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ВСТУП 

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

освітньо-професійна програма - єдиний комплекс освітніх компонентів 

(обовязкових освітніх компонент та освітніх компонент для вільного вибору 

здобувачами освіти), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання,  що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації. 

Особи, які навчаються в Лисичанському державному гірничо-

індустріальному коледжі (надалі – Коледжі), мають право на: участь у форму-

ванні 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 креди-

тів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передви-

щої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право оби-

рати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів фахової передви-

щої освіти, за погодженням з директором Коледжу, відповідно до порядку, який 

встановлено у Коледжі. 

 Дисципліни вільного вибору планується викладати для однієї академічної 

групи у  складі до 25 осіб. 

 Викладання здійснюють викладачі, які мають певну освіту. 

 Мова викладання – державна. 

 

1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальних дисциплін для вільного вибору здобувачами фахо-

вої перед вищої освіти передбачає формування необхідних програмних загаль-

них компетентностей та програмних результатів навчання: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ВЗК1.Аналіз та синтез. 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність приймати об-

ґрунтовані рішення. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ВЗК2.Гнучкість мислення. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до аналі-



тичного та просторового мислення, прагнення до розширення своїх з 

ВЗК3. Групова робота. 

Здатність працювати у команді, здатність до врахування строгих вимог дис-

ципліни, планування та управління часом. 

ВЗК4. Комунікаційні навички. 

Здатність до чіткого визначення видів ділової документації  та її ведення в 

межах професії.  Здатність спілкуватися рідною та  іноземною мовою  за спе-

ціальністю. Уміння використовувати в своїй діяльності нормативно-правові 

документи. 

ВЗК5. Популярізаційні навички 
Вміння спілкуватися із нефахівцями. Здатність вчитися і бути сучасно навче-

ним. Здатність бути критичним і самокритичним. Здатність до адаптації та дії 

в новій ситуації. 

ВЗК6. Креативність  
Здатність генерувати нові ідеї. Удосконалення технологій, організації та уп-

равління при виконанні маркшейдерських робіт Здатність вчитися і усвідом-

лювати можливість навчання впродовж життя. 

ВЗК7. Етичні установки. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань в своїй професійній діяльності. 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей роз-

витку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

Здатність отримання додаткового стимулу до особливостей розвитку інтелек-

туальної особистості 

ВЗК8. Базові загальні знання. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ВЗК9. Навички самостійної роботи. Здатність працювати автономно. Ви-

значенність і наполегливість щодо поставленних завдань і взятих обов’язків. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність проведення досліджень на відпо-

відному рівні. 

ВЗК11. Навички безпечної організації праці. Здійснення безпечної діяль-

ності 

ВЗК12. Навички основ проектної діяльності. Здатність розробляти проекти 

та управляти ними. 

ВЗК13. Турбота про якість. Здатність оцінювати та забезпечувати якість ви-

конуваних робіт. 

ВЗК14. Соціальні навички. Здатність діяти соціально відповідально та сві-

домо. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. Прагнення 

до європейської та євроатлантичної інтеграції. 

ВЗК15. Збереження навколишнього середовища. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

Програмні  (вибіркові) компетентності 

Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати типові спеціалізовані 



задачі в професійної діяльності щодо  експлуатації та ремонту гірничого еле-

ктромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв або у процесі нав-

чання, що передбачає застосування положень і методів  відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ФК1. Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати фізичні явища як 

природного походження, так і технологічні, з погляду фундаментальних фі-

зичних принципів і знань, а також на основі відповідних математичних мето-

дів. 

ФК2. Загально-професійні компетенції: 

ФК2.1 здатність використовувати знання й практичні навички з нарисної ге-

ометрії та інженерної графіки 

ФК2.2 базові   уявлення  про  основні     принципи   функціонування   меха-

нічного обладнання гірничих підприємств; 

ФК2.3 базові уявлення про гідравлічні та пневматичні прилади, здатність 

здійснювати вимірювання та контроль їх параметрів; 

ФК2.4 базові уявлення про електротехнічні прилади, здатність здійснювати 

вимірювання та контроль їх параметрів; 

ФК2.5 базові уявлення про марки та властивості матеріалів, призначення до-

пусків, посадок та параметрів шорсткості; 

ФК2.6 сучасні уявлення про взаємозамінність деталей і вузлів механізмів 

гірничого обладнання, вміння застосовувати їх при виконанні ремонтних ро-

біт; 

ФК2.7 базові  знання   в галузі основ управлінської діяльності підприємниц-

тва для координування взаємозв'язків між ремонтними та іншими службами; 

ФК2.8 здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життє-

діяльності та охорони праці; 

ФК2.9 здатність використовувати знання й уміння в галузі економіки для ор-

ганізації раціонального проведення технічного обслуговування та ремонту 

гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв. 

ФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ФК3.1 здатність використовувати професійні знання й практичні навички в 

галузі фізики, технічної механіки, матеріалознавства, електроустаткування 

машин при модернізації  гірничого електромеханічного обладнання; 

 ФК3.2  здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

при підготовці до експлуатації гірничого електромеханічного обладнання; 

ФК3.3  здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

при виконанні ремонтних робіт; 

ФК3.4  здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

при проведенні робіт з діагностики гірничого електромеханічного устатку-

вання; 

ФК3.5  здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

при організації технічної експлуатації та ремонту гірничого електромеханіч-

ного обладнання; 

ФК3.6  здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

при складанні і оформленні організаційно - розпорядчих документів дільни-



ці; 

ФК3.7  здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

при контролі якості ремонту; 

ФК3.8  здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні 

навички з теоретичної механіки, опору матеріалів та деталей машин; 

ФК3.9  здатність застосовувати сучасні методи ремонту гірничого електро-

механічного обладнання та автоматичних пристроїв; 

ФК3.10  здатність використовувати професійні знання й практичні навички в 

галузі охорони праці для організації безпечного проведення ремонтних та 

монтажних робіт; 

ФК4. Навички оцінювання. Здатність робити оцінки порядку величини і 

знаходити відповідні рішення із чітким визначенням припущень та викорис-

танням спеціальних математичних методів 

ФК5. Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати 

математичні та числові методи, які часто використовуються при розрахунках 

ФК6. Експериментальні навички Здатність виконувати експерименти не-

залежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експеримен-

тальні дані. 

ФК7. Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем і 

задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як тео-

ретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програм електроме-

ханічних дисциплін. 

ФК8. Обчислювальні навички. Здатність використовувати відповідне про-

грамне забезпечення (мови програмування, пакети) для проведення статисти-

чних досліджень. 

ФК9. Ерудиція в області електромеханіки. Здатність описати широке коло 

механічних та електричних  процесів, починаючи від законів руху елементів 

механізмів та електроенергії. Ця здатність повинна ґрунтуватися на глибоко-

му знанні та розумінні широкого кола положень електромеханічних наук. 

