
 

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 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ АНОТАЦІЙ  ДИСЦИПЛІН  

ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ 
 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 

(ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА) 

 

«ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН» 
 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 184 ГІРНИЦТВО 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

 

 

 

 

Лисичанськ, 2020



РОЗРОБЛЕНО робочою групою Лисичанського державного гірничо-

індустріального коледжу 

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

коригування документів, що регулюють внутрішню діяльність коледжу»): 

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

члени робочої групи –  

Дворнікова І.Є. -  завідувачка гірничим відділенням; 

Пономарьов Ю.П. – голова циклової комісії гірничо-маркшейдерських дисциплін; 

викладач гірничих дисциплін; 

Плотнікова С.М. - викладач спеціальних дисциплін. 

 

Розглянуто, обговорено на засіданні циклової комісії гірничо-маркшейдерських 

дисциплін (протокол № 10 від 26.06.2020 року) 

голова ЦК______________ Ю.П. ПОНОМАРЬОВ 

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 

 

Освітньо-професійна програма вводиться в дію з 1 вересня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ              

 

 стор 

   Вступ 4 

1. Компетентності і програмні результати навчання 4 

2. Перелік освітніх компонент освітньо-професійної програми для                 

вільного вибору здобувача фахової перед вищої освіти 
14 

3. Опис вибіркових навчальних дисциплін вільного вибору здобувача 

фахової передвищої  освіти 
16 

4. Опис вибіркових навчальних   дисциплін 18 

5. Нормативно-правова база 53 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 фахової передвищої 

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 фахову освіту. 

 Мова викладання – державна. 

 

1. КОМПЕТЕНТНОСТІ І ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальних дисциплін для вільного вибору здобувача фахової 

передвищої освіти передбачає формування необхідних програмних загальних та 

фахових компетентностей та програмних результатів навчання: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ВЗК1.Аналіз та синтез. 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ВЗК2.Гнучкість мислення. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до 



аналітичного та просторового мислення, прагнення до розширення своїх 

знань. 

ВЗК3. Групова робота. 

Здатність працювати у команді, здатність до врахування строгих вимог 

дисципліни, 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 

спеціальністю. Уміння використовувати в своїй діяльності нормативно-

правові документи. 

ВЗК5. Популярізаційні навички 

Вміння спілкуватися із нефахівцями. Здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. Здатність бути критичним і самокритичним. Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації. 

ВЗК6. Креативність  

Здатність генерувати нові ідеї. Удосконалення технологій, організації та 

управління при виконанні гірничих робіт. Здатність вчитися і усвідомлювати 

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 

розвитку 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 

інтелектуальної 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. 

Визначенність і наполегливість щодо поставленних завдань і взятих 

обов’язків. 

ВЗК10. Дослідницькі навички. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ВЗК11. Навички безпечної організації праці. Здійснення безпечної 

діяльності. 

ВЗК12. Навички основ проектної діяльності. Здатність розробляти проекти 

та управляти ними. 

ВЗК13. Турбота про якість. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 



виконуваних робіт. 

ВЗК14. Соціальні навички. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 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 та практичні проблеми в професійної діяльності щодо  загальних 

питань гірничої справи,  засобів та технології проведення гірничих виробок, 

технології очисних робіт, аерології виробок та інше 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. Здатність до аналітичного та 

просторового мислення. 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.1  Здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні 

поняття у повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-

релігійний шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти 

світу. 

ВФК2.2   Уміння аналізувати закономірності розвитку релігії та особливості 

їх прояву у міжнаціональних відносинах у період сьогодення; здатність 

самостійно робити висновки й узагальнення проблем релігії; вміння 

розрізняти світобачення та світорозуміння носіїв різних релігійних вірувань. 

ВФК2.3  Здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

в галузі.  

ВФК2.4  Виконувати розрахунки раціонального використання нетрадиційних 

джерел електроенергії. 

ВФК2.5 Володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та 

систем. 

