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ВСТУП

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» освітня 

(освітньо-професійна чи освітньо-кваліфікаційна) програма - система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, 

а також очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти.

Призначення освітньої програми здобувача вищої освіти освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст - підготовка особи до здобуття 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (п. 1 ст. 5 Закону 

України «Про вищу освіту»).

Освітня програма використовується під час:

- ліцензування освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю;

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик;

- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;

- професійної орієнтації здобувачів освіти за фахом.

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу 

освіту», та Національної рамки кваліфікацій і встановлює:

- вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів;

- обсяг програми та його розподіл за видами освітньої діяльності;

- термін навчання за денною та заочною формами;

- результати навчання, що очікуються;

- загальні вимоги до програм навчальних дисциплін;

- загальні вимоги до засобів діагностики якості вищої освіти;

- загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої



освіти;

- перелік дисциплін і послідовність їх вивчення.

Освітня програма використовується для:

- ліцензування (акредитації) освітньої програми;

- складання навчальних планів;

- формування індивідуальних планів студентів;

- формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;

- внутрішнього контролю якості підготовки фахівців;

- атестації здобувачів вищої освіти.

Освітньо-професійна програма «Буріння свердловин» є нормативним 

документом Лисичанського державного гірничо-індустріального коледжу 

(надалі -  Коледж), в якому визначається термін, зміст навчання, нормативні 

форми атестації здобувачів вищої освіти і є обов’язковою при підготовці 

здобувачів вищої освіти за спеціальності 184 «Гірництво».

Програма встановлює вимоги до здобувачів освіти Коледжу спеціальності 

184 «Гірництво» та рівня освіти у вигляді переліку компетентності і 

результатів навчання.

Прийом на навчання здійснюється за результатами вступних 

випробувань та фахових вступних випробувань. Конкурсний бал визначається 

правилами прийому до ЛДГІК.

Користувачі освітньої програми:

- здобувачі вищої освіти, які навчаються у Коледжі;

- викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів

спеціальності 184 «Гірництво»;

екзаменаційна комісія зі спеціальності 184 «Гірництво»;

- Приймальна комісія Коледжу.

Освітня програма «Буріння свердловин» поширюється на циклові 

комісії Коледжу, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності 184 «Гірництво».



1. НОРМ АТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:

2.1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика і освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста 

спеціальності 5.05030106 «Буріння свердловин» напряму підготовки 6.050301 

«Гірництво». Київ -  2014, наказ МОН України від 12.11.2014 № 1300.

2.2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 

Верховної Ради. - 2014. - № 37, 38.

2.3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.

2.4. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2015 № 266.

При розробці освітньої програми використано посібник: Розробка 

стандартів вищої освіти. Методичні рекомендації. / Авт.: В. М. Захарченко, В.

І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, З. В. Дудар та ін. / Схвалено сектором вищої 

освіти Науково-методичної Ради Міністерство освіти і науки України, 

протокол від 2903.2016 № 3.

2. ТЕРМ ІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

В освітній програмі терміни вживаються у такому значенні:

Акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 

відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання.

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 
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стандартів вищої освіти.

Вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

закладі вищої освіти у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на 

рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної 

середньої освіти.

Галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 

ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у закладі вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації.

Знання - осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються 

на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні).

Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що 

особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими 

стандартами (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Освітня кваліфікація - кваліфікація, що присуджується закладами вищої 

освіти на основі стандартів вищої освіти.



Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може 

передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти 

для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти.

Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 р. №  1341).

Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»).

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»).

Національна рамка кваліфікацій - це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. №  1341).

Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій установі) 

через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на 

передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших



компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості.

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма - система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- 

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти (частина перша статті 1 Закону України «Про 

вищу освіту»).

Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).

Якість вищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту»).



3. П РО Ф ІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМ И «БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН» 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 184 ГІРНИЦТВО

1 - Загальна інформація
Повна назва закладу 

вищої освіти
Лисичанський державний гірничо-індустріальний 
коледж

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Молодший спеціаліст, технік з буріння

Офіційна назва 
освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Буріння 
свердловин» спеціальності 184 Гірництво

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 
180 кредитів ЄКТС, денна -  3 роки 10 місяців

Наявність акредитації, 
організація, яка надає 
акредитацію освітній 

програмі

Акредитаційна комісія України, 
Заплановано у 2019 році

Рівень програми НРК України -  5 рівень
Передумови Наявність базової загальної середньої освіти, 

повної загальної середньої освіти або освітньо- 
кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника. Для здобуття ступеня молодшого 
спеціаліста на основі диплома кваліфікованого робітника 
ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої програми.

Мова викладання Державна
Термін дії освітньої 

програми
Протягом 5 років після акредитації

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 

опису освітньої програми

Веб-сайт Лисичанського державного гірничо- 
індустріального коледжу 
Шдік. аіиа

2 -  М ета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, що 
широко ерудовані в галузі буріння свердловин. Формування особистості 
фахівця, який здатен самостійно вирішувати складні спеціалізовані 
виробничі чи навчальні завдання, успішно виконувати професійні обов’язки 
в галузі буріння свердловин, нести відповідальність за результати своєї 
діяльності та контролювати інших осіб у певних ситуаціях.

3 -  Характеристика освітньої програми
Предметна область 

(галузь знань, 
спеціальність)

Галузь знань 18 Виробництво та технології,
спеціальність 184 Гірництво^ ^ ^ ^ ^ ^ І



Орієнтація освітньої 
програми

Освітня програма для молодшого спеціаліста 
передбачає теоретичну та професійну практичну 
орієнтацію з виконання різних видів робіт по 
бурінню свердловин.

