
 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛИСИЧАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГІРНИЧО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ 
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по ЛДГІК  

від 28.08.2020р. № 51-О 
 

Директор ЛДГІК  

___________С.І.ЛОТОВ  
 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
 

(ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА) 
 

«БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН» 

 
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 184 ГІРНИЦТВО 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Освітньо-професійний ступень: фаховий молодший бакалавр 
 

 

Професійна кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з 

гірництва 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лисичанськ, 2020 

 



 2 

РОЗРОБЛЕНО робочою групою Лисичанського державного гірничо-

індустріального коледжу 

СКЛАД робочої групи (наказ від 10.03.2020р. №12-О «Про розробку і 

корегування документів, що регулюють внутрішню діяльність коледжу»): 

голова робочої групи – Кадацька Л.В. – заступник директора з навчальної 

роботи; 

члени робочої групи –  

Королишина Л.А. -  завідувач електромеханічним відділенням; 

Мітрохіна  О.В. – голова циклової комісії геологорозвідувальних дисциплін, 

викладач спеціальних дисциплін; 

Болотських Д.А. – викладач спеціальних дисциплін. 

 

Розглянуто, обговорено на засіданні циклової комісії геологорозвідувальних 

дисциплін (протокол №10 від 25.06.2020 року) 

голова ЦК______________ О.В.МІТРОХІНА   

 

Розглянуто, обговорено та рекомендовано до розгляду педагогічною радою 

ЛДГІК на засіданні методичної ради (протокол № 1 від 27.08.2020 року) 

голова методичної ради _________________ Л.В.КАДАЦЬКА 

 

Розглянуто, обговорено та затверджено педагогічною радою ЛДГІК 

(протокол  №1 від 27.08.2020 року) 

голова педагогічної ради ________________ С.І.ЛОТОВ 

 

Освітня програма вводиться в дію з 1 вересня 2020 року. 

 
 

 

 

 



 3 

ЗМІСТ      

                  

                                                                                                            стор. 

 

Вступ …………………………………………………………………,….. 4 

1.Нормативні посилання……………………………………………….,.…. 6 

2.Терміни та їх визначення………………………………………..……,…. 6 

3. Профіль освітньої програми зі спеціальності  184 Гірництво………….10  

4. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність ……………………………………………………………..  25 

4.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми ………………...  25 

4.2. Перелік компонент освітньо-професійної програми ………………...  26 

4.3. Структурно-логічна схема освітньої програми  

«Буріння свердловин»  …………..…………………………….. ……… 30 

5.  Форма  атестації здобувачів фахової передвищої освіти ……,,……...   32 

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

     відповідними компонентами освітньої програми ……………………..  33 

7.  Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

     освітньої програми «Буріння свердловин» ………,,…………………...  34 

8.   Нормативно-правова база …………………………………………….     36     

 

 

 
 



 4 

ВСТУП 
 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фахову педредвищу освіту» 

освітньо-професійна програма - єдиний комплекс освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів 

тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання,  що дає 

право на отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації. 

Освітньо-професійна програма містить: 

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

2) зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти; 

4) перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання; 

5) вимоги професійних стандартів (за  наявності); 

6) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

8) перелік компетентностей випускника. 

Освітньо-професійна програма «Буріння свердловин» фахової 

передвищої освіти передбачає освітні компоненти для вільного вибору 

здобувачів фахової передвищої освіти. 

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 передвищої освіти; 

- професійної орієнтації здобувачів освіти за фахом. 

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» та Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

1) перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей і 

результатів навчання здобувачів фахової перед вищої освіти; 

2) вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою; 

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового 

молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю; 

4) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

5) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (за наявності). 

Освітня програма використовується для: 

- ліцензування (акредитації) освітньої програми; 

- складання навчальних планів; 

- формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

- формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки; 
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- внутрішнього контролю якості підготовки фахівців; 

- атестації здобувачів фахової передвищої освіти. 

Освітньо-професійна програма «Буріння свердловин» (надалі – освітня 

програма) є нормативним документом Лисичанського  державного гірничо-

індустріального коледжу (надалі – Коледж), в якому визначається термін, 

зміст навчання, нормативні форми атестації здобувачів фахової передвищої 

освіти і є обов’язковою при підготовці здобувачів фахової передвищої освіти 

зі 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 фахової передвищої освіти, які навчаються у  Коледжі; 

- викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку фахових молодших 

бакалаврів спеціальності  184 Гірництво; 

- екзаменаційна комісія зі спеціальності  184 Гірництво; 

- Приймальна комісія Коледжу. 

Освітня програма поширюється на циклові комісії Коледжу, що 

здійснюють підготовку здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності  184 

Гірництво. 

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть мати 

корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. 

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти передбачає 

освітні компоненти для вільного вибору здобувачів фахової передвищої 

освіти. 

Заклад фахової передвищої освіти використовує типові або інші освітні 

програми профільної середньої освіти, що розробляються та затверджуються 

відповідно до закону. 

Заклад фахової передвищої освіти на підставі відповідної освітньо-

професійної програми розробляє навчальний план, який визначає перелік та 

обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми 

організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік 

освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що 

забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних 

результатів навчання. 

На основі навчального плану у визначеному закладом фахової 

передвищої освіти порядку для кожного здобувача фахової передвищої освіти 

розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний 

навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за результатами 

особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін у межах, 

встановлених цим Законом, з урахуванням вимог освітньо-професійної 
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програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. Індивідуальний 

навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової 

передвищої освіти (відповідно до статті 49 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту»). 

Особи, які навчаються в Лисичанському державному гірничо-

індустріальному коледжі, мають право на: участь у формуванні 

індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, 

передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним 

планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають 

право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів 

передвищої освіти, за погодженням з керівником закладу фахової передвищої 

освіти 

 

1. НОРМАТИВНІ 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 040106 

«Гірництво». Київ – 2014, наказ МОН України від 07.05.2014р. №558.  

2.2. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, 

галузь знань 18 Виробницто та технології, спеціальність 184 Гірництво 

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

04.10.2018 р. № 1076. 

2.3. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 

2745-VIII(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119)із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 392-IX від 18.12.2019. 

2.4. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

2.5. 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. 

