організації 

міжнародних перевезень 

трубопровідним транспортом. 

Місце трубопровідного транспорту 

в міжнародних перевезеннях. 

Функціонування і розвиток 

газотранспортної системи (ГТС). 

Характеристика ГТС. Перевізна 

документація. Програма INOGATE. 

Комп’ютеризація організації роботи 

трубопровідного транспорту. 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 

13 Тема 13. 

Міжнародні 

контейнерні 

перевезення 

Аналіз світового ринку 

контейнерних перевезень. Історія 

розвитку перевезень вантажів у 

контейнерах. Сучасний склад 

контейнерного флоту та 

перспективи будівництва нових 

суден. Провідні судновласницькі 

компанії світу, що здійснюють 

контейнерні перевезення. Основні 

контейнерні вантажопотоки. Засоби 

транспортування контейнерів.  

Реферати, доповіді, 

індивідуальні завдання, 

опитування, 

обговорення теми 

14 Тема 14. Транзитні 

перевезення 

 

Визначення поняття транзиту. 

Міжнародні транзитні сполучення. 

Умови, за яких вантажне 

перевезення вважається транзитом. 

Транзитні коридори. Транспортні 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн -тестування,   

опитування 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

коридори, сутність, напрями. 

Правове регулювання перевезень 

міжнародного транзиту. Митне 

регулювання транзитних 

перевезень. Транзитна ставка. 

Транспортні коридори ТРАСЕКА 

та «Північ-Південь».  

15 Тема 15. 

Транспортно-

логістичні системи 

світу 

Міжнародна логістика, її зміст. 

Структура міжнародної логістики. 

Міжнародні перевезення як основна 

складова міжнародної логістики. 

Міжнародні запаси. Міжнародне 

пакування. Міжнародне зберігання. 

Світовий ринок логістичних послуг. 

Транспортно-логістичні компанії 

світу 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 

16 Тема 16. 

Ліцензування, 

страхування на 

транспорті 

Цілі та завдання ліцензування. 

Правові норми ліцензування. 

Процедура ліцензування. 

Документальне забезпечення 

ліцензування. Ліцензії, їх види. 

Ліцензійні картки. Підстави для 

відмови у виданні ліцензій. Термін 

для ліцензій. Умови припинення 

або анулювання ліцензії. Сутність 

транспортного страхування. 

Основні суб’єкти транспортного 

страхування, види страхування. 

Страхування вантажів. Зміст заяви 

на страхування. Поліс, його види, 

категорії. 

Реферати, доповіді, 

індивідуальні завдання, 

опитування, 

обговорення 

17 Тема 17. 

Визначення ціни 

транспортних 

перевезень 

 

Загальні принципи ціноутворення 

на транспорті. Основні ціно 

утворювальні фактори. Методика 

визначення ціни за транспортне 

обслуговування. Тарифи на 

транспорті, їх види. Правила 

розрахунків при транзитному 

сполученні 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, 

онлайн-тестування, 

опитування 

18 Тема 18. Україна в 

системі 

міжнародних 

перевезень 

 

 Україна в системі міжнародних 

транспортних комунікацій. 

Концепція розвитку транспортно-

дорожнього комплексу України на 

середньостроковий період та до 

Презентації, 

індивідуальні та групові 

завдання, онлайн-

тестування, опитування 



№ Тема Зміст теми Завдання/ 

Форми контролю 

2020 р. Стан та проблеми розвитку 

міжнародних автомобільних 

сполучень України. Залізничний 

транспорт України.  

19 Тема 19.  

Індикатори 

ефективності 

міжнародних 

перевезень 

Індикатори ефективності 

міжнародних перевезень 

залізницями України. Тенденції 

розвитку міжнародних авіаційних 

перевезень в Україні. Особливості 

функціонування морського та 

річкового транспорту України. 

Морські порти України. Стан та 

проблеми розвитку міжнародних 

морських перевезень 

Реферати, доповіді, 

індивідуальні завдання, 

опитування, 

обговорення 

   Залік 

 

4 Рекомендовані джерела інформації 

Базові: 

1. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. 

Київ: КНЕУ, 2003.  

2. Таньков К. М. Виробнича логістика: навч. посіб. Харків : Інжек, 2004.  

3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посіб. для студ. екон. 

вузів і ф-тів / А.І. Кредісов, С.М. Березовенко, В.В. Волошин, Г.М. Биков, В.П. 

Мазуренко. 2-е Київ: ВІРА-Р; Алерта, 2002. 

4. Закон України «Про транспорт». 

5. Закон України «Про автомобільний транспорт». 

6. Божидарник Т., Божидарник Н. Валютні операції. Видавництво Центр 

навчальної літератури, 2019. 698 с. ISBN 978-617-673-154-2 

Допоміжні: 

1. Кузьміна І. А. Роль міжнародних перевезень вантажів в економіці України. 

Автошляховик України. 2003. № 1.  

2. Макаренко М. Економічна доцільність державного регулювання на транспорті. 

Економіст. 2006. № 10.С. 25–27. 19 

Навчально-методичне забезпечення 

1. Дейнеко О.Є. Конспект лекцій «Основи митного права», 2021р. 



5 ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика навчальної дисципліни представлена в додатку до силабусу. 

Витяг з додатку: 

1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 

здобувачів освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за 

дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. 

Політика щодо академічної доброчесності регламентується Положенням про академічну 

доброчесність учасників освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі 

Дніпровському фаховому коледжу інженерії та педагогіки Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-

dobrochesnist.pdf).  