ВФК2.6 Обґрунтувати положення для економії електроенергії в системах 

енергопостачання. 

ВФК2.7  Здатність використовувати професійні знання й практичні навички 

в галузі.  

ВФК2.8   Застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності 

при організації та веденні робіт. 

ВФК2.9 Володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та 

систем. 

ВФК2.10 Розробляти заходи попередження дострокового спрацювання 

обладнання. 

ВФК2.11 Проводити щоденний огляд обладнання та контроль його 



технічного стану. 

ВФК2.12 Здатність виконувати з дотриманням спеціальних правил і 

умовностей зображення об’єктів і елементів гірничих робіт на площині. 

ВФК2.13 Готовність застосовувати сучасні методи дослідження і 

прогнозування ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих 

об’єктах.  

ВФК2.14 Здатність  розуміти особливості підходів попередження можливих 

загроз життю і здоров’ю працюючих. 

ВФК2.15 Здатність формулювати завдання управління безпекою праці для 

їхнього рішення за допомогою інформаційних технологій. 

ВФК2.16 Здатність проявляти визначеність і наполегливість щодо 

вирішення поставлених завдань і взятих обов’язків.  

ВФК2.17 Здатність розуміти процеси гірничих робіт. 

ВФК2.18 Здатність орієнтуватися в структурі основних виробничих 

процесів. 

ВФК2.19 Здатність вибирати засіб виймання вугілля. 

ВФК2.20 Здатність враховувати вплив гірничо-геологічних умов на 

прийняття технічних рішень в очисних виробках. 

ВФК2.21 Здатність вибирати засоби кріплення та технологічні схеми 

очисних робіт. 

ВФК2.22 Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для ведення 

відкритих гірничих робіт. 

ВФК2.23 Здатність застосовувати одержані знання для розв’язування 

відповідних виробничих питань. 

ВФК2.24 Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь 

сучасних тенденцій у сфері забезпечення якості у відповідності з діючими 

стандартними ЕСКД та ДСТУ. 

ВФК2.25 Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності і охорони праці. 

ВФК2.26  Здатність розуміти процеси ініціювання вибухових робіт. 

ВФК2.27  Здатність орієнтуватися в структурі основних вибухових  процесів. 

ВФК2.28 Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для прийняття 

механізації при вибухових роботах. 

ВФК2.29 Здатність застосовувати одержані знання при виконанни вибухових 

робіт в залежности від геолого-гірничих умов. 

ВФК2.30 Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь 

сучасних тенденцій у сфері забезпечення якості у відповідності з діючими 

стандартними ЕСКД та ДСТУ. 

ВФК2.31 Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для виконання 

графічних робіт при проектуванні, будівництві і експлуатації гірничих 



підприємств. 

ВФК2.32 Здатність виконувати з дотриманням спеціальних правил і 

умовностей зображення об’єктів і елементів гірничих робіт на площині. 

ВФК2.33 Здатність застосовувати одержані знання для розв’язування 

відповідних задач гірничого креслення. 

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.1 Здатність використовувати знання і практичні навички в галузі 

охорони праці та застосування нормативно-правових актів.  

ВФК3.2  Знання та розуміння: правових засад функціонування держави і 

основ законодавства України; правових основ охорони праці. 

ВФК3.3 Здатність ідентифікувати небезпеки, оцінювати джерела й види 

небезпек, описувати їхню класифікацію. 

ВФК3.4 Здатність проводити оцінку безпеки об’єктів підвищеної небезпеки 

та потенційно небезпечних об’єктів. 

ВФК3.5  Здатність використовувати професійні знання та практичні навички 

в галузі гірничого виробництва на поверхні та при розкритті, підготовці і 

системах розробки родовищ корисних копалин, технології видобутку  

корисних копалин у конкретних гірничо-геологічних умовах. 

ВФК3.6  Здатність використовувати професійні знання та практичні навички 

в галузі технології підготовчих робіт при проведенні гірничих виробок у 

конкретних гірничо-геологічних умовах. 