 

 

 

 

https://законодавство.com/laws/show/392-20.html#n366
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2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

В освітній програмі терміни вживаються у такому значенні: 

Академічна мобільність у фаховій передвищій освіті - можливість 

учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи 

проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі 

освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами;  

Акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання освітньо-

професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої 

освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості 

фахової передвищої освіти; 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення 

відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту; 

Дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти - 

діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на проведення 

наукових досліджень з метою отримання і використання нових знань та 

здійснення технічних і науково-технічних розробок; 

Інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти - 

діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення або 

вдосконалення конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, 

продукції або послуг; трансформація наукових досліджень і розробок у 

практичну діяльність, новий підхід до надання освітніх послуг, їх адаптація до 

потреб ринку праці та суспільства; застосування рішень організаційно-

технічного, виробничого, адміністративного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують якість виробництва та/або соціальної сфери; 

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 

індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на 

досягнення визначених результатів навчання,  що дає право на отримання 

визначеної освітньої та професійної кваліфікації; 

Професія, для якої запроваджено додаткове регулювання - вид 

професійної  діяльності, доступ до якого, окрім наявності освіти відповідного 

рівня та спеціальності, визначається законом або міжнародним договором; 

Регіональне замовлення у сфері фахової передвищої освіти - засіб 

задоволення потреб економіки держави, регіону та суспільства у 

кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на 

освіту шляхом укладання регіональним замовником (обласною, Київською, 

Севастопольською міськими державними адміністраціями) із закладом 

фахової передвищої освіти регіонального контракту на підготовку фахівців 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та/або 

бакалавра;  

Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом 

фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
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Стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності; 

Студентоорієнтоване навчання - підхід до організації освітнього 

процесу, що передбачає: 

заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб’єктів освітнього процесу; 

створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб 

та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання 

можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства 

здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних (науково-

педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої освіти; 

Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка 

забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості освіти. 

Терміни: «галузь знань», «Європейська кредитна трансферно-

накопичувальна система (ЄКТС)», «кредит ЄКТС»,  «спеціальності»  

вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про 

вищу освіту".  

 Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у 

законах України «Про освіту», «Про ліцензування видів господарської 

діяльності». 

Освітня програма є нормативним документом Лисичанського 

державного гірничо-індустріального коледжу, в якому визначається термін, 

зміст навчання, нормативні форми атестації здобувачів освіти. 

Програма встановлює вимоги до здобувачів освіти фахового коледжу та 

рівня освіти у вигляді переліку компетентності і результатів навчання. 

Освітня програма є обов’язковою для Лисичанського державного 

гірничо-індустріального коледжу при підготовці здобувачів фахової 

передвищої освіти спеціальності 184 Гірництво, використовується для цілей 

ліцензування та акредитації, під час розроблення навчальних планів та 

робочих навчальних планів, програм навчальних дисциплін і практик, 

розроблення засобів діагностики, професійної орієнтації здобувачів фаху, 

зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. Прийом на навчання 

здійснюється за результатами вступних випробувань та фахових вступних 

випробувань. Конкурсний бал визначається правилами прийому до ЛДГІК 
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ – ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

«БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 184 ГІРНИЦТВО  

1 -  Загальна інформація 

Повна назва закладу 

фахової передвищої 

освіти 

Лисичанський державний гірничо-індустріальний 

коледж 

Освітньо-професійний 

ступень та назва 

професійної кваліфікації  

мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр, фаховий 

молодший бакалавр з гірництва 

Офіційна назва  

освітньої програми 

 

Освітньо-професійна програма «Буріння 

свердловин» спеціальності 184 Гірництво галузі 

знань 18 Виробництво та технології 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 

одиничний, денна форма навчання 180 кредитів 

ЄКТС -  3 роки 10 місяців; 150 кредитів ЄКТС- 

 2 роки 5 місяців 

Наявність акредитації, 

організація, яка надає 

акредитацію освітній 

програмі 

Акредитована у 2019 році, Міністерство освіти і 

науки України 

 

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 фаховий молодший 

бакалавр на основі диплома кваліфікованого робітника 

Коледж 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 

 ldgik. at.ua 

2 – Мета 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. 
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Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня програма для фахового молодшого 

бакалавра з гірництва орієнтована на формування 

потреби к постійному розвитку та інновації в 

професійній діяльності, здатність виконувати 

управлінські функції при виконанні робіт по 

бурінню свердловин; орієнтація на формування 

готовності до самостійного прийняття 

професійних рішень в типових та нетрадиційних 

ситуаціях; орієнтація на продовження навчання, 

запити роботодавців 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта в галузі організації та 

проведенні робіт з буріння свердловин. Акцент 

на здатності забезпечувати виконання 

професійних обов’язків та керівництва 

середнього рівня: здатність виконувати 

технологічні процеси по бурінню свердловин; 

використовувати бурове обладнання,  

інструмент, матеріали; організовувати діяльність 

колективу виконавців бурових робіт; 

користуватись технічною, технологічною 

документацією 

Особливості програми Після закінчення професійно-технічної 

підготовки і проходження кваліфікаційної 

атестації  здобувачам освіти 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 працевлаштування  

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 
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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 проєктування 

Оцінювання  Оцінювання проводиться під час поточного і 

семестрового контролю, захисту курсових 

проєктів, тематичних презентацій, державної 

атестації за 4-ри бальною системою, захист 

дипломної роботи фахового молодшого 

бакалавра з гірництва 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність самостійно розв’язувати типові спеціалізовані 

виробничі задачі в професійній діяльності щодо 

проведення робіт в нафтогазовидобувній промисловості та 

при виконанні геологорозвідувальних робіт. Нести 

відповідальність за результати своєї діяльності та 

контролювати діяльності інших осіб в певних ситуаціях 

Загальні  

компетентності 

(ЗК) 

ЗК-01. Аналіз та синтез. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел на основі логічних аргументів 

та перевірених фактів. 

ЗК-02. Гнучкість мислення. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. Набуття гнучкого 

мислення, відкритість до застосування фізичних знань та 

компетентностей в широкому діапазоні можливих місць 

роботи та повсякденному житті.  

ЗК-03. Групова робота. Здатність працювати у команді. 

Здатність виконувати лабораторні дослідження у групі під 

керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють 

здатність до врахування строгих вимог дисципліни, 

планування та управління часом.  

ЗК-04. Комунікаційні навички. Здатність до ефективного 
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комунікування та до представлення складної комплексної 

інформації у стислій формі усно та письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології 

та відповідні технічні терміни. Здатність спілкуватися 

рідною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК-05. Популярізаційні навички. Здатність вчитися і 

бути сучасно навченим. Здатність бути критичним і 

самокритичним. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації. Вміння спілкуватися із нефахівцями, певні 

навички викладання. 