ФК10. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання 

освоїти нові області, використовуючи здобуті електромеханічно-

фундаментальні знання 

Програмні результати навчання(ПРН) 

ПРН1.  Знання з предметної області 
ПРН1.1 здатність оцінити і прогнозувати політичні та економічні події та 

явища. 

ПРН1.2 вміння застосовувати головні закони, закономірності, правила і 

принципи енергетики та автоматизації, знати глобальні проблеми енергозбе-

реження, проблеми безпеки, класифікацію та оцінку стану обладнання, інде-

кси прогресивності. 

ПРН1.3 здатність оцінити і прогнозувати соціальні події та явища. 

Здатність спілкуватися державною мовою України. 

Здатність спілкуватися принаймні однією з іноземних мов. 

Здатність засвоювати нові знання, в т.ч. статистичні, прогресивні технологіч-

ні, інноваційні. 

ПРН1.4 вміння приймати правильне рішення і вибирати стратегію діяльнос-



ті. 

Здатність до захисту своїх прав на базі норм чинного законодавства з демок-

ратичних принципів. 

 Активна участь у поліпшенні стану довкілля в умовах гірництва, забезпе-

чення здоров’я людини, якості та безпеки її діяльності. 

ПРН1.5 здатність прийняти демократично-правові рішення з врахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних, державних, виробничих та особис-

тих інтересів. 

ПРН1.6 здатність дотримуватись загально-прийнятих норм поведінки і мо-

ралі в суспільних та виробничих взаєминах. 

ПРН2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 
ПРН2.1 здатність аналізувати і реферувати науково-технічну інформацію та 

опубліковувати результати наукових досліджень. 

ПРН2.2 уміння організувати енергетичні дослідження. 

ПРН2.3 уміння виявляти за алгоритмом несправності та в короткий час їх 

виправляти. 

Уміння користуватися приладами вимірювання для проведення певного дос-

лідження параметрів. 

ПРН2.4 здатність розробити методику пошуку несправностей для отримання 

оптимального результату. 

ПРН2.5 навички планування ревізії електрообладнання, постановки задачі та 

складання графіків проведення ревізій для  підвищення ефективності роботи 

дільниць та безвідмовної  роботи електрообладнання,  

Навички оцінювання роботу персоналу з обслуговування та ремонту елект-

рообладнання. 

ПРН2.6 уміння планувати методи щодо зниження витрат з електроенергії за-

вдяки використанню новітніх технологій з автоматизації та електропостачан-

ня. 

ПРН3. Практичні навички з предметної області 
ПРН3.1 навички використання комп’ютерних технологій 3D – моделювання 

та віртуального дослідження. 

ПРН3.2 уміння проводити необхідні технічні розрахунки при проектуванні 

електромеханічних систем для конкретних умов їх практичного використан-

ня з оформленням планової та звітної документації. 

ПРН3.3 здатність створювати професійно-орієнтовані бази даних, викорис-

товувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і прак-

тичних завдань у галузі професійної діяльності. 

ПРН3.4 здатність розробляти прогресивні технологічні процеси й оптимальні 

режими виробництва на види продукції, складати функціональні схеми елек-

тромеханічних пристроїв, забезпечувати відповідність розроблюваних проек-

тів технічним завданням. 

ПРН3.5 навички визначення і дотримання безпечного технічного викорис-

тання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем 

автоматизованого управління. 

ПРН3.6 уміння використовувати професійно-профільовані знання й практи-

чні навички з природознавчих та технічних наук для дослідження електроме-



ханічних систем і технологічних процесів та вирішення практичних завдань з 

проектування та експлуатації електронних систем. 

 ПРН4. Загальні уміння та навички 
ПРН4.1  навички аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та переві-

рених фактів. 

ПРН4.2 уміння здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інфо-

рмацію з різних джерел. 

ПРН4.3 уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рі-

внях, та представляти складну інформацію усно та письмово у стислій формі, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні техні-

чні терміни. 

 ПРН4.4  навички до системного мислення, яке дозволяє всебічно використо-

вувати фахові знання. 

   Навички  самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни на-

укового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності, до 

зміни культурних і соціальних умов діяльності. 

ПРН4.5 уміння вільно користуватися державною та іноземною мовами як за-

собом ділового спілкування, уміння активної соціальної мобільності; 

 Уміння використовувати на практиці навички та вміння в організації науко-

во-дослідних і науково-виробничих робіт, в управлінні колективом, впливати 

на формування цілей команди, впливати на її соціально-психологічний клі-

мат в потрібному для досягнення цілей напрямку, оцінювати якість результа-

тів діяльності. 

ПРН4.6  навички  здобувати і використовувати в практичній діяльності нові 

знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не 

пов’язаних з сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий 

світогляд, в тому числі за допомогою інформаційних технологій. 

Уміння опрацьовувати результати досліджень із використанням новітніх ме-

тодів та технології обробки інформації, підготовки матеріалів до публікації. 

ПРН4.7 навички обробки та оцінки результатів енергетичних досліджень і 

підготовки матеріалів до публікації. 

ПРН4.8 уміння дати оцінку ефективності технологій та обладнання застосо-

ванні на підприємстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



2. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ  ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ  ОСВІТИ 
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1 2 3 4 5 

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Вибіркова дисципліна 1: 

Соціологія або  

Конфліктологія  

7 60/2 залік 

ВЗК.2 

Вибіркова дисципліна 2: 

Основи промислової   електроніки  або 

 Основи перетворювальної техніки  

5 60/2 залік 

 Разом з циклу  120/4  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ВПК.1 

Вибіркова дисципліна 3: 

Основи гідравліки або  

Взаємозамінність стандартизація та технічні 

вимірювання 

6 60/2 залік 

ВПК.2 

Вибіркова дисципліна 4: 

Теорія автоматичного керування або 

 Основи проєктування та конструювання елек-

троустановок 

6 60/2 

залік 

ВПК.3 

Вибіркова дисципліна 5: 

Електромашини або  

Теорія електроприводу 

7 60/2 
залік 

 

ВПК.5 

Вибіркова дисципліна 6: 

Ревізія і налагодження гірничого електрообла-

днання або  

Статистичний аналіз процесів в електромехані-

чних системах.  