ВФК3.7  Здатність використовувати професійні  знання з руйнування 

гірських порід для забезпечення проведення гірничих виробок. 

ВФК3.8 Здатність розуміти цілі, завдання та характер діяльності підрозділів 

ДВГРС.  

ВФК3.9 Здатність засвоєння здобувачами освіти найважливіших 

теоретичних положень гірничорятувальної служби. 

ВФК3.10 Здатність засвоювати правила особистої поведінки в шахті, 

правила користування засобами вимірювання шкідливих і отруєних газів в 

рудниковій атмосфері, правил користування засобами індивідуального 

захисту. 

ВФК3.11 Здатність засвоєння здобувачами освіти найважливіших 

теоретичних положень про підземні пожежі. 

ВФК3.12 Здатність вивчення теоретичних основ користування 

протипожежним обладнанням. 

ВФК3.13 Здатність вибирати ініціючи  речовини для вибуху. 

ВФК3.14 Здатність враховувати вплив гірничо-геологічних умов на 

прийняття ініціючих речовин. 

ВФК3.15 Здатність вибирати ініціючи речовини. 

ВФК3.16 Здатність визначати просторово-геометричне положення об'єктів, 



здійснювати необхідні геодезичні і маркшейдерські вимірювання, обробляти 

та інтерпретувати їх результати.  

ВФК3.17 Здатність засвоєння студентами найважливіших теоретичних 

положень геометрії надр, основних методів гірничо-геометричного 

моделювання. 

ВФК3.18 Здатність вивчення теоретичних основ геометризації форм, умов 

залягання, розміщення якісних властивостей родовищ. 

ВФК4. Навички оцінювання.  Здатність робити оцінки порядку величини і 

знаходити відповідні рішення із чітким визначенням припущень та 

використанням спеціальних та граничних випадків. 

ВФК5. Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати 

базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному 

для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність 

використовувати математичні методи в обраній професії. 

ВФК6. Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти 

незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати 

експериментальні дані. 

ВФК7. Розв’язання проблем.  Здатність розв’язувати широке коло проблем 

і задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як 

теоретичних, такі експериментальних методів, засвоєних з програм гірничих 

дисциплін. 

ВФК8. Обчислювальні навички. 

ВФК8.1 Здатність використовувати базові знання в галузі інформатики й 

сучасних інформаційних технологій.  

ВФК8.2 Здатність використання програмних засобів і навички роботи в 

комп'ютерних мережах. 

ВФК8.3 Здатність виконувати прості розрахунки з професійно-практичної 

діяльності. 

ВФК9. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання 

освоїти нові області, використовуючи здобуті знання з професійних та 

фундаментальних дисциплін 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.1  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови 

спілкуватись державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати 

думки. 

ВПРН1.2 Фаховий молодший бакалавр повинен знати: 

- основні принципи державного нагляду у сфері господарської діяльності; 

-  права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду; 

-  положення про громадський контроль за станом охорони праці. 



ВПРН1.3 Здатність застосовувати при виконанні гірничорятувальних  робіт:     

- вміння складати аналітичну та оперативну частини плану ліквідації аварії; 

- вміти впроваджувати план ліквідації аварії до дії. 

ВПРН1.4 Здатність визначати види пожеж, причини їх виникнення у 

гірничих виробках. 

ВПРН1.5 Вміти розрізняти засоби попередження ендогенних та екзогенних 

пожеж. 

ВПРН1.6  Знати правила поведінки при виникненні пожеж. 

ВПРН1.7 Здатність застосовувати механізацію при виконанні вибухових 

робіт:   вміння робити вибір механізації при вибухових роботах. 

ВПРН1.8 Уміння планувати методи щодо зниження витрат з електроенергії 

завдяки використанню новітніх технологій з автоматизації та 

електропостачання. 

ВПРН1.9 Уміння використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички з природознавчих та технічних наук для дослідження 

електромеханічних систем і технологічних процесів та вирішення 

практичних завдань з проектування та експлуатації електронних систем. 