ЗК-06. Креативність. Здатність генерувати нові ідеї. 
ЗК-07. Етичні установки. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивація). Дотримання етичних 

принципів як з погляду професійної чесності, так і з 

погляду розуміння можливого впливу досягнень з 

професійних наук на соціальну сферу. 

ЗК-08. Базові загальні знання.  Уміння виявляти, ставити 

та вирішувати проблеми. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК-09. Навички самостійної роботи. Здатність 

працювати автономно. Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК-10. Дослідницькі навички. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-11. Навички безпечної організації праці. Здійснення 

безпечної діяльності. 

ЗК-12. Навички основ проєктної діяльності. Здатність 

розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК-13. Турбота про якість. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-14. Соціальні навички. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. Усвідомлення рівних 

можливостей та гендерних проблем. 

ЗК-15. Збереження навколишнього середовища. 
Прагнення до збереження навколишнього середовища 

Фахові 

компетентності 

(ФК) 

ФК-01. Вибирати оптимальний варіант проводки 

свердловин в різних гірничо-геологічних умовах. 

ФК-02. Вибирати способи і засоби контролю 

технологічних процесів буріння. 

ФК-03. Вирішувати технічні завдання щодо запобігання і 

ліквідації ускладнень і аварійних ситуацій. 

ФК-04. Проводити роботи з підготовки свердловин до 

ремонту; здійснювати підземний ремонт свердловин. 

ФК-05. Проводити вибір бурового обладнання відповідно 

до геолого-технічних умовам проводки свердловин. 
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ФК-06. Проводити технічне обслуговування бурового 

обладнання, готувати бурове обладнання до 

транспортування. 

ФК-07. Проводити перевірку роботи контрольно-

вимірювальних приладів, автоматів, запобіжних пристроїв, 

противикидного обладнання. 

ФК-08. Здійснювати оперативний контроль технічного 

стану наземного і підземного бурового обладнання. 

ФК-09. Оформляти технологічну і технічну документацію 

з обслуговування та експлуатації бурового обладнання. 

ФК-10. Забезпечувати профілактику виробничого 

травматизму та безпечні умови праці. 

ФК-11. Організовувати роботу бригади з буріння 

свердловини відповідно до технологічних регламентів. 

ФК-12. Контролювати і аналізувати процес і результати 

діяльності колективу виконавців, оцінювати ефективність 

виробничої діяльності. 

ФК-13. Брати участь у випробуванні нового обладнання, 

відпрацювання нових технологій буріння і підземного 

ремонту свердловин. 

ФК-14. Вибирати бурове обладнання, інструменти та 

пристосування для підземного ремонту свердловин. 

ФК-15. Брати участь у випробуванні дослідних зразків 

обладнання та інструменту для буріння і підземного 

ремонту свердловин. 

ФК-16. Оцінювати ефективність виробничої діяльності 

7 – Програмні результати навчання(ПРН) 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН  

 

ПРН-01. Знання основних етапів та закономірності 

історичного розвитку суспільства для формування 

громадянської позиції. 

ПРН-02. Знання основних категорій та понять філософії; 

ролі філософії в житті людини і суспільства; основ 

філософського вчення про буття; сутності процесу 

пізнання; основ наукової, філософської та релігійної 

картин світу; умов формування особистості, свободи і 

відповідальності за збереження життя, культури, 

навколишнього середовища; соціальних та етичних 

проблеми, пов'язаних з розвитком і використанням 

досягнень науки, техніки і технологій. 

Уміння орієнтуватися в найбільш загальних 

філософських проблемах буття, пізнання, цінностей, 

свободи та сенсу життя як основи формування культури 

громадянина і майбутнього фахівця. 

ПРН-03. Знання основних напрямків розвитку України; 

сутності і причин  конфліктів в Україні; основних процесів 
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політичного і економічного розвитку України;  

призначення ООН, НАТО, ЄС та інших організацій і 

основних напрямків їх діяльності; ролі науки, культури і 

релігії в збереженні і зміцненні національних традицій; 

змісту і призначення найважливіших нормативних 

правових і законодавчих актів. 

Уміння орієнтуватися в сучасній економічній, 

політичній і культурній ситуації; виявляти взаємозв'язок 

державних, регіональних, світових соціально-економічних, 

політичних і культурних проблем. 

ПРН-4. Знання видів адміністративних правопорушень і 

адміністративної відповідальності; класифікації, основних 

видів та правил складання нормативно-правових актів; 

норм захисту порушених прав і судовий порядок 

вирішення спорів; організаційно-правових форм 

юридичних осіб; основних положень Конституції України, 

чинних законів та інші нормативно-правових актів, що 

регулюють правові відносини у процесі професійної 

(трудової) діяльності; норм дисциплінарної та 

матеріальної відповідальності працівника; понять 

правового регулювання; порядку укладення трудового 

договору та підстави його припинення; прав і обов'язків 

працівників; прав і свобод людини і громадянина, 

механізми їх реалізації; правового становища суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

Уміння аналізувати та оцінювати результати і наслідки 

діяльності (бездіяльності) з правової точки зору; захищати 

свої права відповідно до цивільного, та трудового 

законодавства; використовувати нормативні правові акти, 

що регламентують професійну діяльність. 

ПРН-05. Знання лексичного і граматичного мінімуму, 

необхідного для читання і перекладу (зі словником) 

іноземних текстів за професійним спрямуванням. 

Уміння спілкуватися (усно і письмово)  іноземною 

мовою на професійні і повсякденні теми; перекладати (зі 

словником) іноземні тексти професійної спрямованості; 

самостійно вдосконалювати усну і письмову мову, 

поповнювати словниковий запас. 

ПРН-06. Знання ролі фізичної культури в 

загальнокультурному, професійному і соціальному 

розвитку людини; основ здорового способу життя. 

Уміння використовувати фізичну культуру для 

зміцнення здоров'я, досягнення професійних цілей. 

ПРН-07. Знання значення математики в професійній 

діяльності і при освоєнні основних математичних методів 
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вирішення прикладних завдань; основних понять і методів 

математичного аналізу, лінійної алгебри, теорії 

комплексних чисел, теорії ймовірностей і математичної 

статистики; основ інтегрального та диференціального 

числення. 

Уміння вирішувати прикладні завдання в галузі 

професійної діяльності. 