Загальна теоретична орієнтація розширює 
знання, уміння, компетентності, спрямовані на 
поглиблену підготовку та отримання повної 
загальної середньої освіти.

Професійна орієнтація спрямована на набуття 
знань, умінь, компетентності для роботи в 
професійній діяльності

Основний фокус 
освітньої програми

Отримання повної загальної освіти в предметній 
області. Освітньо-професійна програма «Буріння 
свердловин» та отримання диплому молодшого 
спеціаліста

Особливості програми Після закінчення професійно-технічної 
підготовки і проходження кваліфікаційної 
атестації студентам присвоюється освітньо- 
кваліфікаційний рівень кваліфікований робітник 
з професії 8113 «Помічник бурильника 
експлуатаційного та розвідувального буріння 
свердловин на нафту й газ» з отриманням 
свідоцтва встановленого зразка, а за власним 
бажанням з професії «Водій автотранспортних 
засобів (категорії «С» і «С1») з отриманням 
свідоцтва встановленого зразка

4 -  Придатність випускників до працевлаш тування 
та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Робочі місця на підприємствах з професій: технік з 
буріння, майстер буровий (глибокого, 
розвідувального, структурно-пошукового) буріння, 
майстер із складних робіт в буріння свердловин, 
Майстер з ремонту свердловин (капітального, 
підземного), майстер буровий дільниці (служби, 
цеху), завідувач глино господарством, майстер 
буровий свердловин, майстер буровий, начальник 
установки (бурової...), начальник дільниці, 
начальник загону (бурового.), технічний керівник 
геологічної партії, помічник бурильника 
експлуатаційного та розвідувального буріння 
свердловин на нафту й газ.
Професії та професійні назви робіт зазначено 
відповідно до чинної редакції Національного 
класифікатора України: Класифікатор професій ДК 
003:2010



Подальше навчання Особа має право на подальше навчання на 
першому (бакалаврському) рівні за НРК -  6 
рівень

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Здійснюється через студентсько-центроване 

навчання з елементами проблемно-орієнтованого 
навчання, самонавчання, через лабораторні 
дослідження під час лекційних, практичних, 
лабораторних, семінарських занять і практичного 
навчання, курсового проектування

Оцінювання Оцінювання проводиться під час поточного і 
семестрового контролю, захисту курсових 
проектів, тематичних презентацій, державної 
атестації за 4-ри бальною системою, захист 
дипломної роботи молодшого спеціаліста

6 -  Програмні компетентності
Інтегральна

компетентність
Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в 
професійної діяльності

Загальні
компетентності

(ЗК)

ЗМК
Загальні

міжособистісні
компетенції

ЗМ К Міжособистісні компетенції
ЗМК-01 здатність підтримувати необхідний для 
професійної діяльності інтелектуальний рівень;
ЗМК-02 креативність.
ЗМК-ОЗ здатність до системного мислення.
ЗМК-04 наполегливість у досягненні мети.
ЗМК-05 турбота про якість виконуваної роботи.
ЗМК-06 адаптивність і комунікабельність.
ЗМК-07 толерантність.
ЗМК-08 здатність до критики й самокритики.
ЗМК-09 здатність проникати у сутність загальнолюдських 
проблем з питань збереження природних ресурсів та 
питань екології.
ЗМК-10 розуміння та сприйняття етичних норм ділового 
спілкування.
ЗМК-11 розуміння необхідності та дотримання норм 
здорового способу життя

ЗСК
Загальні
системні

компетенції

ЗСК Системні компетенції
ЗСК-01 базові уявлення про основи філософії, психології, 
що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації 
особистості, схильності до етичних цінностей.
ЗСК-02 знання історії України, економіки і права, 
розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 
соціальній діяльності.
ЗСК-03 базові знання в галузі інформатики й сучасних 
інформаційних технологій; навички використання



програмних засобів, уміння створювати бази даних.
ЗСК-04 базові знання фундаментальних наук, в обсязі, 
необхідному для освоєння фахових дисциплін.
ЗСК-05 базові знання в галузі, необхідні для освоєння 
фахових дисциплін.
ЗСК-06 базові знання економіки та організації діяльності, 
управління виробничим процесом і уміння їх 
використовувати в професійній і соціальній діяльності

ЗІК
загальні

інструментальні
компетенції

ЗІК  Інструментальні компетенції
ЗІК-01 знання державної мови та норм усного та 
письмового ділового спілкування.
ЗІК  -02 знання іншої мови.
ЗІК  -03 навички роботи з комп’ютером.
ЗІК  -04 навички збирання та аналізу інформації та уміння 
приймати миттєві рішення

Фахові
компетентності
спеціальності

(ФК)

ЗФК
Загальні
фахові

компетенції

ЗФ К Загальні фахові компетенції
ЗФК-01 базові уявлення про різноманітність об’єктів 

предмету діяльності в галузі геології, будівництва, 
видобування корисних копалин, досліджень в області 
природничих та технічних наук.

ЗФК-02 базові уявлення про історію геологічного 
розвитку Землі та її будову.

ЗФК-03 сучасні уявлення про утворення та розміщення 
родовищ корисних копалин та інших об’єктів предмету 
діяльності.

ЗФК-04 володіння методами спостереження, опису, 
ідентифікації, класифікації як об’єктів предмету 
діяльності, так і подій, явищ геологічного і технічного 
характеру, що можуть виникати при буріння свердловин.