ВПРН1.10  Навички обробки та оцінки результатів енергетичних досліджень 

і підготовки матеріалів до публікації. 

ВПРН1.11 Уміння дати оцінку ефективності технологій та обладнання 

застосованні на підприємстві. 

ВПРН1.12  Уміння виявляти за алгоритмом несправності та в короткий час їх 

виправляти, уміння користуватися приладами вимірювання для проведення 

певного дослідження параметрів. 

ВПРН1.13  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 

електрообладнання. 

ВПРН1.14 Уміння здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати 

інформацію з різних джерел.  

ВПРН1.15 Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- загальні відомості про землю, її літологічний склад, мінералогію, осадові 

породі, корисні копалини, розвідувальні роботи. 

- методи геодезичних зйомок для складання топографічної документації 

ВПРН1.16 Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- методи розкриття, підготування та розробки вугільних родовищ. 

ВПРН2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН2.1 Здатність застосовувати отримані знання на практиці. 

ВПРН2.2  Уміння роботи з нормативно-правовими актами та документацією 



підприємства. 

ВПРН2.3 Здатність проведення обстеження об’єктів для визначення 

небезпечних ділянок виробництва, видів виробничих процесів та 

устаткування, що можуть створювати загрозу здоров’ю працюючих.  

ВПРН2.4 Здатність організації проведення експертної оцінки стану безпеки 

промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки в 

перевірці виконання розпоряджень, приписів, постанов 

наглядовопрофілактичних органів, а також організувати проведення 

контролю за забезпеченням дотримання вимог норм і правил з промислової 

безпеки та охорони праці під час експлуатації устатковання, машин і 

механізмів. 

ВПРН2.5 Здатність застосовувати при виконанні відкритих гірничих робіт     

методи розкриття, підготовки та розробки вугільних родовищ. 

ВПРН2.6 Здатність орієнтуватися у структурі основних виробничих 

процесів. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.1 Здатність використовувати отримані знання у практичній 

діяльності у питаннях побудови СУОП та СУОП на об’єкті.  

ВПРН3.2 Дотримуватись функціональних обов’язків з охорони праці 

керівників, посадових осіб і фахівців підприємства. 

ВПРН3.3 Дотримуватись та вимагати виконання підлеглими «Плану 

ліквідації аварій». 

ВПРН3.4 Систематизувати основні прояви виробничого травматизму та 

професійних захворювань. 

ВПРН3.5 Розробляти комплекс заходів для попередження виробничого 

травматизму.  

ВПРН3.6 Здатність проводити первинну оцінку оперативної обстановки на 

місці надзвичайної ситуації. 

ВПРН3.7 Здатність аналізувати відповідність технологічного процесу, 

будівель і споруд  проєктам та нормативно-технічній документації.  

ВПРН3.8  Здатність обґрунтовувати заходи щодо технічного обслуговування 

і ремонту для забезпечення належного технічного стану і безпечної 

експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших 

засобів виробництва. 

ВПРН3.9  Здатність оцінювати ефективність прийнятих рішень і початих дій. 

ВПРН3.10 Здатність виконувати професійну роботу: 

- вибирати тип кріплення та типовий переріз гірничої виробки;  

- розраховувати гірниче кріплення на міцність. 

ВПРН3.11 Здатність використовувати знання та практичні навички для 

складання паспорту проведення та кріплення гірничої виробки. 



ВПРН3.12 Здатність вибирати типи машин і механізмів для виконання 

основних та допоміжних робочих процесів прохідницького циклу.  

ВПРН3.13  Вміти враховувати вплив гірничо-геологічних умов на прийняття 

технічних рішень в очисних виробках. 

ВПРН3.14 Здатність використовувати знання і практичні навички при 

використанні процесів комбайнового та стругового виймання вугілля, його 

транспортування та керування гірничим тиском. 