ПРН-08. Знання законодавства в галузі охорони праці; 

нормативно-правових актів з охорони праці та охорони 

здоров'я, основ професійної гігієни, професійної санітарії і 

пожежної безпеки; правил і норм з охорони праці, 

особистої та виробничої санітарії і протипожежного 

захисту; правових та організаційних основ охорони праці в 

організації, систему заходів щодо безпечної експлуатації 

небезпечних виробничих об'єктів і зниження шкідливого 

впливу на навколишнє середовище, профілактичні заходи 

з безпеки праці та виробничої санітарії; можливих 

небезпечних і шкідливих факторів та засобів захисту; дії 

токсичних речовин на організм людини; категорій 

виробництв з вибухо- і пожежонебезпеки; заходів 

попередження пожеж та вибухів; загальних вимог безпеки 

на території організації і в виробничих приміщеннях; 

основних причин виникнення пожеж та вибухів; 

особливостей забезпечення безпечних умов праці на 

виробництві; порядок зберігання і використання засобів 

колективного та індивідуального захисту; гранично 

допустимі концентрації (ГДК) і індивідуальні засоби 

захисту; прав і обов'язків працівників в області охорони 

праці; видів і правил проведення інструктажів з охорони 

праці; правил безпечної експлуатації установок і апаратів; 

можливих наслідків недотримання технологічних процесів 

і виробничих інструкцій працівниками (персоналом), 

фактичні або потенційні наслідки власної діяльності (або 

бездіяльності) і їх вплив на рівень безпеки праці; 

принципів прогнозування розвитку подій і оцінки 

наслідків при техногенних надзвичайних ситуаціях і 

стихійних явищах; засобів і методів підвищення безпеки 

технічних засобів і технологічних процесів. 

Уміння вести документацію встановленого зразка з 

охорони праці, дотримуватися термінів її заповнення та 

умови зберігання; використовувати екобіозахисну і 

протипожежну техніку, засоби колективного та 

індивідуального захисту; визначати і проводити аналіз 

небезпечних і шкідливих факторів в сфері професійної 

діяльності; оцінювати стан безпеки праці на виробничому 
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об'єкті; застосовувати безпечні прийоми праці; проводити 

атестацію робочих місць за умовами праці, в тому числі 

оцінку умов праці та травмобезпечності; інструктувати 

працівників (персонал) з питань охорони праці; 

дотримуватися правил безпеки, виробничої санітарії і 

пожежної безпеки. 

ПРН-09. Знання законів, методів і прийомів 

проекційного креслення; правил оформлення і читання 

конструкторської та технологічної документації; правил 

виконання креслень, технічних малюнків, ескізів і схем, 

геометричних побудов і правил креслення технічних 

деталей; способів графічного представлення 

технологічного обладнання та виконання технологічних 

схем вручну та машинному варіанті; техніки і принципів 

нанесення розмірів; типів і призначення специфікацій, 

правил їх читання і складання; вимог державних 

стандартів Єдиної системи конструкторської документації 

(ЕСКД) і Єдиної системи технологічної документації. 

Уміння виконувати графічні зображення технологічного 

обладнання та технологічних схем вручну та машинному 

варіанті; виконувати комплексні креслення геометричних 

тіл і проекції точок, що лежать на їх поверхні; виконувати 

ескізи, технічні малюнки і креслення деталей, їх елементів; 

оформляти технологічну і конструкторську документацію; 

читати креслення, технологічні схеми, специфікації і 

технологічну документацію за профілем спеціальності. 

ПРН-10. Знання видів і класифікацій природних 

ресурсів, умов стійкого стану екосистем; завдань охорони 

навколишнього середовища, природно-ресурсного 

потенціалу та охорони природних територій; основних 

джерел та масштабів утворення відходів виробництва; 

основних джерел техногенного впливу на навколишнє 

середовище, способів запобігання та уловлювання викидів, 

методів очищення промислових стічних вод, принципів 

роботи апаратів знешкодження та очищення газових 

викидів і стоків виробництв; правових основ, правил і 

норм природокористування та екологічної безпеки; 

принципів і методів раціонального природокористування, 

моніторингу навколишнього середовища, екологічного 

контролю та екологічного регулювання; принципів і 

правил міжнародної співпраці в галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 

Уміння аналізувати і прогнозувати екологічні наслідки 

різних видів виробничої діяльності; аналізувати причини 

виникнення екологічних аварій і катастроф; вибирати 
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методи, технології та апарати утилізації газових викидів, 

стоків, твердих відходів; оцінювати стан екології довкілля 

на виробничому об'єкті. 

ПРН-11. Знання видів рухів і перетворення рухів 

механізмів; видів зносу і деформацій деталей і вузлів; 

видів передач; їх будову, призначення, переваги і 

недоліки, умовних позначень на схемах; кінематики 

механізмів, з'єднання деталей машин, механічних передач, 

видів і пристроїв передач; методики розрахунку 

конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість при різних 

видах деформації; методики розрахунку на стискання, зріз 

і зминання; призначення і класифікації підшипників; 

характеру з'єднання основних складальних одиниць і 

деталей; основних типів мастильних пристроїв; типів, 

призначення, пристроїв редукторів; тертя, його види, роль 

тертя в техніці; пристроїв і призначення інструментів і 

контрольно-вимірювальних приладів, які 

використовуються при технічному обслуговуванні та 

ремонті устаткування. 

Уміння визначати напруги в конструкційних елементах; 

визначати передавальне відношення; проводити 

розрахунок і проектувати деталі і складальні одиниці 

загального призначення; проводити складально-розбірні 

роботи відповідно до характеру з'єднань деталей і 

складальних одиниць; проводити розрахунки на 

стискання, зріз і зминання; проводити розрахунки 

елементів конструкцій на міцність, жорсткість і стійкість; 

збирати конструкції з деталей за кресленнями і схемами; 

читати кінематичні схеми. 

ПРН-12. Знання класифікації електронних приладів, їх 

будова і область застосування; методів розрахунку і 

вимірювання основних параметрів електричних, магнітних 

кіл; основних законів електротехніки; основних правил 

експлуатації електрообладнання та методів вимірювання 

електричних величин; основ теорії електричних машин, 

принцип роботи типових електричних пристроїв; основ 

фізичних процесів в провідниках, напівпровідниках і 

діелектриках; параметрів електричних схем і одиниці їх 

виміру; принципів вибору електричних та електронних 

пристроїв і приладів; принципів дії, будови, основних 

характеристик електротехнічних і електронних пристроїв і 

приладів; властивостей провідників, напівпровідників, 

електричного, магнітних матеріалів; способів отримання, 

передачі та використання електричної енергії; будови, 

принців дії і основних характеристик електротехнічних 
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приладів; характеристики і параметрів електричних і 

магнітних полів. 

Уміння підбирати пристрої електронної техніки, 

електричні прилади та обладнання з певними параметрами 

і характеристиками; правильно експлуатувати 

електрообладнання та механізми передачі руху 

технологічних машин і апаратів; розраховувати параметри 

електричних, магнітних кіл; знімати показання і 

користуватися електровимірювальними приладами і 

пристосуваннями; збирати електричні схеми; читати 

принципові, електричні і монтажні схеми. 