ЗФК-05 здатність застосування основних методів 
аналізу й оцінки стану об’єктів предмету діяльності та 
прийняття безпомилкових та миттєвих рішень.

ЗФК-06 базові уявлення про сучасні польові методи 
геологічних, геофізичних та гідрогеологічних досліджень.

ЗФК-07 здатність застосування сучасних 
гідрогеологічних та інших методів досліджень при роботі з 
об’єктами предмету діяльності у виробничих умовах.

ЗФК-08 базові уявлення про основні закономірності й 
теорії механіки твердого тіла, роботу машин і механізмів.

ЗФК-09 базові уявлення про сучасні матеріали та їх 
застосування при роботі на об’єктах предмету діяльності.

ЗФК-10 базові уявлення про основні закономірності і 
теорії механіки рідин, роботу гідромашин і механізмів, 
електроніки та електропроводу.

ЗФК-11 базові уявлення про основні види контролю у



системі управління якістю буріння свердловин.
ЗФК-12 базові уявлення про основи нарисної геометрії 

та правила виконання технічних креслень.
ЗФК-13 знання, розуміння, прогнозування соціальних і 

екологічних наслідків своєї професійної діяльності та 
планування й реалізація відповідних заходів.

ЗФК-14 знання правових основ і законодавства України 
в галузі охорони природи й природокористування.

ЗФК-15 здатність виконання геологорозвідувальних 
робіт відповідно до вимог охорони праці.
ЗФК-16 здатність до ділових комунікацій, навички роботи 
в команді з метою отримання найкращих результатів

СФК
Спеціалізовані

фахові
компетенції

СФ К Спеціалізовані фахові компетенції
СФК-01 здатність застосування професійно- 

профільованих знань при проектуванні та бурінні 
свердловин різного призначення.

СФК-02 здатність використовування технологічних 
стандартів та нормативних документів для практичного 
виконання бурових робіт.

СФК-03 здатність використовування професійно- 
профільованих знань і практичних навичок технічного 
креслення та нарисної геометрії при проектуванні бурових 
робіт, освоєнні нового устаткування, розробці 
спеціальних інструментів.

СФК-04 здатність використовування теоретичних знань 
і практичних навичок з геології, гідрогеології, геофізики 
при проектуванні і виконанні бурових робіт.

СФК-05 здатність використовування професійно- 
профільованих знань і практичних навичок із загальної 
хімії для вивчення промивальних рідин.

СФК-06 здатність використовування теоретичних знань 
і практичних навичок з матеріалознавства при виборі типу 
породоруйнівних інструментів і матеріалів для буріння.

СФК-07 здатність використовувати теоретичні знання і 
практичні уміння в області механіки, гідравліки, 
електротехніки щодо підбору та експлуатації бурового 
обладнання та устаткування.

СФК-08 здатність використовування теоретичних знань 
і практичних умінь в області промивальних рідин для 
якісного і безаварійного спорудження свердловин в різних 
геологічних умовах.

СФК-09 здатність використовування теоретичних знань 
і практичних навичок щодо отримання однієї із робочих 
професій за профілем.

СФК-10 здатність використовування професійно-



профільованих знань й умінь в практичному використанні 
комп’ютерних технологій при проектуванні, виконанні та 
обробці результатів бурових робіт.

СФК-11 здатність використовування знань, умінь й 
навичок в освоєнні змісту фахових дисциплін і рішенні 
практичних завдань щодо підготовки з фахових дисциплін 
і дипломного проектування.

СФК-12 здатність використовування теоретичних 
знань, умінь і практичних навичок з охорони праці, 
безпеки життєдіяльності та охорони довкілля і підземних 
надр при проектуванні, бурінні свердловин і експлуатації 
устаткування.
СФК-13 здатність використовування теоретичних знань і 
практичних навичок з економіки і організації 
геологорозвідувальних робіт при проектуванні і виконанні 
бурових робіт.

7 -  Програмні результати навчання(ПРН)
Загальні

програмні
результати
навчання

М РН
Загальні

міжособистісні
програмні
результати
навчання

МРН-01 Вміти збагачувати свій інтелект шляхом 
самоосвіти та самоаналізу, толерантно ставитися до 
протилежних думок, уміти брати участь в дискусіях та 
виборі оптимальних рішень.

Збагачувати інтелектуальний рівень особистості, 
колективу, суспільства, опираючись на знання історичного 
матеріалу з української та світової культури, на знання 
видатних творів світового мистецтва, через професійну 
діяльність.

МРН-02 Спираючись на особистий інтелектуальний 
рівень, з урахуванням психологічних та естетичних 
аспектів розвитку світових тенденцій у дизайні, 
розробляти творчі проекти з предмету діяльності.

МРН-03 На основі умінь та навичок самоосвіти та 
самоаналізу, вміти систематизувати інформацію з метою 
підвищення ефективності праці на основі системного та 
методологічного підходу до предметної діяльності.

МРН-04 Виховувати завзятість у досягненні найкращих 
результатів праці, спираючись на особистий 
інтелектуальний рівень, враховуючи тенденції 
соціального та економічного розвитку держави.

МРН-05 Уміти взаємно узгоджувати особисті, 
колективні та суспільні інтереси.

Виховувати прагнення до отримання найвищих 
показників якості результатів у професійної діяльності.

МРН-06 Використовуючи знання державної та 
іноземної мови, уміти здійснювати професійну діяльність 
у всіх її видах, спираючись на знання соціального,



правового, економічного аспектів існування суспільства.
Уміти здійснювати професійну діяльність у всіх її 

видах, спираючись на знання філософії, релігієзнавства та 
з урахуванням національних особливостей країни.