6 75/2,5 залік 

ВПК.6 

Вибіркова дисципліна 7: 

Енергозбереження та експлуатація електрооб-

ладнання або  

Монтаж і ремонт гірничого обладнання 

7 135/4,5 залік 

ВПК.7 

Вибіркова дисципліна 8: 

Процеси підземних гірничих робіт або 

 Відкрита розробка корисних копалин  

5 60/2 залік 

 Разом з циклу 450/15  

Разом за вибірковою  компонентою 570/19  



3. ОПИС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

3.1 Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Соціологія» (вибіркова №1) 

 Мета вивчення курсу «Соціологія» — навчальної дисципліни «Соціологія» 

є засвоєння здобувачами освіти основних теоретичних положень сучасної соці-

ологічної науки, сприяння розумінню змісту суспільних процесів, визначення 

факторів, що впливають на поведінку людини у всіх сферах її життєдіяльності, 

формування культури соціологічного мислення та сприяння підвищенню зага-

льного рівня культури майбутніх спеціалістів, формування та активізація їх 

творчого та інтелектуального потенціалу, критичного підходу до аналізу різно-

манітних явищ та процесів сучасного українського суспільства. 

 Обґрунтування необхідності дисципліни 

Науковий,  практичний потенціал соціології все частіше знаходить своє 

застосування у вивченні, осмисленні й коригуванні суспільних процесів. Однак 

залишається актуальною проблема подолання соціологічної неграмотності, ву-

льгарно-утилітарного ставлення до соціології, коректності у використанні її 

пошукових, аналітичних, прогностичних можливостей, передусім у політичній, 

економічній сферах, що, зрештою, не така вже й рідкість в період трансформа-

ції суспільств. 

Процеси, які, хоч і не без труднощів, розвиваються в Україні, неминуче 

виведуть соціологію в ранг особливо важливих дисциплін. Адже в демократич-

ному суспільстві, яке, сподіваємося, ми все-таки збудуємо, передусім цінуються 

точні знання, вивірені прогнози, теоретично обґрунтовані рекомендації, політи-

чно і процедурно коректні методи діяльності в усіх сферах буття. Саме на ко-

ристь такої культури реалізації прав і повноважень працює соціологія. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 



Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VII-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. 

Загально-професійні компетенції: 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового спо-

собу життя.; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлю-

вати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необ-

хідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

Програмні результати навчання (ВПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН1.5  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови спілкува-

тись державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати думки. 

ПРН1.6. Здатність дотримуватись загально-прийнятих норм поведінки і моралі 

в суспільних та виробничих взаєминах. 

Тематичний план дисципліни 

1. Соціологія управління в системі соціологічного знання.  



2. Основні етапи становлення соціологічних концепцій управління . 

3. Соціальна природа і структура управління.  

4. Управління як соціальний інститут. 

5. Управління як соціальний процес.  

6. Управління як форма професійної діяльності.  

7. Специфіка державного управління: зміст, функції, проблеми ефективності.  

8. Специфіка інших видів управління суспільством.  

9. Соціально-прикладний аспект управління.  

10 Місце та роль соціальної інформації в управлінні.  

11. Соціологічні аспекти культури та етики управління.  

12.Прикладні соціологічні дослідження у сфері управління. 

 

3.2 Опис навчальної дисципліни ВЗК.1 «Конфліктологія» (вибіркова №1) 

 Мета вивчення курсу «Конфліктологія» — опанувати базові знання з ак-

туальних питань конфліктології та побудови продуктивних людських взаємо-

відносин, сформувати вміння та навички вирішення конфліктів у діловій та 

професійній сферах, міжнародних відносинах, приватному житті. Для досяг-

нення миру у світі насамперед потрібно навчитися вирішувати конфлікти в 

особистому житті та колективі. 

Обґрунтування необхідності дисципліни. Теорія і практика вирішення конф-

ліктів — складова  соціальної культури в виробничий діяльності, суспільному 

житті та особистісних відносинах. Знання та практичні навички «виходу з кон-

флікту», продуктивного вирішення конфліктів та подолання конфліктних ситу-

ацій, вміння  контролювати конфліктну ситуацію, позитивно сприймати конф-

лікт,  регулювати його,  вправно   виходити з конфлікту допоможуть здобува-

чам освіти в подальшому житті. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 



Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VII-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. 

Загально-професійні компетенції: 

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового 

спілкування, навички роботи в команді; 

- здатність прогнозувати, запобігати, вирішувати конфлікти, формування конф-

ліктологічної обізнаності здобувача фахової передвищої освіти. 

Програмні результати навчання(ВПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН1.5  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови спілкува-

тись державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати думки. 

ПРН1.6. Здатність дотримуватись загально-прийнятих норм поведінки і моралі 

в суспільних та виробничих взаєминах. 

Тематичний план дисципліни 

1.Сутність конфлікту.  

2.Класифікація конфліктів. 

3.Структурні елементи конфлікту. 

4. Динаміка конфлікту. 



5.Конфлікти і особистість. 

6.Міжособистісні конфлікти Психологічні механізми виникнення конфліктів. 

7.Розвиток міжособистісних відносин у конфлікті Управління конфліктами. 

8.Технології управління конфліктами. 

 

3.3 Опис навчальної дисципліни ВЗК.2 «Основи промислової   електро-

ніки» (вибіркова №2) 

Мета курсу «Основи промислової   електроніки» - ознайомити з поняттями, 

принципами, конструкціями й можливостями електротехнічних  та електронних 

пристроїв у сфері виробництва і формуванні в майбутніх фахівців належного 

рівня знань з електротехніки та промислової електроніки у обсязі, достатньому 

для майбутньої фахової діяльності. 

Обґрунтування необхідності дисципліни. Електроніка відіграє провідну роль 

в науково-технічній революції. Впровадження електронних приладів в різні 

сфери людської діяльності значною мірою (частенько вирішальною) сприяє ус-

пішній розробці складних науково-технічних проблем, підвищен-

ню продуктивності фізичної і розумової праці, поліпшенню економічних пока-

зників виробництва. На основі досягнень електроніки розвиваєть-

ся промисловість, що випускає електронну апаратуру для різних видів зв'яз-

ку, автоматики, телебачення, радіолокації, обчислювальної техніки, систем уп-

равління технологічними процесами, приладобудування, а також апарату-

ру світлотехніки, інфрачервоної техніки, рентгенотехніки і ін. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість Рік підготовки:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0


годин  

60 

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

-  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН1.2  Вміння застосовувати головні закони, правила і принципи енергетики 

та автоматизації. 

ПРН2.6. Уміння планувати методи щодо зниження витрат з електроенергії за-

вдяки використанню новітніх технологій з автоматизації та електропостачання 

Тематичний план дисципліни 

1. Випрямляючі діоди. Напівпровідникові резистори. 

2. Варикапи. Фотодіоди. Світлодіоди. 

3. Біполярні транзистори, їх устрій, принцип дії, схеми включення. 

4. Режими роботи транзисторів, область їх застосування. 

5.  Польові транзистори, їх характеристики, параметри. 

6. Фототранзистори. Маркування напівпровідникових приладів. 

 7. Тиристори, їх устрій, застосування. 

8. Основи мікроелектроніки. Гібридні інтегральні мікросхеми 

9. Підсилювачі, їх класифікація. Технічні показники підсилювачів. 