ПРН-13. Знання будови і властивості матеріалів, їх 

маркування, методи дослідження; класифікації матеріалів, 

металів і сплавів; основ технологічних методів обробки 

матеріалів; основних понять, законів і процесів 

термодинаміки і теплопередачі; методів розрахунку 

термодинамічних і теплових процесів; класифікації, 

особливості конструкції, дії та експлуатації котельних 

установок, поршневих двигунів внутрішнього згоряння, 

газотурбінних і теплосилових установок; способів і засобів 

контролю технологічних процесів буріння; нормативно- 

правових актів та довідкові матеріали за профілем 

спеціальності; чинних стандартів і технічних умов на 

розроблювану технічну документацію, порядок її 

оформлення; технології проводки свердловин в різних 

гірничо-геологічних умовах; технології промивки 

свердловин; техніки безпеки проведення бурових робіт і 

заходів екологічної захисту навколишнього середовища; 

методів попередження і ліквідації ускладнень і аварій; 

методи і засоби виконання технічних розрахунків, 

графічних і обчислювальних робіт; контрольно-

вимірювальної апаратури і правил користування нею. 

Уміння визначати властивості конструкційних і 

будівельних матеріалів, гірських порід і ґрунтів, 

здійснювати їх вибір при спорудженні та ремонті 

трубопроводів і сховищ; проводити розрахунки 

необхідних фізичних величин відповідно до законів і 

рівнянь термодинаміки і теплопередачі; складати геолого-

технічний наряд на буріння свердловин; визначати 

технологію проводки свердловин в різних гірничо-

геологічних умовах; вибирати способи і засоби контролю 

технологічних процесів буріння; визначати властивості 

бурових і тампонажних розчинів; усувати ускладнення та 

аварійні ситуації на свердловині; оформляти необхідну 

технічну і технологічну документацію відповідно до 
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діючих нормативних документів. 

Здатність проводити свердловину в різних гірничо-

геологічні умовах; контролювати параметри бурових і 

тампонажних розчинів; контролювати технологічні 

процеси буріння; запобігання і ліквідацію ускладнень і 

аварійних ситуацій; підготовки свердловин до ремонту; 

здійснення підземного ремонту свердловин. 

ПРН-14. Знання основних фізичних властивостей 

рідини; загальних законів і рівнянь гідростатики і 

гідродинаміки, методів розрахунку гідравлічних опорів 

рухомої рідини; методів і правил монтажу, принципу 

роботи і експлуатації бурового обладнання та інструменту; 

всіх видів ускладнень і аварій бурового обладнання та 

заходів їх запобігання; систем управління буровими 

установками; обладнання для приготування та очищення 

бурових розчинів, для цементування свердловин, 

противикидне; методів і засобів виконання технічних 

розрахунків; показників надійності бурового обладнання. 

Уміння визначати фізичні властивості рідини; 

виконувати гідравлічні розрахунки трубопроводів; 

вибирати інструмент і механізми для проведення спуско-

підйомних операцій; проводити техніко-економічне 

порівняння варіантів технологічного процесу; здійснювати 

підбір і обслуговування обладнання та інструменту, 

використовуваних при будівництві свердловин, 

забезпечувати надійність його роботи; проводити 

профілактичний огляд устаткування; створювати умови 

для охорони надр і навколишнього середовища при 

монтажі та експлуатації бурового обладнання. 

Здатність вибирати бурове обладнання відповідно до 

геолого-технічних умов проводки свердловин; перевірити 

роботу контрольно-вимірювальних приладів, автоматів, 

запобіжних пристроїв, противикидного обладнання; 

оформлювати технологічну та технічну документацію з 

обслуговування й експлуатації бурового обладнання; 

контролювати раціональну експлуатацію обладнання; 

підготувати бурове обладнання до транспортування; 

контролювати технічний стану наземного і підземного 

бурового обладнання. 

ПРН-15. Знання фізичних властивостей  і 

характеристику оболонок Землі, речовинного складу 

земної кори, загальних закономірностей будови та історії 

розвитку земної кори і розміщення в ній корисних 

копалин; класифікації і властивостей тектонічних рухів; 

генетичних типів, віку і співвідношення з формами 
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рельєфу четвертинних відкладень; ендогенних і 

екзогенних геологічних процесів; геологічної і техногенної 

діяльності людини; будови підземної гідросфери; 

структури і текстури гірських порід; фізико-хімічних 

властивостей гірських порід; основ геології нафти і газу; 

фізичних властивостей і геофізичні поля; особливостей 

гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов родовищ 

корисних копалин; основних мінералів і гірських порід; 

основних типів родовищ корисних копалин; основ 

гідрогеології: кругообіг води в природі; походження 

підземних вод і їх фізичні властивості; газового і 

бактеріального складу підземних вод; вод зони аерації; 

ґрунтових та артезіанських вод; підземних вод в 

тріщинуватих і карстових породах; підземних вод в 

області розвитку порід; мінеральних, промислових і 

термальних вод; умов обводнення родовищ корисних 

копалин; основ динаміки підземних вод; основ інженерної 

геології: гірські породи як групи і їх фізико-механічні 

властивості; основ пошуків і розвідки родовищ корисних 

копалин; основ фаціальні аналізу; способів і засобів 

вивчення і зйомки об'єктів гірничого виробництва; методів 

геоморфологічних досліджень і методів вивчення 

стратиграфічного розчленування; методів визначення віку 

геологічних тіл і відновлення геологічних подій минулого. 

Уміння вести польові спостереження і документацію 

геологічних об'єктів, працювати з гірничим компасом, 

описувати зразки гірських порід, визначати походження 

форм рельєфу і відкладень в різних породах за структурою 

уламків; читати і складати по картах схематичні геологічні 

розрізи і стратиграфічні колонки; визначати за 

геологічними, геоморфологічними картками форми і 

елементи форм рельєфу, відносний вік порід; визначати 

фізичні властивості мінералів, структуру і текстуру 

гірських порід; визначати форми залягання гірських порід 

і види розривних порушень; визначати фізичні властивості 

гірських порід; класифікувати континентальні відкладення 

за типами; узагальнювати фаціальні-генетичні ознаки; 

визначати елементи геологічної будови родовища; 

виділяти промислові типи родовищ корисних копалин; 

визначати величину водопритоків у гірничі виробки і до 

різних водозабірних споруд. 