У разі порушення здобувачем освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

2. Політика щодо перескладання. Перескладання іспиту чи заліку відбувається із 

дозволу директора коледжу за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-

osvitnogo-proczesu.pdf).  

3. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач освіти не згоден з 

оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у 

встановленому порядку. Порядок повторного проходження здобувачами освіти 

контрольних заходів урегульовані Положенням про організацію освітнього процесу 

(https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-

pr.pdf)  

4. Відвідування занять. Відповідно до Положення про індивідуальний графік 

навчання студентів Відокремленого структурного підрозділу «Дніпровський фаховий 

коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет» допускається можливість вільного 

відвідування здобувачами освіти лекційних занять та самостійного опрацювання 

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-akademichnu-dobrochesnist.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-pr.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/polozhennya-20-pro-org.-osvit-pr.pdf


навчального матеріалу, передбаченого програмою відповідної навчальної дисципліни. 

Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для 

здобувачів освіти (https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-

pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf). 

 

5 ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Максимальна кількість балів протягом семестру становить 100. Семестровий 

контроль за дисципліну проводиться у формі семестрового заліку. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала 

оцінювання: 

національна 

Оцінка 

ЄКТС 
Пояснення для заліку 

Оцінка за 

національною 

чотири-бальною 

шкалою 

90 – 100 А 

ВІДМІННО – здобувач освіти володіє 

глибокими і дієвими знаннями навчального 

матеріалу, аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, виявляє 

неординарні творчі здібності в навчальній 

діяльності; вільно володіє науковими 

термінами, уміє знаходити джерела 

інформації, аналізувати їх та застосовувати 

у практичній діяльності або у науково- 

дослідній роботі; здатний за допомогою 

викладача   підготувати виступ для 

студентської наукової конференції, 

визначити програму своєї пізнавальної 

діяльності. 

зараховано 

відмінно   

82-89 В 

ДУЖЕ ДОБРЕ – здобувач освіти володіє 

глибокими і міцними знаннями, здатний 

використовувати їх у нестандартних 

умовах, може робити аргументовані 

висновки, практично оцінювати окремі нові 

факти, явища, процеси. Вирішує творчі 

завдання, здатен сприймати іншу позицію, 

як альтернативу, знає суміжні дисципліни, в 

навчанні користується додатковими 

джерелами інформації. Відповідь його 

повна, логічна і обґрунтована. 

добре 

 74-81 С 

ДОБРЕ – здобувач освіти володіє достатньо 

повними знаннями, вільно застосовує 

вивчений матеріал у стандартних умовах; 

розуміє основоположні теорії і факти, 

логічно висвітлює причинно- наслідкові 

зв'язки між ними; вміє аналізувати, робити 

висновки з технічних та економічних 

https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf
https://college.udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu.pdf


Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала оцінювання: ЄКТС 

Шкала 

оцінювання: 

національна 

розрахунків, складати прості таблиці, 

схеми. Вміє працювати самостійно, 

підготувати реферат і захищати його 

положення. Відповідь його повна, логічна, 

але з деякими неточностями. 

64-73 D 

ЗАДОВІЛЬНО – здобувач освіти розуміє 

суть дисципліни, виявляє розуміння 

основних положень навчального матеріалу; 

може поверхово аналізувати події, ситуації, 

робити певні висновки, самостійно 

відтворити більшу частину матеріалу. 

Відповідь може бути правильна, але 

недостатньо осмислена. 

задовільно  

60-63 Е  

ЗАДОВІЛЬНО (ДОСТАТНЬО) – здобувач 

освіти має початковий рівень знань, володіє 

необхідними уміннями та навичками для 

вирішення стандартних завдань; виявляє 

розуміння основних положень навчального 

матеріалу; здатний з помилками дати 

визначення понять та категорій, що 

вивчаються; може самостійно оволодівати 

частиною навчального матеріалу, але 

висновки робить нелогічні, непослідовні. 

35-59 FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю 

складання іспиту: здобувач освіти мало 

усвідомлює мету навчально- пізнавальної 

діяльності; слабко орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні 

труднощі; робить спробу розповісти суть 

заданого, але відповідає лише за допомогою 

викладача на рівні "так" чи "ні"; однак може 

самостійно знайти в підручнику відповідь. 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

незадовільно 

0-34 F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов'язковим 

повторним курсом: здобувач освіти не 

володіє необхідними знаннями, уміннями, 

навичками та науковими термінами, 

демонструє низький рівень комунікативної 

культури. 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Підсумкова оцінка визначається як середнє арифметична модулів і дорівнює 100 

балів. Максимальна кількість балів, які отримують студенти з урахуванням критеріїв 

оцінювання результату наступна. 

 

  



Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума Залік 

Модуль 1 / Змістовий модуль 1 (ЗМ1) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

С
ер

ед
н

є 
ар

и
ф

м
ет

и
ч
н

а 
 

З
М

1
, 
З

М
2

, 
З

М
3

 

100 

16 17 17 17 17 16 

Всього за модуль 1 – 100 балів 

Модуль 2 / Змістовий модуль 2 (ЗМ2) 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

14 15 15 12 15 14 15 

Всього за модуль 2 – 100 балів  

Модуль 3 / Змістовий модуль 3 (ЗМ3) 

Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 ККР 

14 13 13 13 13 14 20 

Всього за модуль 3 – 100 балів 

 