10. Міжкаскадні зв`язки в підсилювачах. 



11. Класифікація електронних генераторів. Генератори типу LC. Автогенератори типу 

RC. 

12. Випрямлячі змінного струму однонапівперіодні і двонапівперіодні. Згладжуючи 

фільтри, їх розрахунки. 

13. Основні параметри стабілізаторів. 

 

3.4 Опис навчальної дисципліни ВЗК.2 «Основи перетворювальної тех-

ніки» (вибіркова №2) 

Мета курсу «Основи перетворювальної техніки» - ознайомлення з призна-

ченням, принципом роботи, методами аналізу напівпровідникових керованих 

випрямлячів, інверторів ведених мережею, регуляторів змінної напруги, непе-

рервних та імпульсних стабілізаторів електричної напруги. 

Обґрунтування необхідності дисципліни. Вивчаючи курс здобувачі освіти 

знайомляться зі схемами і принципами роботи перетворювачів, ведених мере-

жею, які використовуються для перетворювання параметрів електричної енергії 

як постійних, так і змінних струмів. Розглядаються основні області застосуван-

ня цих перетворювачів. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 



Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

-  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Програмні результати навчання(ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН1.2  Вміння застосовувати головні закони, правила і принципи енергетики 

та автоматизації. 

ПРН2.6. Уміння планувати методи щодо зниження витрат з електроенергії за-

вдяки використанню новітніх технологій з автоматизації та електропостачання. 

Тематичний план дисципліни 

1  Етапи розвитку перетворювальної техніки.  

2. Основні елементи перетворювальної техніки. Методи аналізу перетворюва-

льних пристроїв.  

3. Гармонічна складова випрямленої напруги та первинних струмів у схемах 

випрямлячів. 

4. Аварійні режими роботи випрямлячів. Захист випрямлячів. Енергетичні ха-

рактеристики випрямлячів та способи їх поліпшення. Особливості роботи ви-

прямлячів на різне навантаження.  

5. Інвертори та перетворювачі частоти.  Інвертори ведомі мережею Автономні 

інвертори.  

6. Рекупераційні та реверсивні перетворювачі. Джерела вторинного електрожи-

влення.  

7. Пристрої, що поліпшують енергетичні показники.  Пристрої що підвищують 

коефіцієнт потужності. Пристрої що підвищують якість електричної енергії.  

8. Елементна база систем керування.  Контролери керування. Підсилювачі по-

тужності імпульсів керування.  



 

3.5 Опис навчальної дисципліни ВПК.1 «Основи гідравліки» (вибіркова 

№3) 

Мета курсу «Основи гідравліки» - є формування системи знань з теорії та 

практичного використання основних законів гідростатики, гідродинаміки, а та-

кож основ гідроприводів машин і механізмів. 

Обґрунтування необхідності дисципліни. Знання з «Основ гідравліки» по-

винні стати з’єднувальною ланкою між загально технічними і спеціальними ди-

сциплінами, складовою частиною професійного навчання. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VI-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- оволодіння системою загально технічних знань, навичок і умінь, потрібних 

для спеціальної підготовки і у майбутній професійній діяльності; 



- інтелектуальний розвиток особистості,  передусім розвиток логічного мислен-

ня, вміння надати техніко-економічне обґрунтування, інформаційної культури, 

пам’яті, уваги, інтуїції; 

- розвиток навичок самостійної роботи з підручниками, довідниками,  іншими 

видами носіїв інформації. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН1.2  Вміння застосовувати головні закони, правила і принципи енергетики 

та автоматизації. 

ПРН3.2 уміння проводити необхідні технічні розрахунки при проектуванні 

електромеханічних систем для конкретних умов їх практичного використання з 

оформленням планової та звітної документації. 

ПРН3.6 уміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички з природознавчих та технічних наук для дослідження електромеханіч-

них систем і технологічних процесів та вирішення практичних завдань з проек-

тування та експлуатації електронних систем. 

Тематичний план дисципліни 

1. Зміст і мета вивчення дисципліни, її зв'язок з предметами спецкурсу. 

2. Історія розвитку та практичне значення гідравліки. 

3. Характеристика фізичних властивостей рідин. 

4. Тиск насиченої пари. Поверхневий натяг. 

5. Характеристика робочих рідин гідроприводів. 

6. Прилади для  виміру густини  та  в'язкості  рідин. 

   7. Основне рівняння гідростатики. Закон Паскаля та його практичне викорис-

тання. Закон Архімеда 

8. Основні визначення гідродінаміки. Види руху рідини. Гідравлічні елементи 

потоку. 

9. Основні поняття цівкового руху. 

10. Рівняння нерозривності потоку. 

11. Енергія елементарної цівки та потоку рідини. 

12. Рівняння Бернулі. 



13. Розподіл швидкостей у поперечному перерізі потоку. 

14. Призначення та класифікація  трубопроводів. Прості та складні трубопро-

води.  

15. Загальні відомості про особливості об’ємних та динамічних гідромашин. 

 

3.6 Опис навчальної дисципліни ВПК.1 «Взаємозамінність, стандартиза-

ція та технічні вимірювання» (вибіркова №3) 

Мета курсу «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» - 

є формування системи знань з основних питань допусків, посадок  і технічних 

вимірів,  а також деяких відомостей про машинобудівне виробництво. 

 Обґрунтування необхідності дисципліни.  Дисципліна   «Взаємозамінність, 

стандартизація і технічні виміри» призначена для підготовки фахових молод-

ших бакалаврів, фахівців для гірничого підприємства, спроможних орієнтува-

тись у питаннях сучасного машино- та приладобудування, використовувати нові 

технології, досягнення науки, техніки та вимоги стандартів, що гарантувати-

ме високу якість продукції. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VI-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 



Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- оволодіння системою загально технічних знань, навичок і умінь, потрібних 

для спеціальної підготовки і у майбутній професійній діяльності; 

- інтелектуальний розвиток особистості,  передусім розвиток логічного мислен-

ня, вміння надати техніко-економічне обґрунтування, інформаційної культури, 

пам’яті, уваги, інтуїції; 

- застосування засобів та методів технічних вимірювань, засобів контролю, ви-

мірювальних приладів та правил їх використання. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН2.3 уміння виявляти за алгоритмом несправності та в короткий час їх ви-

правляти. Уміння користуватися приладами вимірювання для проведення пев-

ного дослідження параметрів. 

ПРН3.2 уміння проводити необхідні технічні розрахунки при проектуванні 

електромеханічних систем для конкретних умов їх практичного використання з 

оформленням планової та звітної документації. 

ПРН4.8 уміння дати оцінку ефективності технологій та обладнання застосуван-

ні на підприємстві. 

Тематичний план дисципліни 

1. Вступ. Мета і задачі вивчення дисципліни. 