ПРН-16. Знання базових системних програмних 

продуктів і пакетів прикладних програм (текстові 

редактори, електронні таблиці, системи управління базами 

даних, графічні редактори, інформаційно-пошукові 
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системи); методів і засобів збору, обробки, зберігання, 

передачі та накопичення інформації; загального складу і 

структури персональних електронно-обчислювальних 

машин та обчислювальних систем; основних методів і 

прийомів забезпечення інформаційної безпеки; основних 

положень і принципів автоматизованої обробки і передачі 

інформації; основних принципів, методів і властивостей 

інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

Уміння виконувати розрахунки з використанням 

прикладних комп'ютерних програм; використовувати 

інформаційну телекомунікаційну мережу «Інтернет» і  її 

можливості для організації оперативного обміну 

інформацією; використовувати технології збору, 

розміщення, зберігання, накопичення, перетворення і 

передачі даних в професійно орієнтованих інформаційних 

системах; обробляти і аналізувати інформацію з 

застосуванням програмних засобів та обчислювальної 

техніки; отримувати інформацію в локальних і глобальних 

комп'ютерних мережах; застосовувати графічні редактори 

для створення і редагування зображень; застосовувати 

комп'ютерні програми для пошуку інформації, складання 

та оформлення документів і презентацій. 

ПРН-17. Знання чинних  законодавчих та нормативних  

актів, що регулюють виробничо-господарську діяльність; 

основних техніко-економічних показників діяльності 

організації; методики розрахунку основних техніко-

економічних показників діяльності організації; методів 

управління основними і оборотними засобами і оцінки 

ефективності їх використання; механізмів ціноутворення 

на продукцію (послуги), форм оплати праці в сучасних 

умовах; основних принципів побудови економічної 

системи організації; основ маркетингової діяльності, 

менеджменту і принципу ділового спілкування; основ 

організації роботи колективу виконавців; основ 

планування, фінансування і кредитування організації; 

особливостей менеджменту в області професійної 

діяльності; загальної виробничої і організаційної 

структури організації; сучасного стану та перспективи 

розвитку галузі, організації господарюючих суб'єктів в 

ринковій економіці; складу матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів організації, показники їх ефективного 

використання; способів економії ресурсів, основних 

енергозбережуючих та матеріалозбережуючих технологій; 

форми організації та оплати праці. 

Уміння знаходити і використовувати необхідну 
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економічну інформацію; визначати організаційно-правові 

форми організацій; визначати склад матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів організації; оформляти 

первинні документи з обліку робочого часу, виробітку, 

заробітної плати, простоїв; розраховувати основні техніко-

економічні показники діяльності підрозділу (організації). 

ПРН-18. Знання принципів забезпечення стійкості 

об'єктів економіки, прогнозування розвитку подій і оцінки 

наслідків при техногенних надзвичайних ситуаціях і 

стихійних явищах; основних видів потенційних небезпек і 

їх наслідків в професійній діяльності та побуті, принципів 

зниження ймовірності їх реалізації; завдань та основних 

заходів цивільної оборони; способів захисту населення; 

заходів пожежної безпеки і правил безпечної поведінки 

при пожежах; області застосування отриманих 

професійних знань; порядку і правил надання першої 

допомоги постраждалим. 

Уміння організовувати та проводити заходи щодо 

захисту працюючих і населення від негативних впливів 

надзвичайних ситуацій; вживати профілактичні заходи для 

зниження рівня небезпек різного виду та їх наслідків у 

професійній діяльності та побуті; використовувати засоби 

індивідуального і колективного захисту; застосовувати 

первинні засоби пожежогасіння; застосовувати професійні 

знання в ході виконання обов'язків; володіти способами 

безконфліктного спілкування та саморегуляції в 

повсякденній діяльності та екстремальних умовах; 

надавати першу допомогу постраждалим. 

ПРН-19. Знання організації виробничого і 

технологічного процесів; показників ефективного 

використання матеріально-технічних, трудових і 

фінансових ресурсів; механізмів ціноутворення на 

продукцію (послуги), форми оплати праці; основ 

організації роботи колективу виконавців, принципів 

ділового спілкування в колективі, особливостей 

менеджменту в професійній діяльності; нормативно - 

правових актів, що регламентують виробничо- 

господарську діяльність; основних вимог організації праці 

при веденні технологічних процесів; видів інструктажів, 

правил трудового розпорядку, правил з охорони праці, 

виробничої санітарії; порядку тарифікації робіт і 

робітників; норм і розцінок на роботи, порядок їх 

перегляду; чинного положення про оплату праці і форм 

матеріального стимулювання; трудового законодавство; 

прав і обов'язків працівників у сфері професійної 
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діяльності. 

Уміння організовувати роботу колективу; 

встановлювати виробничі завдання виконавцям відповідно 

до затверджених виробничими планами і графіками; 

оформляти первинні документи з обліку робочого часу, 

виробітку, заробітної плати, простоїв; проводити 

інструктаж робітників; створювати сприятливі умови 

праці, раціонально використовувати робочий час; 

організовувати роботу з підвищення кваліфікації і 

професійної майстерності робітників підрозділу; 

планувати дії колективу виконавців при виникненні 

надзвичайних (нестандартних) ситуацій на виробництві; 

розраховувати основні техніко-економічні показники 

виробничої дільниці; здійснювати контроль за 

дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки; 

дотримуватися законодавства в правовідносинах суб'єктів 

у сфері професійної діяльності; користуватися 

найпростішими прийомами саморегуляції поведінки в 

процесі міжособистісного спілкування. 

Здатність забезпечувати профілактичні та безпечні 

умови праці; організовувати роботу бригади з буріння 

свердловини відповідно до технологічних регламентів; 

аналізувати процеси і результати діяльності колективу 

виконавців; оцінувати ефективність виробничої діяльності. 

ПРН-20. Знання пристрів випробувачів пластів, пакерів 

різних конструкцій; технічних вимог до підготовки 

свердловин до спуску випробувачів пластів трубних; схем 

обов'язки і конструкції герметизуючих пристроїв; складу і 

фізичних властивостей природних нафти, газів і пластових 

вод; способів боротьби з різними ускладненнями при 

видобутку нафти; властивостей поверхнево-активних 

речовин і хімічних реагентів, що застосовуються в різних 

технологічних процесах видобутку нафти і газу; 

обладнання, інструменту, пристосувань для підземного 

ремонту свердловин; виду і технології підземного ремонту 

свердловин; нормативно-технічної документації з ремонту 

свердловин; правил охорони праці, надр і навколишнього 

середовища при проведенні підземного ремонту 

свердловин; понять ефективності виробничої діяльності, 

реконструкції виробництва; технології управління 

властивостями і складом бурового розчину; нових 

технологій освоєння свердловин; обладнання, інструменту, 

пристосування, виготовлених з урахуванням застосування 

нових технологій в бурінні. 