МРН-07 Спираючись на розуміння загальнолюдських 
цінностей та навички самоаналізу, толерантно ставитися 
до протилежних думок, уміти брати участь в дискусіях та 
виборі оптимальних рішень.

МРН-08 Спираючись на певний рівень інтелектуальних 
знань та комплекс моральних особистих якостей, 
виховувати уміння поважати інші погляди щодо 
проблемних питань з професійної діяльності та 
загальнолюдських цінностей та вмити самокритично 
оцінювати свою поведінку та результати діяльності.

МРН-09 Опираючись на знання з основних принципів 
збереження чистоти довкілля, створення умов 
забезпечення життєдіяльності рослинного та тваринного 
світів у різних природних ландшафтах, вміти передбачати 
небезпечні результати діяльності людини та технічних 
систем у природному середовищі.

Уміти забезпечувати професійну безпеку та безпеку 
життєдіяльності в нормальних умовах та надзвичайних 
ситуаціях, спираючись на знання з ідентифікації 
шкідливих та небезпечних факторів діяльності людини та 
технічних систем у природному середовищі.

МРН-10 Використовуючи знання ділового етикету, 
ділової мови та норм усного та письмового спілкування, 
уміти логічно і послідовно доводити інформацію під час 
професійного та соціально-побутового спілкування.

Володіти психологічними та естетичними аспектами 
спілкування з замовником об’єкту предмета діяльності.

МРН-11 Аналізуючи особистий рівень працездатності, 
підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, 
розвивати та удосконалювати фізичну підготовку і 
загартування.

СРН
Загальні
системні

програмні
результати
навчання

СРН-01 Оцінювати події та діяльність в усіх аспектах 
соціального процесу в державі з позицій 
загальнолюдських цінностей з метою забезпечення 
комфортної ділової атмосфери та досягнення високих 
результатів праці.

Спираючись на філософськи погляди, релігійні традиції, 
психологічні аспекти та педагогічні складові професійної 
роботи забезпечити творчу атмосферу та досягнення 
високих результатів праці



СРН-02 Використовуючи отримані знання матеріалу 
загальносвітової історії та історії України з ’ясовувати 
причинно-наслідкові зв’язки в історичних подіях минулого 
і сучасного з метою формування особистої мотивації 
професійної діяльності.

Спираючись на знання конституційного права, 
використовуючи знання політичного устрою та правового 
стану України, вміти відстоювати свою життєву позицію 
та громадські права.

Використовуючи знання з економічного та політичного 
розвитку держави, з основ правознавства, формувати 
особистий погляд та конструктивно-критичний підхід до 
реальностей сьогодення та формування особистої 
мотивації професійної діяльності.

СРН-03 Використовуючи отримані знання та уміння, 
аналізуючи можливості інформаційних систем, сучасних 
інформативних технологій, використовувати комп’ютерні 
програми у процесі збагачення інтелектуального рівня 
особистості та з метою їх використання професійної 
діяльності.

СРН-04 Спираючись на базові знання фундаментальних 
наук, які забезпечують можливість освоєння змістовних 
модулів професійних дисциплін, бути спроможним 
засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність 
завдань фахових дисциплін.

СРН-05 Спираючись на базу даних з 
мистецтвознавства, використовуючи знання та навички з 
образотворчих дисциплін, які забезпечують можливість 
освоєння змістовних модулів фахових дисциплін, бути 
спроможним засвоювати матеріал і виконувати певну 
сукупність завдань фахових дисциплін.

СРН-06 На основі аналізу досвіду інших країн світу з 
питань демократизації політичного та економічного життя 
і впливу цього процесу на поліпшення життєвого та 
культурного рівня суспільства, уміти бачити напрямки і 
шляхи подальшого економічного розвитку країни.

Використовуючи отримані знання, розвивати 
економічне мислення, уміти передбачити кінцеві 
результати професійної діяльності при виконанні своїх 
виробничих обов’язків.

Використовуючи отримані знання, розвивати навички з 
організації професійної діяльності та управління 
виробничим процесом з метою отримання найкращих 
кінцевих результатів



ІРН
Загальні

інструментальні
програмні
результати
навчання

ІРН-01 Використовуючи знання державної та іноземної 
мови, вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, 
вміти накопичувати знання та навички з різних аспектів 
професійної діяльності.

Використовуючи знання державної мови, уміти 
здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, уміти 
логічно і послідовно доводити інформацію під час 
професійного та соціально-побутового спілкування.

ІРН-02 Використовуючи знання іноземної мови 
(іноземних мов), мати навички збору інформації, вміти 
збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, вміти 
накопичувати знання та навички з різних аспектів 
професійної діяльності.

ІРН-03 Мати навички збору інформації, вміти 
збагачувати свій інтелектуальний та професійний рівень, 
накопичувати обсяг можливих комунікативних зв’язків з 
різних аспектів професійної діяльності.

ІРН-04 Збагачувати особистий інтелектуальний та 
професійний рівень, мати можливість аналізувати 
результати різних аспектів професійної діяльності з метою 
забезпечення конкуренто -  спроможності відповідних 
фахових послуг.

Вміти використовувати отриману інформацію та 
результати її аналітичної обробки для набуття фахових 
знань та навичок з певних складових професійної 
діяльності

ФРН
Фахові

програмні
результати
навчання

ФРН-01 Використовуючи звітні геологічні матеріали 
по раніше пробурених свердловинах визначати на 
проектному розрізі можливі зони ускладнень.