2.  Загальні поняття та визначення в допусках та посадках 

3. Загальні принципи стандартизації, взаємозамінність.  

4.  Стандартизація та якість продукції.      

5.  Система управління якістю на автомобільному транспорті. 

6.  Загальні напрямки стандартизації на автотранспорті. 

7. Економічна ефективність робіт по стандартизації. 

8.  Загальні заклади державної системи стандартизації.  



9.  Загальні поняття та визначення в допусках та посадках 

10.   Допуски та посадки гладких циліндричних з’єднань. 

11.  Шорсткість поверхні.  

12.  Точність форми та взаємного розташування. 

13. Допуски і посадки підшипників кочення 

14.  Допуски та посадки на шпоночні та шліцові з’єднання. 

15. Допуски та посадки різьбових з’єднань.  

16. Допуски та посадки на деталі з пластмас.     

17.  Метрологічна служба, організація метрологічного забезпечення. 

18.  Стандартизація засобів та методів вимірювань.  

19.  Кінцеві міри довжини. Щупи, калібри.  

20. Штанген- та мікрометричний інструмент.  

22. Заходи та засоби вимірювання кутів, конусів та різьб 

 

3.7 Опис навчальної дисципліни ВПК.2 «Теорія автоматичного керуван-

ня» (вибіркова №4) 

Мета курсу «Теорія автоматичного керування»  - є ознайомлення із загаль-

ними принципами побудови систем автоматичного керування, процесами та 

методами дослідження процесів в цих системах.  

Обґрунтування необхідності дисципліни.  Принципи побудови та досліджен-

ня систем керування в даному курсі вивчаються на основі розгляду принципів 

керування різними технічними пристроями. Ці принципи мають більш широке 

загальне значення і можуть бути застосовані для вивчення процесів керування в 

інших системах, наприклад, в біологічних, економічних, суспільних тощо. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-



гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VI-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- здатність оволодіння сучасними методами теорії автоматичного керування; 

- користуватись цими методами для аналізу та синтезу систем автоматичного 

керування;  

- використовувати класичний математичний апарат та його нові напрямки в ро-

звитку методів теорії автоматичного керування;  

- використовувати нові досягнення в розвитку обчислювальної техніки для вдо-

сконалення методів теорії автоматичного керування. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН1.2  уміння застосовувати головні закони, правила і принципи енергетики 

та автоматизації. 

ПРН2.2 уміння організувати енергетичні дослідження. 

ПРН2.6 уміння планувати методи щодо зниження витрат з електроенергії за-

вдяки використанню новітніх технологій з автоматизації та електропостачання. 

Тематичний план дисципліни 

1. Призначення курсу «Теорія автоматичного керування» та його зв’язку з ін-

шими дисциплінами спеціальності. 

2. Принцип побудови автоматичних систем. 



3. Статика автоматичних систем. 

4. Математичні моделі динаміки автоматичних систем. 

5. Застосування сигнальних графів для визначення передатних функцій систем 

автоматичного керування.  

6. Перетворення структурних схем систем автоматичного керування.    

7. Теорія лінійних автоматичних систем. 

8. Частотні критерії стійкості систем автоматичного керування. 

9. Оцінка стійкості систем за логарифмічними частотними характеристиками. 

10. Корекція автоматичних систем. 

11. Теорія лінійних імпульсних автоматичних систем.  

 

3.8  Опис навчальної дисципліни ВПК.2 «Основи проєктування та конс-

труювання електроустановок» (вибіркова №4) 

Мета курсу «Основи проєктування та конструювання електроустановок»  - 

полягає у формуванні чіткого уявлення про призначення, принципи дії, будову 

та функціональне призначення електротехнічних комплексів та систем різного 

рівня та структури.  

Обґрунтування необхідності дисципліни.  Принципи побудови та досліджен-

ня систем керування в даному курсі вивчаються на основі розгляду принципів 

керування різними технічними пристроями. Ці принципи мають більш широке 

загальне значення і можуть бути застосовані для вивчення процесів керування в 

інших системах, наприклад, в біологічних, економічних, суспільних тощо. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість Рік підготовки:  



годин  

60 

третій 

Семестр: VI-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при орга-

нізації та веденні робіт;  

- володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем; 

 - робити прикладні розрахунки та електротехнічні креслення; 

 -  оцінювати і прогнозувати результати власної діяльності в умовах ринкової 

економіки. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН3.1 навички використання комп’ютерних технологій 3D – моделювання та 

віртуального дослідження. 

ПРН3.3 здатність створювати професійно-орієнтовані бази даних, використо-

вувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних 

завдань у галузі професійної діяльності. 

ПРН3.4 здатність розробляти прогресивні технологічні процеси й оптимальні 

режими виробництва на види продукції, складати функціональні схеми елект-

ромеханічних пристроїв, забезпечувати відповідність розроблюваних проєктів 

технічним завданням. 

Тематичний план дисципліни 

1. Схеми, які використовуються при проєктуванні електротехнічних виробів та 

систем. 



2. Правила виконання схем розташування. Умовні графічні позначення в схе-

мах: електричні машини, електричні мережі. 

3. Загальні відомості про кабельні лінії. Основні елементи кабеля. Монтаж ка-

бельних ліній. 

4. Випробування кабельних ліній. 

5. Загальні відомості про будову повітряних ліній. Основні елементи повітря-

них ліній. 

6. Монтаж опор та проводів повітряних ліній. 

7. Шини. Елементи шинних конструкцій. 

8. Проектування електродвигунів та електроприводу. 

9. Проектування виробничих механізмів галузі. 

10. Класифікація систем вентиляції. Вентилятори. Класифікація вентиляторів. 

Основні характеристики вентиляторів.  

11. Нагрівання та охолодження електричних машин виробничих механізмів. 

12 Схеми керування виробничими механізмами галузі. 

13. Проектування освітлення виробничих приміщень освітлення. Вибір системи 

освітлення, джерел світла та їх розміщення. Розрахунок освітлення з перевір-

кою точковим методом. Вибір схеми і розрахунок освітлювальної мережі. 

 

3.9 Опис навчальної дисципліни ВПК.3 «Електромашини» (вибіркова 

№5) 

Мета курсу «Електромашини» є формування системи знань, які відобража-

ють специфіку та особливості експлуатації і конструктивного виконання гірни-

чого електрообладнання, схем пусків електродвигунів, вибір та експлуатацію 

електродвигунів для різних режимів роботи підземних та поверхових електроп-

риводів.  

Обґрунтування необхідності дисципліни.  Для фахівця в галузі електрооблад-

нання важливе значення має вивчення і професійне володіння знаннями елект-

ричних машин - двигунів і генераторів. Для забезпечення надійної роботи гір-

ничого обладнання потрібні знання конструкції та побудови електромашин, 

уміння і навички їх експлуатації та обслуговування. 



Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VII-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- здатність використовувати професійні знання й практичні навички в галузі фі-

зики, технічної механіки, матеріалознавства, електроустаткування машин при 

модернізації  гірничого електромеханічного обладнання;  

- застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при орга-

нізації та веденні робіт;  

- володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН1.2 вміння застосовувати головні закони, закономірності, правила і прин-

ципи енергетики та автоматизації, знати глобальні проблеми енергозбереження, 

проблеми безпеки, класифікацію та оцінку стану обладнання, індекси прогре-

сивності. 



ПРН4.7 навички обробки та оцінки результатів енергетичних досліджень і під-

готовки матеріалів до публікації. 

ПРН4.8 уміння дати оцінку ефективності технологій та обладнання застосуван-

ні на підприємстві. 

Тематичний план дисципліни 

1. Конструктивні особливості електродвигунів.  

2. Система генератор-двигун.  

3. Пуск електродвигунів постійного струму. 

4.  Регулювання швидкості двигунів постійного струму.  

5. Пуск асинхронних двигунів з фазним ротором.  

6. Регулювальні властивості асинхронних двигунів.  

7. Пуск асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором.  

8. Регулювання швидкості асинхронних двигунів.  

9. Пуск синхронних двигунів.  

10. Застосування регульованих передач для зміни швидкості обертання робочих 

машин.  

 11. Електричне гальмування електродвигунів.  

 12. Гальмування двигунів постійного струму.  

 13. Техніко-економічне порівняння способів пуску і гальмування електродви-

гунів. 

 

3.10 Опис навчальної дисципліни ВПК.3 «Теорія електроприводу» (вибі-

ркова №5) 

Мета курсу «Теорія електроприводу» є формування системи знань з питань 

теорії автоматизованого електропривода, на якій ґрунтуються принципи побу-

дови його механічної частини і системи керування, динамічні та енергетичні 

властивості; придбання практичних навичок та умінь, необхідних для розраху-

нку параметрів і характеристик та вибору елементів привода, вивчення спеціа-

льних дисциплін, ефективної і якісної експлуатації електромеханічних систем  

технологічних комплексів та механізмів гірничих  підприємств.  



Обґрунтування необхідності дисципліни.  Сучасні електроприводи є основ-

ними споживачами електроенергії, що виробляється. Тому вдосконалення тех-

нічних та економічних показників електроприводів дозволяє успішно вирішу-

вати проблему енергозбереження засобами електропривода. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VII-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- здатність використовувати професійні знання й практичні навички в галузі фі-

зики, технічної механіки, матеріалознавства, електроустаткування машин при 

модернізації  гірничого електромеханічного обладнання;  

- застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при орга-

нізації та веденні робіт;  

- володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 



ПРН1.2 вміння застосовувати головні закони, закономірності, правила і прин-

ципи енергетики та автоматизації, знати глобальні проблеми енергозбереження, 

проблеми безпеки, класифікацію та оцінку стану обладнання, індекси прогре-

сивності. 

ПРН4.7 навички обробки та оцінки результатів енергетичних досліджень і під-

готовки матеріалів до публікації. 

ПРН4.8 уміння дати оцінку ефективності технологій та обладнання застосовані 

на підприємстві. 

Тематичний план дисципліни 

1.  Призначення електроприводу.  

2. Функціональна схема, характеристика та класифікація електроприводу.   

3. Структура механічної частини електроприводу.  

Рівняння руху та його види.  

4. Сталий рух електроприводу, механічні характеристики. Невстановлений ме-

ханічний рух електроприводу.  

5. Режими роботи електропривода й навантажувальні діаграми.  

6. Нагрівання електричних машин.  

7.Вибір потужності електродвигуна для тривалого режиму роботи. 

8. Вибір потужності електродвигуна для короткочасного режиму роботи.  

9. Вибір потужності електродвигуна для  повторно короткочасного режиму ро-

боти.  

10. Припустима частота включень  асинхронних двигунів з короткозамкненим 

ротором. 

11. Вплив зміни параметрів мережі на характеристики електродвигунів.  

12. Порівняння електродвигунів по їх електромеханічним властивостям.  

 

3.11 Опис навчальної дисципліни ВПК.4 «Ревізія і налагодження гірничого 

електрообладнання» (вибіркова №6) 

Мета курсу «Ревізія і налагодження гірничого електрообладнання» є - дати 

теоретичні зведення і навчити елементарних навичок по налагодженню елект-

роустаткування, схем керування, настроюванню захисних реле, умінню працю-



вати з електровимірювальними приладами й апаратурою, оформленню техніч-

ної документації. 

Обґрунтування необхідності дисципліни.  Сучасні вимоги ринку праці підш-

товхують до більш глибшого вивчення дисциплін, тому ця дисципліна у   пода-

льшому дає можливість, спираючись на базу даних з електромеханічних дисци-

плін,  освоювати змістовні модулі спеціальних дисциплін, бути спроможним за-

своювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань загально-

професійних дисциплін. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

75 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VI-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 3 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- здатність використовувати професійні знання й практичні навички в галузі;  

- здатність робити перевірку працездатності електричних машин, апаратів, на-

півпровідникових приладів, систем керування і регулювання;  

- володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем; 



- розробляти заходи попередження дострокового спрацювання обладнання; 

- проводити щоденний огляд обладнання та контроль його технічного стану. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН2.3 уміння виявляти за алгоритмом несправності та в короткий час їх ви-

правляти. 

ПРН2.4 здатність розробити методику пошуку несправностей для отримання 

оптимального результату. 

ПРН2.5 навички планування ревізії електрообладнання, постановки задачі та 

складання графіків проведення ревізій для  підвищення ефективності роботи 

дільниць та безвідмовної  роботи електрообладнання, навички оцінювання ро-

боту персоналу з обслуговування та ремонту електрообладнання. 

Тематичний план дисципліни 

1.  Призначення налагоджуваних робіт, їх організація.  

2. Оформлення документації. 

3. Методи вимірів та іспитів електрообладнання; апаратура, що застосовується 

для вимірів й іспитів. 

4. Розрахунок і настроювання захистів. 

5. Виміри і іспити ізоляції електроустаткування. 

6. Вимір опору заземлення. 

7. Налагодження електричних машин постійного струму. 

8. Налагодження електричних машин змінного струму. 

9. Налагодження релейно-контакторної апаратури. 

10. Налагодження трансформаторів. 

11. Налагодження керованих вентильних перетворювачів. 

12. Налагодження системи підлеглого регулювання. 

 

3.12 Опис навчальної дисципліни ВПК.4 «Статистичний аналіз процесів в 

електромеханічних системах» (вибіркова №6) 

Мета курсу «Статистичний аналіз процесів в електромеханічних системах» 

є вивчення основних методів аналізу статистичних даних, які найчастіше засто-



совуються в наукових дослідженнях та на практиці, а також формуванню прак-

тичних навичок застосування цих методів за допомогою комп’ютерних програм 

аналізу даних. 