 Уміння організовувати геофізичні дослідження 
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свердловини; готувати свердловину до спуску 

випробувачів пластів і брати участь в роботах з 

випробування пластів; проводити відбір керна в заданому 

режимі усіма видами керновідбірних снарядів; проводити 

роботи в свердловинах з ускладненими геологічними 

умовами та при бурінні свердловин; обґрунтовувати 

обрані способи буріння свердловин з урахуванням рішення 

задач енерго- і ресурсозбереження; підбирати поверхнево-

активні речовини та хімічні реагенти для різних 

технологічних процесів видобутку нафти; проводити 

ліквідацію аварій з глибинним обладнанням; проводити 

глушіння свердловини перед підземним ремонтом 

свердловин відповідної рідиною глушіння, розбирати і 

збирати гирлове обладнання; здійснювати заміну 

глибинного обладнання; проводити розрахунки обробок 

пласта кислотами, очищення свердловини від піщаних 

пробок; проводити промивку та очищення свердловини від 

піщаних пробок, парафіну і неорганічних солей; 

проектувати і виконувати розрахунки ремонтно-

ізоляційних робіт; виконувати розрахунки ефективності 

виробничої діяльності з реконструкції виробництва; 

розраховувати властивості бурового розчину, що 

забезпечують безаварійну проводку свердловини і 

збереження колекторських властивостей продуктивних 

пластів; регулювати властивості бурового розчину 

безпосередньо в процесі буріння; скорочувати витрати 

часу виходу і витрати матеріалів на стабільно високий 

режим експлуатації; 

Здатність виконувати роботи з випробування нового 

обладнання, відпрацьовувати нової технології буріння; 

вибирати бурове обладнання, інструмент і пристосування 

для підземного ремонту свердловин; виконувати роботи з 

випробування дослідних зразків обладнання та 

інструменту для буріння і підземного ремонту свердловин; 

оцінювати ефективність виробничої діяльності 

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 
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Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

Фахові періодичні видання, підручники, посібники тощо, 

навчально-методичні комплекси дисциплін, методичні 

рекомендації щодо курсового та дипломного 

проєктування, Інтернет-ресурси 

 

4. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

4.1. Перелік освітніх компонент освітньої програми з обсягом програми 

180 кредитів ЄКТС 

К
о
д

  
 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
ї 

 

д
и

сц
и

п
л

ін
и
 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни,  

курсові проєкти, практики) С
ем

е
ст

р
  Загальна 

кількість 

годин/кредитів  

ЕСТS Ф
о
р

м
а
 

п
ід

су
м

к
о
в

о
го

  

к
о
н

т
р

о
л

ю
 

1 2 3 4 5 

ОБОВ’ЯЗКОВА ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ЗК.1 Історія України 4 255/8,5 іспит 

ЗК.2 Основи філософських знань 2 75/2,5 залік 

ЗК.3 Соціологія  5 60/2 залік 

ЗК.4 Культурологія 1 75/2,5 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 

 

120/4 залік 

ЗК.8 Фізичне виховання 6 105/3,5 залік 

ЗК.9 Основи вищої математики 4 120/4 залік 

ЗК.10 
Основи охорони праці  і безпека 

життєдіяльності 
3 60/2 залік 

ЗК.11 Креслення 4 75/2,5 залік 

ЗК.12 Основи  екології 2 255/8,5 залік 

ЗК.13 Технічна механіка 3 90/3 залік 

ЗК.14 
Електротехніка з основами 

електроніки 
3 60/2 залік 

ЗК.15 Матеріалознавство 3 60/2 залік 

ЗК.16 Гідравліка та гідропривід 5 60/2 залік 

 Разом з циклу  1590/53  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ПК.1 Загальна геологія 4 150/5 залік 

ПК.2 Буріння свердловин 5,6 180/6 
курсовий 

проєкт 

(2шт.), іспит 

ПК.3 Промивка свердловин 5 60/2 іспит 
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ПК.4 Бурове устаткування 7 285/9,5 іспит 

ПК.5 Охорона праці в галузі 6 120/4 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 60/2 залік 

ПК.9 
Геофізичні  дослідження у 

свердловинах 
7 105/3,5 залік 

ПК.10 
Техніка і технологія видобутку нафти 

і газу 
7 60/2 

курсовий 

проект, 

залік 

ПК.11 Основи гірничої справи 5 60/2 залік 

ПК.12 Гідрогеологія та інженерна геологія 5 60/2 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 

7 105/3,5 
залік 

 Разом з циклу  1920/64  

 Навчальні практики    

ПК.16 Слюсарно-верстатна практика 5 90/3 залік 

ПК.17 Ознайомча на бурових підприємствах 5 90/3 залік 

ПК.18 Бурове  обладнання 6 90/3 залік 

ПК.19 Для отримання робочої  професії 7 300/10 залік 

 Усього   570/19  

 Виробнича практика    

ПК.20 Технологічна 8 285/9,5 залік 

ПК.21 Переддипломна 8 90/3 залік 

 Усього  375/12,5  

ПК.22 Дипломне проєктування 8 180/6  

Разом за обов’язковою компонентою  4635/154,5  

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

     

ВЗК.0 Разом з циклу 135/4,5  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

     

ВПК.0 Разом з циклу 540/18  

     

Разом за вибірковою компонентою 675/22,5  

     

 Екзаменаційні сесії 90/3  

Разом за освітньою програмою 5400/180  
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4.2. Перелік освітніх компонент освітньої програми 

 з обсягом програми 150 кредитів ЄКТС 

К
о
д

  
 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
ї 

 

д
и

сц
и

п
л

ін
и
 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни,  

курсові проєкти, практики) С
ем

е
ст

р
  Загальна 

кількість 

годин/кредитів  

ЕСТS Ф
о
р

м
а
 

п
ід

су
м

к
о
в

о
го

  

к
о
н

т
р

о
л

ю
 

1 2 3 4 5 

ОБОВ’ЯЗКОВА ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ЗК.1 Історія України 1 60/2 залік 

ЗК.2 Основи філософських знань 3 60/2 залік 

ЗК.3 Соціологія  4 60/2 залік 

ЗК.4 Культурологія 1 60/2 залік 

ЗК.5 Основи правознавства 2 60/2 залік 

ЗК.6 
Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

4 

 

60/2 залік 

ЗК.7 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

2 

 