Використовуючи існуючі методики, вибирати 
породоруйнівний інструмент, конструкцію для 
структурно-пошукових свердловин.

Організувати заходи по забезпеченню максимального 
виносу і цілісності кернового матеріалу;

Вибирати спосіб попередження і ліквідації ускладнень і 
втілювати їх під час буріння.

ФРН-02 Підготувати стовбур свердловини і бурове 
обладнання для проведення перфораційних робіт.

ФРН-03 Використовуючи існуючі матеріали та 
показники контрольно-вимірювальних приладів: 
діагностувати аварії в свердловинах.

ФРН-04 Використовуючи класифікацію гірських порід 
по швидкості, буримості, абразивності, а також норми 
проходки на долото і механічну швидкість буріння по 
раніше пробурених свердловинах, оцінювати буримість



порід.
За характеристиками фізико-механічних властивостей 

гірських порід, пластових тисків і температур, їх 
літологічного складу, оцінювати якісні показники 
стійкості стінок свердловини.

На основі аналізу геологічного матеріалу, карток 
відпрацювання доліт, галузевих методичних розробок, 
виробничого досвіду вибрати типорозмір 
породоруйнівного інструменту і тип вибійного двигуна.

ФРН-05 Вибирати спосіб опробування пласта після 
кріплення його експлуатаційною колоною в залежності від 
колекторських властивостей.

Вносити зміни в параметри режиму буріння, що 
використовувались для забезпечення раціонального 
відпрацювання породоруйнівного інструменту.

Підготувати стовбур свердловини і буровий розчин для 
проведення робіт з пластовипробувачем.

На основі аналізу записів реєструючих приладів 
оцінювати ситуацію на вибої свердловини в процесі 
буріння.

На основі володіння методикою вимірювання 
параметрів промивної рідини здійснювати контроль цих 
параметрів та їх регулювання в процесі проводки 
стовбура свердловини.

Виконувати контроль різьбових з ’єднань бурильних 
труб.

Проводити навчання і перевірку знань дії бурової 
бригади у випадку виникнення ГНВП.

ФРН-06 Вибір технічних засобів випробування пластів 
під час буріння відповідно до параметрів пласта.

ФРН-07 Регулювати інтенсивність викривлення 
свердловин, використовуючи спеціальні пристрої і режими 
буріння.

ФРН-08 Проводити підготовчі роботи для спуск 
обсадної колони в свердловину та цементування.

ФРН-09 У відповідності до правил технічної 
експлуатації бурового обладнання забезпечувати 
комплектування робочих місць технологічною 
документацією, інструментом та засобами технологічного 
оснащення.

Розрахувати витрати матеріалів та інструменту, 
керуючись нормативними документами.

Визначити ступінь зносу доліт і виконувати керування 
зносу елементів породоруйнівного інструменту.

Проводити заходи з перевірки стану бурильних труб з



метою попередження аварій.
Забезпечення приготування тампонажного розчину у 

відповідності до заданої рецептури.
На основі володіння методикою вимірювання 

параметрів цементного розчину здійснювати контроль цих 
параметрів.

Організувати доставку всіх необхідних матеріалів для 
приготування бурового розчину.

ФРН-10 На основі оцінки робочих параметрів бурової 
установки провести вибір бурової установки для 
конкретних умов буріння.

Забезпечити рівномірну подачу долота під час буріння 
за допомогою пристроїв подачі долота.

Перевірити справність контрольно-вимірювальних 
приладів.

Вибирати технічні засоби штучного викривлення та 
орієнтування відпилювачів.

Регулювання параметрів цементних розчинів в процесі 
розробки рецептури розчину і під час цементування 
свердловин.

ФРН-11 На основі керівних документів організувати 
ремонт бурильних труб та їх елементів.

У відповідності до проекту будівництва свердловини і 
використовуючи існуючі технологічні методики:

підготувати обсадні труби до спуску їх у свердловину.
Використовуючи існуючі методики та показники 

контрольно-вимірювальних приборів, діагностувати 
ускладнення в свердловині.

Керуючись виробничим досвідом і показниками 
контрольно-вимірювальних приборів, своєчасно визначати 
ознаки ГНВП.

Керуючись нормативними документами, забезпечити 
перевірку обсадної колони на герметичність та обладнати 
устя свердловини.

Керуючись показниками КВП, телеметричних систем, 
дотримуватись запроектованих параметрів режиму 
буріння.

Забезпечувати раціональну технологію виконання циклу 
штучного викривлення з урахуванням відповідних 
методичних рекомендацій та інструктивних вказівок.

Аналізувати причини виникнення аварій в процесі 
будівництва свердловин, при експлуатації свердловин під 
час проведення ремонтних робіт.

Складати добовий звіт про працю бригади.



ФРН-12 Розрахувати запроектований плоский профіль 
похило-спрямованої свердловини.

Забезпечити збирання і комплектування бурильних 
колон.

Виконувати ескізи нестандартного аварійного 
інструменту.

ФРН-13 Використовуючи статичну звітність бурових 
підприємств, узагальнювати та аналізувати результати 
робіт по попередженню і ліквідації аварій і ускладнень по 
раніше пробурених свердловинах.

Вибирати комплекс природоохоронних заходів і заходів 
з охорони праці, керуючись нормативними матеріалами та 
узгоджувати ці заходи з відомчими службами контролю;

Проводити дії щодо запобігання переходу 
газонафтопроявлень у відкритий фонтан.

Розробляти заходи з охорони акваторії від забруднення.
ФРН-14 Розробляти заходи по охороні надр і 

навколишнього середовища, керуючись відповідними 
нормативними матеріалами та законодавчими актами.