Обґрунтування необхідності дисципліни.  На сучасному етапі розвитку сус-

пільних відносин прийняття рішення щодо функціонування будь-якої соціаль-

ної або виробничої системи пов’язано з обробкою значних масивів даних. В 

умовах жорсткої конкуренції рішення повинні прийматися на основі ретельного 

аналізу цих даних, бути обґрунтованими. Розповсюдженню методів аналізу да-

них сприяла ще можливість застосовувати до такого аналізу можливості обчис-

лювальної техніки. Тому кожному майбутньому фахівцю необхідно володіти 

навичками аналізу даних, зокрема в числовому вигляді. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 2,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

75 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VI-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 3 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- здатність використовувати професійні знання й практичні навички в галузі;  



- здатність аналізувати результати досліджень та забезпечувати їх застосування; 

- володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем; 

- здатність формулювати висновки та рекомендації. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН1.2 вміння застосовувати головні закони, закономірності, правила і прин-

ципи енергетики та автоматизації, знати глобальні проблеми енергозбереження, 

проблеми безпеки, класифікацію та оцінку стану обладнання, індекси прогре-

сивності. 

ПРН2.3 уміння виявляти за алгоритмом несправності та в короткий час їх ви-

правляти. 

ПРН4.6  навички  здобувати і використовувати в практичній діяльності нові 

знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не 

пов’язаних з сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий 

світогляд, в тому числі за допомогою інформаційних технологій, уміння опра-

цьовувати результати досліджень із використанням новітніх методів та техно-

логії обробки інформації, підготовки матеріалів до публікації. 

Тематичний план дисципліни 

1. Статистичне оцінювання. 

2. Основи перевірки статистичних гіпотез.   

3. Побудова гіпотез про характер розподілу. 

 4. Критерії згоди. 

 5. Однофакторний аналіз. 

 6. Двофакторний аналіз. 

 7. Регресійний аналіз. 

 8. Часові ряди. 

 9. Практичний аналіз часових рядів.  

10. Багатовимірний аналіз та інші статистичні методи. 

11. Проблеми ідентифікації швидких процесів. 

12. Ознайомлення з теорією обробки сигналів. 



13. Ознайомлення з деякими оберненими задачами теорії управління, біофізики 

і механіки.  

14. Методи регуляризації, фільтрації та апроксимації. 

 

3.13 Опис навчальної дисципліни ВПК.5 «Енергозбереження та експлуата-

ція електрообладнання» (вибіркова №7) 

Мета курсу «Енергозбереження та експлуатація електрообладнання» є ви-

вчення методів і засобів підвищення ефективності використання традиційних і 

нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах.  

Обґрунтування необхідності дисципліни.  Енергозбереження, як діяльність 

спрямована на раціональне використання енергії і природних енергетичних ре-

сурсів, державна проблема, яка постала на порядок денний слідом за найважли-

вішою політичною подією в житті України - здобуттям незалежності. Входжен-

ня у світову економіку неминуче припускає створення продукції, конкуренто 

спроможної на світових ринках. Але створена промислова база була орієнтова-

на на низьку вартість енергетичної складової, котра дотувалася державою. Ене-

ргозатратні технології, значна частина застарілого, технічно зношеного устат-

кування призвели до критичних рівнів витратного й нераціонального викорис-

тання паливно-ененергетичних ресурсів, що викликало енергетичну кризу в 

нашій країні. Існуючій взаємозв’язок енергетики та економіки виводить на пе-

рший план особливу роль економії енергії на всіх рівнях її виробництва і спо-

живання в народному господарстві країни. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 4,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість Рік підготовки:  



годин  

135 

четвертий 

Семестр: VII-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 4 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- здатність використовувати професійні знання й практичні навички в галузі;  

- виконувати розрахунки раціонального використання нетрадиційних джерел 

електроенергії;  

- володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем; 

- обґрунтувати положення для економії електроенергії в системах енергопоста-

чання. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН2.6 уміння планувати методи щодо зниження витрат з електроенергії за-

вдяки використанню новітніх технологій з автоматизації та електропостачання. 

ПРН3.6 уміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички з природознавчих та технічних наук для дослідження електромеханіч-

них систем і технологічних процесів та вирішення практичних завдань з проєк-

тування та експлуатації електронних систем. 

ПРН4.7 навички обробки та оцінки результатів енергетичних досліджень і під-

готовки матеріалів до публікації. 

ПРН4.8 уміння дати оцінку ефективності технологій та обладнання застосуван-

ні на підприємстві. 

Тематичний план дисципліни 

1. Вступ. Мета та завдання дисципліни. 



2. Стан ресурсозбереження в країні. 

3.  Енергія в промисловості. 

4. Паливно-енергетичний комплекс України. 

5. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. 

6. Державна політика України в галузі енергозбереження. 

7. Енергетична стратегія України до 2030 року. 

8. Комплексна державна програма енергозбереження України. 

9. Проблеми реалізації державної політики енергозбереження. 

10. Енергозбереження в освітленні. 

11. Енергетичний паспорт підприємства. 

12. Основи енергетичного менеджменту і аудиту. 

13. Енергозбереження засобами електроприводу. 

14. Планування та облік споживання енергетичних ресурсів.  

15. Ефективність використання трудових ресурсів.  

16. Інформаційні ресурси. Інформаційні технології і системи в забезпеченні 

енергозбереження. 

17. Ефективність використання фінансових ресурсів.  

18. Інвестиційна політика у сфері енергозбереження.  

19. Оптимізація використання енергетичних ресурсів.  

20. Оцінка ефективності заходів з енергозбереження. 

 

3.14 Опис навчальної дисципліни ВПК.5 «Монтаж і ремонт гірничого об-

ладнання» (вибіркова №7) 

Мета курсу «Монтаж і ремонт гірничого обладнання» є формування знань та 

правил монтажу та ремонту гірничого обладнання на шахтах  для ефективної і 

якісної експлуатації електромеханічного  обладнання гірничих  підприємств.  

Обґрунтування необхідності дисципліни. Сучасні вимоги ринку праці підш-

товхують до більш глибшого вивчення дисциплін, тому ця дисципліна у   пода-

льшому дає можливість, спираючись на базу даних з електромеханічних дисци-

плін,  освоювати змістовні модулі спеціальних дисциплін, бути спроможним за-



своювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань загально-

професійних дисциплін. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 4,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

135 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VII-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 4 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- здатність використовувати професійні знання й практичні навички в галузі;  

- застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при орга-

нізації та веденні робіт;  

- володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем; 

- розробляти заходи попередження дострокового спрацювання обладнання; 

- проводити щоденний огляд обладнання та контроль його технічного стану. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 



ПРН2.3 уміння виявляти за алгоритмом несправності та в короткий час їх ви-

правляти, уміння користуватися приладами вимірювання для проведення пев-

ного дослідження параметрів. 