ВПРН3.15 Здатність виконувати професійну роботу: 

- визначати межі і розміри шахтних полів; 

- визначати форми залягання гірничих порід, елементи залягання пластів; 

- визначати потужність тіл корисних копалин. 

ВПРН3.16 Здатність виконувати професійну роботу: 

 - вміння користуватися гірничорятувальною апаратурою; 

 - знати засоби евакуації людей, захоплених аварією. 

ВПРН3.17 Здатність виконувати професійну роботу: 

- брати участь у розробці заходів з охорони праці і протипожежного 

захисту. 

ВПРН3.18 Здатність визначити вид пожежі та контролювати пожежну 

небезпеку на дільниці. 

ВПРН3.19 Здатність орієнтуватися у діях під час виникнення пожежі і 

подальших діях під час евакуації людей з небезпечного місця. 

 ВПРН3.20  Здатність користуватися вогнегасниками. 

ВПРН3.21  Вміти враховувати вплив гірничо-геологічних умов на прийняття 

ініціючих речовин для вибуху. 

ВПРН3.22 Здатність використовувати знання і практичні навички при 

використанні ініціючих речовин при вибухових процесах. 

ВПРН3.23 Здатність виконувати професійну роботу: 

- визначати правильність прийняття механізації при веденні вибухових робіт 

ВПРН3.24 Здатність визначати характеристику, умови залягання та якість 

родовища корисної копалини. Уміти: 

- визначати елементи залягання пластів; 

- визначати форму залягання корисної копалини, види і характеристику 

зрушень; 

- зображати виробки в проекціях з числовими позначками і в 

аксонометричних проекціях. 

ВПРН3.25 Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

-знання для одержання практичних навичок виконання маркшейдерських 

зйомок і рішення маркшейдерських задач. 

ВПРН3.26 Здатність використовувати знання та практичні навички для 

володіння методами роботи маркшейдерськими інструментами при 



топографічних і маркшейдерських зйомках. 

ВПРН3.27 Здатність виконувати професійну роботу: 

-  визначати межі і розміри шахтних полів; 

- визначати форми залягання гірничих порід, елементи залягання пластів; 

- складати стратиграфічні колонки, геологічні карти, розрізи, схеми; 

- будувати зрушення на планах і розрізах за результатами геологічних та 

маркшейдерських зйомок; 

- визначати потужність тіл корисних копалин, мінералогічний і речовий 

склад руд. 

ВПРН3.28 Здатність використовувати знання і практичні навички для 

складання та оформлення графічної документації: 

- використовувати шрифти, згідно з Держстандартом, для оформлення 

маркшейдерських креслень; 

- креслити умовні позначення для графічної документації будівельного 

напрямку. 

ВПРН4. Загальні уміння та навички 

ВПРН4.1 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр 

повинен вміти: 

- розумітися на технологічних схемах проведення гірничих виробок; 

- складати технологічні схеми проведення виробок за спеціальною 

технологією. 

ВПРН4.2 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр 

повинен вміти: 

- орієнтуватися у факторах, що характеризують виробничі процеси та 

експлуатаційні умови очисної виробки; 

- вибирати засіб виймання вугілля, основний та допоміжний транспорт в 

очисній виробці; 

-  вибирати засоби керування покрівлею та технологічні схеми очисних робіт. 

ВПРН4.3  Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр 

повинен вміти: 

- орієнтуватися у факторах, що характеризують вибір ініціючих речовин у 

вибухових процесах; 

- вибирати послідовність ініціючих речовин  в залежності від геолого-

гірничих умов. 

ВПРН4.4  Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр 

повинен вміти: 

- вибирати методи вибухових робіт та засоби механізації гірничих робіт в 

гірничих виробках. 

ВПРН4.5 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр 

повинен вміти: 



- застосовувати вимоги стандартів для оформлення маркшейдерської 

графічної документації. 