Здійснювати матеріально-технічну підготовку 
виконання заходів по охороні навколишнього середовища 
при проведенні бурових робіт, використовуючи 
законодавчі та нормативні документи.

Вміти здійснювати матеріально-технічну підготовку 
виконання заходів по охороні природи і навколишнього 
середовища при промивці, приготуванні та зберіганні 
бурового розчину, використовуючи законодавчі та 
нормативні акти.

Виконувати вимоги техніки безпеки і охорони 
навколишнього середовища при проведенні робіт, 
направлених на попередження або ліквідацію ГНВП.

ФРН-15 Забезпечити проведення цементування 
свердловини, керуючись галузевими вимогами з охорони 
праці та довкілля.

Виконувати вимоги техніки безпеки при використанні 
різних типів бурових розчинів, їх приготуванні, хімічній 
обробці і очистці.

ФРН-16 Здійснювати заходи по виконанню 
розробленого і затвердженого плану по ліквідації 
відкритих фонтанів.

Ознайомити бурову бригаду з геолого-технічними 
заходами по будівництву свердловини.

Оцінювати ефективність праці бурової бригади (бригади 
по цементуванню) на основі розшифрування діаграм КВП.



ФРН-17 Вибирати ефективний відхилюючий пристрій 
згідно методичних рекомендацій і досвіду буріння.

Вибирати технічні засоби для забезпечення ефективного 
відбору кернового матеріалу.

Забезпечити технологію робіт з випробування пластів 
трубним пластовипробувачем.

У відповідності до проекту будівництва свердловини і 
виконуючи існуючі методики, підготувати стовбур 
свердловини до спуску обсадної колони.

Вибирати параметри режиму буріння для структурно- 
пошукових свердловин.

підготувати бурове обладнання до спуску обсадної 
колони.

ФРН-18 Використовуючи галузеві методики та 
виробничий досвід, проектувати конструкцію свердловин 
різного призначення з визначенням її параметрів: 
кінцевого діаметра, типу, кількості та довжини обсадних 
колон, способу і інтервалів цементування.

Визначати склад робіт по консервації свердловин та 
здачі їх в експлуатацію у відповідності до нормативних 
документів.

Вибирати параметри режиму буріння і компоновку низа 
бурильного інструменту для запобігання викривлення 
свердловин.

Керуючись існуючими методиками, вибирати тип 
морських споруд.

Проводити монтаж бурового обладнання і підготовку 
об’єктів механізації до роботи.

Контролювати стан бурового обладнання і інструмента, 
проводити технічне обслуговування та поточні ремонти.

Використовуючи нормативні документи, організувати 
раціональну експлуатацію бурильної колони.

Керуючись затвердженою схемою ПВО, проводити 
монтаж, перевірку та його використання.

Виконувати облік роботи, нарахування зносу і списання 
бурильних труб.

ФРН-19 На основі геологічних даних виділяти в 
проектному розрізі зони, несумісні за умовами буріння.

Підготувати бурове устаткування і буровий інструмент 
для запобігання викривлення свердловин.

ФРН-20 Підготувати стовбур свердловини для 
проведення геофізичних досліджень.

Вибирати способи буріння для структурно-пошукових 
свердловин.



ФРН-21 Вибирати хімічні реагенти для надання розчину 
необхідних технологічних властивостей, вибирати схему 
розробки бурового розчину хімічними реагентами.

ФРН-22 Відповідно до конструкції свердловини і 
способів буріння вибрати бурильні труби.

ФРН-23 На основі сформульованих технічних, 
економічних, геологоінформативних критеріїв, вибрати 
раціональний спосіб буріння з урахуванням організаційно- 
технічних можливостей підприємств-виконавців.

Керуючись існуючими методами, розробляти 
організаційні, технологічні заходи вибирати раціональні 
способи, технічні засоби і технологію проведення робіт по 
попередженню і ліквідації аварій і ускладнень.

Оцінювати місце аварії у свердловині та її характер.
Вибирати (розробляти) спосіб ліквідації аварій та 

необхідний аварійний інструмент.
Використовуючи галузеві вимоги та стандарти, 

проводити здачу свердловин в експлуатацію.
Проводити комплекс робіт по підготовці та ремонту 

свердловин, що знаходяться в експлуатації.
Установити шахтне направлення, проводити буріння 

свердловини під шурф.
Провести оснастку талевої системи, центрування талевої 

системи і вишки.
Оцінювати технічну придатність бурового обладнання, 

привода і технологічного інструменту на основі виконання 
технічних розрахунків: бурильних труб, обсадних труб, 
витрат тиску при циркуляції бурового розчину.

Провести обв’язку устя свердловини для безаварійного 
проведення робіт з випробувачем пластів.

Оцінювати стан свердловини за технічними 
документами, фактичним дебітом, результатами 
досліджень.

ФРН-24 Вибір типу бурового розчину, його 
приготування, хімічної обробки, способу та схему 
очистки, дегазації бурового розчину технологічних 
властивостей, використовуючи розрахункові дані та 
виробничий досвід.

Забезпечити приготування промивної рідини у 
відповідності до заданої рецептури.

Використовуючи технологічні регламенти на 
поглиблення стовбура свердловин, проводити переведення 
бурового розчину з одного типу на інший.

Керуючись галузевими методиками та нормами витрат 
матеріалів, визначати їх необхідну кількість.______________



Забезпечення транспортування і вантажно- 
розвантажувальних робіт бурових труб.

ФРН-25 Виконувати приготування бурового розчину в 
умовах глино заводу.