105/3,5 залік 

ЗК.8 Фізичне виховання 2,3 165/5,5 залік 

ЗК.9 Основи вищої математики 1 75/2,5 залік 

ЗК.10 
Основи охорони праці  і безпека 

життєдіяльності 
2 60/2 іспит 

ЗК.11 Креслення 1 75/2,5 залік 

ЗК.12 Основи  екології 1 60/2 залік 

ЗК.13 Технічна механіка 1 75/2,5 іспит 

ЗК.14 
Електротехніка з основами 

електроніки 
2 60/2 залік 

ЗК.15 Матеріалознавство 1 60/2 залік 

ЗК.16 Гідравліка та гідропривід 2 60/2 залік 

 Разом з циклу  1155/38,5  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ПК.1 Загальна геологія 1 105/3,5 іспит 

ПК.2 Буріння свердловин 2 210/7 
курсовий 

проєкт 

(2шт.), іспит 

ПК.3 Промивка свердловин 2 60/2 залік 

ПК.4 Бурове устаткування 4 270/9 іспит 

ПК.5 Охорона праці в галузі 4 90/3 залік 

ПК.6 

Основи економічної теорії. Економіка 

та організація геологорозвідувальних 

робіт 

4 135/4,5 залік 

ПК.7 Бурове електрообладнання 3 105/3,5 іспит 

ПК.8 Основи автоматизації буріння 1 60/2 залік 
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свердловин 

ПК.9 
Геофізичні  дослідження у 

свердловинах 
3 60/2 залік 

ПК.10 
Техніка і технологія видобутку нафти 

і газу 
4 60/2 

курсовий 

проект, 

залік 

ПК.11 Основи гірничої справи 1 60/2 залік 

ПК.12 Гідрогеологія та інженерна геологія 2 60/2 залік 

ПК.13 
Будова й експлуатація вантажного 

автомобіля 
2 180/6 залік 

ПК.14 Правила дорожнього руху 4 180/6 іспит 

ПК.15 
Основи керування автомобілем і 

безпека дорожнього руху 
3 90/3 іспит 

 Разом з циклу  1725/57,5  

 Навчальні практики    

ПК.16 Слюсарно-верстатна практика 2 60/2 залік 

ПК.17 Ознайомча на бурових підприємствах 2 120/4 залік 

ПК.18 Бурове  обладнання 4 120/4 залік 

ПК.19 Для отримання робочої  професії 5 180/6 залік 

 Усього   480/16  

 Виробнича практика    

ПК.20 Технологічна 5 180/6 залік 

ПК.21 Переддипломна 5 60/2 залік 

 Усього  240/8  

ПК.22 Дипломне проєктування 5 180/6  

Разом за обов’язковою компонентою  3780/126  

     

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

     

ВЗК.0 Разом з циклу 120/4  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

     

ВПК.0 Разом з циклу 480/16  

     

Разом за вибірковою компонентою 600/20  

     

 Екзаменаційні сесії 120/4  

Разом за освітньою програмою 4500/150  
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4.3 Структурно-логічна схема освітньої програми  «Буріння свердловин»  

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  

екології 

Основи 

правознавства 

Основи 

охорони праці і 

безпека 

життєдіяльності 

Історія 

України 

Прикладна 

математика 

Креслення 

Матеріало 

знавство 

Гідравліка та 

гідропривід 

Соціологія Іноземна мова 

(за проф. 

спрямув.) 

Фізичне 

виховання 

Українська 

мова 
(за проф. спрям.) 

Технічна 

механіка 

Електротехніка 

з основами 

електроніки 

Загальна 

геологія 

Будова й експлуатація  

транспортного засобу 

Правила дорожнього руху 

Буріння свердловин 

Бурове устаткування 

Промивка 

свердловин 

Гідрогеологія 

та інженерна 

геологія 

Основи 

гірничої справи 

Слюсарно-

верстатна  

практика 

 

Ознайомча на 

бурових 

підприємствах 

Охорона праці 

в галузі 

Бурове 

обладнання 
 

Основи 

керування 

автомобілем і  

безпека 

дорожнього 

руху 

Бурове 

електрообладнання 

Основи 

автоматизації 

буріння 

свердловин 

Геофізичні  

дослідження у 

свердловинах 

Техніка і 

технологія 

видобутку нафти 

і газу 

Економіка та 

організація 

геологорозвіду-

вальних робіт 

Для отримання 
робочої професії 

 

Технологічна 

практика 

 

Переддипломна 

практика 

 

Дипломне 

проєктування 
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5.ФОРМА  АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ  

Атестація здобувачів освіти за освітньою програмою «Буріння 

свердловин»  спеціальності 184 Гірництво проводиться у формі захисту 

дипломного проєкту.  

Виконання та захист дипломного проєкту включає комплексну 

перевірку теоретичних знань та рівня практичної підготовки за зазначеною 

спеціальністю. Результати захисту дипломного проєкту 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 
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6.МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН)  

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Компоненти 

освітньої 

програми 

Результати навчання 

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 

ЗК.1 + + + + + + + + +            

ЗК.2 + + + + + + + + +            

ЗК.3 + + + + + + + + +            

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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК.6 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК.7 + + + + + + + + + + + + +        

ПК.8 + + + + + + + + + + + + +        

ПК.9 + + + + + + + + + + + + +        

ПК.10 + + + + + + + + + + + + +        

ПК.11 + + + + + + + + + + + + +        

ПК.12 + + + + + + + + + + + + +        

ПК.13 + + + + + + + + +            

ПК.14 + + + + + + + + +            

ПК.15 + + + + + + + + +            

ПК.16 + + + + + + + + +            
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7. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

Компоненти 

освітньої 

програми 

Ін
т
ег

р
а

л
ь

н
а

 

Програмні компетентності 

ЗК 

 1 

ЗК 

 2 

ЗК  

3 

ЗК 

 4 

ЗК 

 5 

ЗК  

6 

ЗК  

7 

ЗК 

 8 

ЗК  

9 

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 

ЗК.1  + + + + + + + + +                 

ЗК.2  + + + + + + + + +                 

ЗК.3  + + + + + + + + +                 

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  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК.6  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК.7  + + + + + + + + + + + + +             

ПК.8  + + + + + + + + + + + + +             

ПК.9  + + + + + + + + + + + + +             

ПК.10  + + + + + + + + + + + + +             

ПК.11  + + + + + + + + + + + + +             
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ПК.12  + + + + + + + + + + + + +             

ПК.13  + + + + + + + + +           + + + + + + 

ПК.14  + + + + + + + + +           + + + + + + 

ПК.15  + + + + + + + + +           + + + + + + 

ПК.16  + + + + + + + + +           + + + + + + 
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