ВПРН4.6 Здатність забезпечувати маркшейдерським обслуговуванням 

геологорозвідувальні організації: 

- виносити з проєкту на місцевість розвідувальні виробки, контролювати їх 

проведення; 

- виконувати зйомку розвідувальних виробок і наносити їх на плани 
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1 2 3 4 5 

Дисципліни, які формують загальні компетентності 

ВЗК.1 Вибіркова дисципліна 1 

Конфліктологія або  

Релігієзнавство 

5 

 
60/2 залік 

 Разом з циклу 60/2  

Дисципліни, які формують професійні компетентності 

ВПК.1 

Вибіркова дисципліна 2 

Система управління охороною праці в 

галузі  або 

 Державний нагляд  за станом охорони 

праці. 

7 60/2 залік 

ВПК.2 

Вибіркова дисципліна 3 

Спеціальні технології проведення 

гірничих виробок або  

Технологія проведення виробок 

околоствольного двору 

6 60/2 залік 

ВПК.3 

Вибіркова дисципліна 4 

Процеси підземних гірничих робіт або 

Відкрита розробка родовищ корисних 

копалин 

7 60/2 залік 

ВПК.4 

Вибіркова дисципліна 5 

Гірничо-рятувальна справа або 

Профілактика підземних пожеж 

6 60/2 залік 

ВПК.5 

Вибіркова дисципліна 6 

Технологія ініціювання вибухових 

речовин або  

7 60/2 залік 



 

3. ОПИС ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО 

ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ  ОСВІТИ 

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

Мета дисципліни «Конфліктологія» - ознайомлення здобувачів освіти із 

сутністю, структурою та ознаками конфлікту як соціального феномену; 

формування в них умінь діагностувати, прогнозувати, розв’язувати і 

попереджувати різноманітні конфліктні ситуації (виробничі, побутові, соціально-

трудові, соціально-економічні, подружні тощо); оволодіння майбутніми 

спеціалістами методиками психологічного захисту та управління емоціями у 

конфлікті. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Теорія і практика вирішення конфліктів — складова  соціальної культури в 

виробничий діяльності, суспільному житті та особистісних відносинах. Знання та 

практичні навички «виходу з конфлікту», продуктивного вирішення конфліктів та 

подолання конфліктних ситуацій, вміння контролювати конфліктну ситуацію, 

позитивно сприймати конфлікт, регулювати його, вправно   виходити з конфлікту 

допоможуть здобувачам освіти в подальшому житті 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 

Загальна кількість Рік підготовки:  

Організація та механізація вибухових 

робіт 

ВПК.6 

Вибіркова дисципліна 7 

Енергозбереження та експлуатація 

електрообладнання або 

 Монтаж і ремонт гірничого обладнання 

5 120/4 залік 

ВПК.7 

Вибіркова дисципліна 8 

Основи маркшейдерської справи або  

Гірнича графічна документація  

6 60/2 залік 

 Разом з циклу 480/16  

Разом за вибірковою компонентою 540/18  



годин  

60 

 

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.1  Здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні поняття у 

повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти світу. 

ВФК2.2   Уміння аналізувати закономірності розвитку релігії та особливості їх 

прояву у міжнаціональних відносинах у період сьогодення; здатність самостійно 

робити висновки й узагальнення проблем релігії; вміння розрізняти світобачення та 

світорозуміння носіїв різних релігійних вірувань. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.1  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови спілкуватись 

державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати думки. 

ВПРН1.2 Здатність здійснювати ефективне ділове спілкування. 

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. 

 

 



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

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є духовне і 

моральне виховання сучасного здобувача освіти – майбутнього економіста. 

Вивчаючи дисципліну «Релігієзнавство», він одержує необхідні знання, що розши-

рює його подання про соціальну й духовну культуру суспільства, формує на-

уковий світогляд, підвищує професійну компетентність.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Сучасній людині необхідні  загальні знання з історії релігій, їх 

розповсюдженню по світу, щоб мати можливість розуміти релігійно-етичні 

особливості різних народів і поважати   їх релігійну історію і спадщину.   