Використовуючи існуючі методики та практичний 
досвід, проводити технологічне оснащення бурильної 
колони.

ФРН-26 Проектування режиму буріння, 
використовуючи технологічні рекомендації та виробничий 
досвід відпрацювання доліт.

Здійснювати необхідні розрахунки.
На основі аналізу відпрацьованого породоруйнівного 

інструменту оцінити ефективність застосованих 
параметрів режиму буріння.

ФРН-27 Використовуючи галузеві вимоги по охороні 
праці, на робочих місцях для різних видів бурових робіт: 
забезпечувати робочі місця технічними засобами наочною 
агітацією, проведення навчання та контролю знань 
безпечних засобів ведення бурових робіт.

ФРН-28 Використовуючи методики та практичний 
досвід, здійснювати виклик припливу флюїду, керуючись 
галузевими вимогами з охорони праці та довкілля.

Використовуючи існуючі методи, проводити роботи по 
підвищенню продуктивності свердловини.

ФРН-29 Використовуючи законодавчі акти, нормативні 
та проектні документи та практичний досвід, складати 
план-графік проведення робіт, складати кошторис на 
проведення бурових робіт, розробляти планові показники 
на об’єкт робіт.

Керуючись нормативними документами, проводити 
облік і розслідування аварій.

Керуючись існуючими методиками, забезпечувати 
обв’язку устя свердловини на акваторії

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове

забезпечення
Рівень вищої освіти -  другий (магістерський), ступень -  
магістр. Викладач фахових дисциплін повинен мати 
кваліфікацію інженер з буріння.

Матеріально-
технічне

забезпечення

Лабораторії та кабінети з обладнанням для проведення 
лабораторно-практичних досліджень, навчальний буровий 
та автотранспортний полігон.

Інформаційне 
та навчально- 

методичне 
забезпечення

Фахові періодичні видання, підручники, посібники тощо, 
навчально-методичні комплекси дисциплін, методичні 
рекомендації щодо курсового та дипломного 
проектування, інтернет-ресурси



4.ПЕРЕЛІК КОМ ПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФ ЕСІЙНОЇ ПРОГРАМ И ТА
ЇХ ЛО ГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

4.1 Перелік компонент освітньої програми
К

од
на

вч
ал

ьн
ої

ди
сц

ип
лі

ни Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, 

курсові проекти, практики) С
ем

ес
тр

Загальна
кількість

годин/кредитів
ЕСТ8 Ф

ор
м

а
пі

дс
ум

ко
во

го
ко

нт
ро

лю

1 2 3 4 5
Дисципліни, що формують загальні компетентності

ЗК.1 Історія України 4 240/8 іспит
ЗК.2 Основи філософських знань 2 75/2,5 залік
з к .з Соціологія 5 60/2 залік
ЗК.4 Культурологія 1 60/2 залік
ЗК.5 Основи правознавства 3 60/2 залік

ЗК.6 Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

7 60/2 залік

ЗК.7 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)

6 90/3 залік

ЗК.8 Фізичне виховання 6 105 /3,5 залік
ЗК.9 Прикладна математика 4 60/2 залік

ЗК.10 Основи охорони праці і безпека 
життєдіяльності 3 60/2 залік

ЗК.11 Креслення 4 60/2 залік
ЗК.12 Основи екології 2 240/8 залік
ЗК.13 Технічна механіка 3 90/3 залік

ЗК.14 Електротехніка з основами 
електроніки 3 75/2,5 залік

ЗК.15 Матеріалознавство 4 75/2,5 залік
ЗК.16 Гідравліка та гідропривід 4 60/2 залік

Разом з циклу 1470/49
Дисципліни, що формують професійні компетентності

ПК.1 Загальна геологія 4 150/5 залік

ПК.2 Буріння свердловин 5,6 450/15
курсови й  

п роект  
(2ш т.), ісп и т

ПК.3 Промивка свердловин 5 90/3 іспит
ПК.4 Бурове устаткування 5-7 465/15 іспит
ПК.5 Охорона праці в галузі 6 90/3 залік

ПК.6
Основи економічної теорії. Економіка 
та організація геологорозвідувальних 
робіт

7 180/6 іспит

ПК.7 Бурове електрообладнання 7 135/4,5 залік



ПК.8 Основи автоматизації буріння 
свердловин 7 105/3,5 залік

ПК.9 Г еофізичні дослідження у 
свердловинах 7 105/3,5 залік

ПК.10
Техніка і технологія видобутку нафти 
і газу 7 150/5

курсови й
проект,

залік

ПК.11 Основи гірничої справи 5 60/2 залік
ПК.12 Гідрогеологія та інженерна геологія 5 90/3 іспит

ПК.13 Будова й експлуатація вантажного 
автомобіля 5,6 180/6 іспит

ПК.14 Правила дорожнього руху 5,6 180/6 залік

ПК.15
Основи керування автомобілем і 
безпека дорожнього руху

7 90/3 залік

Разом з циклу 2535/84,5
Н авчальні практики

ПК.16 Слюсарно-механічна практика 5 90/3 залік
ПК.17 Ознайомча на бурових підприємствах 5 105/3,5 залік
ПК.18 Бурове обладнання 6 105/3,5 залік
ПК.19 Для отримання робочої професії 7 345/11,5 залік

Усього 645/21,5
Виробнича практика

ПК.20 Технологічна 8 285/9,5 залік
ПК.21 Переддипломна 8 105/3,5 залік

Усього 390/13
ПК.22 Дипломне проектування 8 270/9

Разом ПП 3840/128
Екзаменаційні сесії 90/3

Разом за освітньою програмою 5400/180



4.2 С тр у к ту р н о  - л о г іч н а  схем а о с в іт н ь о ї п р о гр ам и  « Б у р ін н я  св ер д л о ви н »
1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 5-й семестр 6-й семестр 7-й семестр 8-й семестр

Культурологія
Основи

філософських
знань

Основи
правознавства

Історія

У країни

О сн ов и
ек ол огії

Основи 
охорони праці і 

безпека 
життєдіяльності

П ри к ладна

м атем атика

Т ехн іч н а
м ехан ік а

К р есл ен н я

Електротехніка 
з основами 

електроніки

Загальна
геол огія

Г ідравл ік а та  

г ідр оп р и в ід

С оц іол огія Іноземна мова 
(за проф. 
спрямув.)