ПРН2.5 навички планування ревізії електрообладнання, постановки задачі та 

складання графіків проведення ревізій для  підвищення ефективності роботи 

дільниць та безвідмовної  роботи електрообладнання, навички оцінювання ро-

боту персоналу з обслуговування та ремонту електрообладнання. 

ПРН4.2 уміння здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інфор-

мацію з різних джерел. 

Тематичний план дисципліни 

1.  Умови роботи гірничих машин. 

2. Надійність та довговічність машин. 

3. Шляхи покращення надійності машин. 

4. Змазка гірничих машин, типи масел, властивості. 

5. Система планово-попереджувального ремонту. 

6. Методика виявлення несправності та гірничих машин. 

7. Перечень несправності гірничих машин. 

8. Технологія ремонту гірничих машин: розборка, мийка, дефектіровка.  

9. Засоби ремонту: механічна обробка, зварка та її види. 

10. Відновлення деталей металізацієй, вибродуговою наплав кой. 

11. Відновлення деталей електролітичним покриттям: Cr, Ni, Cu, Br.   

12. Технічне обслуговування механізованих комплексів. 

13. Мери безпеки при обслуговуванні комплексів. 

14. Технічне обслуговування та ремонт очисних комбайнів. 

15. Мери безпеки при ремонті комбайна. 

16. Технічне обслуговування скребкових конвеєрів. 

17. Технічне обслуговування прохідних комбайнів. 

18. Правила безпеки при експлуатуванні електроустановок. 

19. Групи по безпеці робіт. 

20. Захисні засоби при роботі в електроустановках. 

22.Технічне обслуговування апаратів напругою менше 1000В. 



23. Технічне обслуговування апаратів напругою більш 1000В. 

24. Схеми монтажу електрообладнання в шахті. 

25. Монтаж насосних установок. 

26. Монтаж пересувної трансформаторної підстанції ТСВП-240. 

 

3.15 Опис навчальної дисципліни ВПК.6 «Процеси підземних гірничих ро-

біт» (вибіркова №8) 

Мета курсу «Процеси підземних гірничих робіт» є формування у майбутніх 

фахових молодших бакалаврів знань, умінь та навичок в галузі загальних пи-

тань гірничого виробництва; розуміння техніко-економічних показників роботи 

очисних та підготовчих виробок.  

Обґрунтування необхідності дисципліни.  Сучасні вимоги ринку праці підш-

товхують до більш глибшого вивчення дисциплін, тому ця дисципліна містить 

комплекс виробничих процесів, що виконуються при підземній розробці плас-

тових родовищ: процеси очисних робіт, технологічні схеми очисних робіт  в рі-

зноманітних гірничо-геологічних умовах, процеси підземного транспорту, під-

держання виробок, провітрювання виробок. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 4,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VII-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 



навчання - 2 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  

Загально-професійні компетенції: 

- здатність використовувати професійні знання й практичні навички в галузі;  

- застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при орга-

нізації та веденні робіт;  

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН3.4 здатність розробляти прогресивні технологічні процеси й оптимальні 

режими виробництва на види продукції, складати функціональні схеми елект-

ромеханічних пристроїв, забезпечувати відповідність розроблюваних проектів 

технічним завданням. 

ПРН4.6  навички  здобувати і використовувати в практичній діяльності нові 

знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не 

пов’язаних з сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий 

світогляд, в тому числі за допомогою інформаційних технологій, уміння опра-

цьовувати результати досліджень із використанням новітніх методів та техно-

логії обробки інформації, підготовки матеріалів до публікації. 

Тематичний план дисципліни 

Вступ. 1. Загальні відомості про виробничі процеси. 

2. Структура процесів підземних гірничих робіт. 

3. Характеристика експлуатаційних умов очисної виробки. 

4. Процеси виймання вугілля в очисному вибої. 

5. Процеси транспортування вугілля в очисному вибої. 

6. Процеси керування гірничим тиском. 

7. Кінцеві операції. Монтаж (демонтаж) очисного обладнання. 

8. Технологічні схеми очисних робіт. 



   9. Процеси, що забезпечують очисні роботи. 

 

3.16 Опис навчальної дисципліни ВПК.6 «Відкрита розробка корисних ко-

палин» (вибіркова №8) 

Мета курсу «Відкрита розробка корисних копалин» є здобуття здобувачами 

освіти  початкових знань з основ добування корисних копалин відкритим спо-

собами, в першу чергу вугілля, залізної руди, нафти, будівельних матеріалів, з 

принципами переробки та подальшого використання цих матеріалів, з основами 

безпеки праці. 

Обґрунтування необхідності дисципліни. Ця дисципліна містить комплекс 

виробничих процесів, які виконуються при відкритій розробці пластових родо-

вищ: процеси очисних робіт, технологічні схеми очисних робіт  в різноманітних 

гірничо-геологічних умовах. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

 показників  

Характеристика  

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ЕCTS – 4,5 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує за-

гальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VII-й 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компе-

тентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

Глибокі знання та розуміння.  



Загально-професійні компетенції: 

- здатність використовувати професійні знання й практичні навички в галузі;  

- застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при орга-

нізації та веденні робіт. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Знання з предметної області 

ПРН3.4 здатність розробляти прогресивні технологічні процеси й оптимальні 

режими виробництва на види продукції, складати функціональні схеми елект-

ромеханічних пристроїв, забезпечувати відповідність розроблюваних проєктів 

технічним завданням. 

ПРН4.6  навички  здобувати і використовувати в практичній діяльності нові 

знання та вміння, в тому числі в нових галузях знань, безпосередньо не 

пов’язаних з сферою діяльності, розширювати і поглиблювати свій науковий 

світогляд, в тому числі за допомогою інформаційних технологій, уміння опра-

цьовувати результати досліджень із використанням новітніх методів та техно-

логії обробки інформації, підготовки матеріалів до публікації. 

Тематичний план дисципліни 

1.  Загальні відомості про корисні копалини.  

2. Структурна будова функціювання гірничого виробництва.  

3. Гірничі виробки та їх комплекс при  відкритій розробці родовищ.  

4. Основи руйнування гірських порід.  

5. Основні етапи освоєння розробки корисних копалин та згортання гірничого 

виробництва.  

6. Складові структури технології відкритої розробки корисних копалин.  

7. Складові структури технології розробки твердих корисних копалин через 

свердловини.  

8. Складові структури технології нафтогазового виробництва.  

9.  Складові структури технології переробки та збагачення корисних копалин. 

10. Закони та закономірності видобутку корисних копалин. 
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