Сьогодні в Україні  зростає інтерес до релігії.  у нас діють різні релігії 

християнство, іслам, буддизм, іудаїзм.  

Релігієзнавство відкриває перед здобувачами освіти природу релігії, 

механізм її соціальних зв'язків з політичними, економічними, духовними 

системами суспільства, особливості їх впливу на віруючих 

 Релігієзнавство дає можливість навчитись розпізнавати світові та локальні 

релігії, розуміти їх природу, символи, цінності, вплив на оточення, позитивні та 

негативні наслідки різного роду вірувань.   

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

загальні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  



Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.1  Здатність розуміти та використовувати основні етико-релігійні поняття у 

повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати історико-релігійний 

шлях людства та перспективи; найвідоміші релігійні об’єкти світу. 

ВФК2.2   Уміння аналізувати закономірності розвитку релігії та особливості їх 

прояву у міжнаціональних відносинах у період сьогодення; здатність самостійно 

робити висновки й узагальнення проблем релігії; вміння розрізняти світобачення та 

світорозуміння носіїв різних релігійних вірувань. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.1  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови спілкуватись 

державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати думки. 

ВПРН1.2 Здатність здійснювати ефективне ділове спілкування. 

Тематичний план дисципліни 

1.Релігія як предмет наукового аналізу.  

2.Первісні (родоплемінні) форми вірувань. 

3.Народно-державні релігії. 

4.Світові релігії: буддизм, християнство, іслам. 

5.Історія і сучасний стан релігій в Україні. 

Опис навчальної дисципліни ВПК 1 «Система управління охороною праці в 

галузі»  (вибіркова №2) 

Метою викладання дисципліни «Система управління охороною праці в 

галузі» є формування у майбутніх фахових молодших бакалаврів чіткого 

розуміння системних характеристик управління охороною праці, отримання та 

закріплення знань щодо зарубіжного досвіду організації охорони праці, організації 

та функціонування системи управління охороною праці та служби охорони праці, 

заходів з попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, 

побудови та функціонування СУОП та СОП на рівні окремих об’єктів. 

Обґрунтування необхідності дисципліни  

Державне, регіональне та галузеве управління охороною праці, чисельні 

наглядові і контрольні органи не можуть гарантувати повну безпеку ведення робіт 



на виробництві, якщо питання охорони праці не стануть повсякденним завданням 

та моральним обов’язком  також і роботодавців, керівників виробництв, 

інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. Для вирішення всіх 

проблем у сфері охорони праці потрібний системний підхід, створення ефективної 

системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, в установі 

та організації незалежно від форм власності і об’єму виробництва. 

Кількісна характеристика дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60  

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

VІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.12 Готовність застосовувати сучасні методи дослідження і прогнозування 

ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах.  

ВФК2.13 Здатність  розуміти особливості підходів попередження можливих загроз 

життю і здоров’ю працюючих. 

ВФК2.14 Здатність формулювати завдання управління безпекою праці для їхнього 

рішення за допомогою інформаційних технологій. 

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.1 Здатність використовувати знання і практичні навички в галузі охорони 

праці та застосування нормативно-правових актів.  

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 



ВПРН1.1  Здатність дотримуватись норм сучасної літературної мови спілкуватись 

державною мовою, логічно, точно і послідовно формувати думки. 

ВПРН2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН2.1 Здатність застосовувати отримані знання на практиці. 

ВПРН2.2 Уміння роботи з нормативно-правовими актами та документацією 

підприємства. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.1 Здатність використовувати отримані знання у практичній діяльності у 

питаннях побудови СУОП та СУОП на об’єкті.  

ВПРН3.2 Дотримуватись функціональних обов’язків з охорони праці керівників, 

посадових осіб і фахівців підприємства. 

ВПРН3.3 Дотримуватись та вимагати виконання підлеглими «Плану ліквідації 

аварій». 

ВПРН3.4 Систематизувати основні прояви виробничого травматизму та 

професійних захворювань. 

ВПРН3.5 Розробляти комплекс заходів для попередження виробничого 

травматизму.  