Б уд ов а  й експлуатація  
т р ан сп ор тн ого  за с о б у

П равила д о р о ж н ь о го  р у х у

П ром ивка
свер дл ови н

Охорона праці 
в галузі

Українська 
мова 

(за проф. спрям.) 
♦ ---

Основи 
керування 

автомобілем і 
безпека 

дорожнього 
руху

Бурове
електрообладна

Буріння свердловин

Гідрогеологія 
та інженерна 

геологія
Ф ізи ч н е  

виховання

Основи 
автоматизації 

буріння 
свердловин 

* ~

Матеріало
знавство

► Слюсарна > Б урове
обладн анн я*

Ознайомча на 
бурових 

підприємствах

Техніка і 
технологія 

видобутку нафти 
і газу 
І ' =

Геофізичні 
дослідження у 
свердловинах 

І
Економіка та 
організація 

геологорозвідува 
льних робіт

Для отримання 
робочої професії

Бурове устаткування
X — *-------------------------

Т ехн ол огіч н а

практика

П ер ед д и п л о м н а

практика

Д и п л ом н е

проектування



5 .Ф О РМ А  А Т Е С Т А Ц ІЇ ЗД О Б У В А Ч ІВ  В И Щ О Ї О С В ІТ И

Атестація здобувачів освіти за освітньою програмою «Буріння 

свердловин» спеціальності 184 Гірництво проводиться у формі захисту 

дипломного проекту.

Виконання та захист дипломного проекту включає комплексну 

перевірку теоретичних знань та рівня практичної підготовки за зазначеною 

спеціальністю. Результати захисту дипломного проекту визначаються 

оцінками «Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно» та завершується 

видачею документу встановленого зразка про здобуття кваліфікації техніка з 

буріння.

Атестація здійснюється відкрито і публічно здійснюється 

екзаменаційною комісією.



Компонен
ти

освітньої
програми

*езультати навчання
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ЗК.16 + +
ПК.1 + +
ПК.2 + + + + + + + +
ПК.3 + + +
ПК.4 + + +
ПК.5 + + + +
ПК.6 + + +



Компонен
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освітньої
програми

*езультати навчання
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П К .13 + + +
П К .1 4 + + +
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т2-ЯРФ ФР
Н-

24
ФР

Н-
25

ФР
Н-

2662- ЯРФ ФР
Н-

28 о\2- 2- Я Р Р  ФФ

ЗК.1 + + + +
ЗК.2 + + + + + + +
з к .з + + + + + + +
ЗК.4 + + + +
ЗК.5 + + + + + + +
ЗК.6 + + + +
ЗК.7 + + + + + + +
ЗК.8 + + +
ЗК.9 + + + + + + + + + + +

ЗК.10 + + + + + + + + +
ЗК.11 + +
ЗК.12 + + + + + + + + +
ЗК.13 + + + + + + +
ЗК.14 + + + +
ЗК.15 + + + + +
ЗК.16 + + + + + + + +
ПК.1 + + + + + + +
ПК.2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.3 + + + + +
ПК.4 + + + + + + + + + + + + +
ПК.5 + + + + + + + + +



Компонен
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01-
я Р

РМ

2
0-

ЯР
РМ

т
0-

ЯР
РМ

4
0-

ЯР
РМ

5
0-

ЯР
РМ

6
0-

ЯР
РМ

7
0-

ЯР
РМ

8
0-

ЯР
РМ

о\
0-

ЯР
РМ

0
ЯР

РМ
ЯР

РМ
ЯРчо

2-
ЯОно

ЯРчо
4-

яОно
5-

ЯРчо
6-

ЯОно
я Р

2-
ЯР

т
ЯР

4-
ЯР

ЯРч
Ф

2-
яОн

Ф

т
ЯРч

Ф

4-
яОн

Ф

5-
ЯРч

Ф
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8-
ЯОн

Ф

0\
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Ф

0
я Р

Ф
я Р

Ф

2
я Р

Ф

т
ЯР

Ф

4
ЯР

Ф

5
ЯР

Ф

6
я Р

Ф

7
ЯР

Ф

8
я Р

Ф

о\
ЯР
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0
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ЙЙР
Ф

21-
ЙЙР

Ф

2
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5
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40гч
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6
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7
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о\2- 2- 
ЙЙ Р Р  

Ф Ф

ПК.6 + + + + + + + + + +
ПК.7 + + + + + + +
ПК.8 + + + + + + + + + +
ПК.9 + + + + + +

ПК.10 + + + + + +
П К .11 + + + + + + +
П К .1 2 + + + + +
П К .13 + + +
П К .1 4 + + +
П К .15 + + +
ПК.16 + + + + + +
ПК.17 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
П К .18 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
П К .1 9 + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.21 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПК.22 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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