Тематичний план дисципліни 

Модуль 1. Організаційно-правові засади функціонування СУОП 

1. Нормативно-правові засади організації СУОП. 

2. Управління соціальними ризиками як фактор організації СУОП. 

3. Менеджмент в СУОП. 

4. Зарубіжний досвід організації СУОП. 

5. Рекомендації МОП щодо побудови та впровадження СУОП. 

Модуль 2. Управління системою охорони праці та промисловою безпекою в україні 

6. Багаторівневий підхід до організації СУОП. 

7. Профілактичні заходи у сфері охорони праці. 

8. Попередження виробничого травматизму та професійних захворювань. 

9. Економічні методи управління охороною праці. 

10. Контроль і аудит в СУОП. 

Модуль 3. Комплексний характер функціонування СУОП на об’єкті 



11. Локальне нормативно-правове регулювання охорони праці. 

12. Обов’язки посадових осіб у сфері управління охороною праці. 

13. Комплексний характер побудови та функціонування СУОП на підприємстві. 

 

Опис навчальної дисципліни ВПК 1 «Державний нагляд  за станом 

охорони праці» (вибіркова №2) 

   Метою дисципліни «Державний нагляд за станом охорони праці» є  

підготовка фахівців, здатних оцінити небезпеки робочого місця та самостійно 

виконати поставлене перед ним завдання в галузі забезпечення безпеки й 

поліпшення умов праці; навчити майбутніх фахівців основним категоріям та 

поняттям, показникам, методам нормативного обґрунтування технічних та 

організаційних заходів щодо забезпечення безпеки й поліпшення умов праці на 

робочих місцях, основам безпеки в аварійних ситуаціях, які є здатними керувати 

експлуатацією засобів забезпечення безпеки й умов праці. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці є невід’ємною частиною 

державної політики, однією з найважливіших функцій центральних та місцевих 

органів виконавчої влади й Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань. У зв’язку з цим важливого значення 

набуває державний нагляд і контроль за станом охорони праці, які не залежать від 

будь-яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, 

політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60  

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

Вид підсумкового 

контролю  



навчання: 

VІІ сем. - 2 

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.15 Здатність проявляти визначеність і наполегливість щодо вирішення 

поставлених завдань і взятих обов’язків.  

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.2  Знання та розуміння: правових засад функціонування держави і основ 

законодавства України; правових основ охорони праці. 

ВФК3.3 Здатність ідентифікувати небезпеки, оцінювати джерела й види небезпек, 

описувати їхню класифікацію. 

ВФК3.4 Здатність проводити оцінку безпеки об’єктів підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечних об’єктів. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.2 Здатність здійснювати ефективне ділове спілкування. 

ВПРН1.3 Фаховий молодший бакалавр повинен знати: 

- основні принципи державного нагляду у сфері господарської діяльності; 

- права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду; 

- положення про громадський контроль за станом охорони праці. 

ВПРН2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН2.3 Здатність проведення обстеження об’єктів для визначення небезпечних 

ділянок виробництва, видів виробничих процесів та устаткування, що можуть 

створювати загрозу здоров’ю працюючих.  

ВПРН2.4 Здатність організації проведення експертної оцінки стану безпеки 

промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки в 

перевірці виконання розпоряджень, приписів, постанов наглядовопрофілактичних 

органів, а також організувати проведення контролю за забезпеченням дотримання 



вимог норм і правил з промислової безпеки та охорони праці під час експлуатації 

устатковання, машин і механізмів. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.6 Здатність проводити первинну оцінку оперативної обстановки на місці 

надзвичайної ситуації. 

ВПРН3.7 Здатність аналізувати відповідність технологічного процесу, будівель і 

споруд  проєктам та нормативно-технічній документації.  

ВПРН3.8  Здатність обґрунтовувати заходи щодо технічного обслуговування і 

ремонту для забезпечення належного технічного стану і безпечної експлуатації 

машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва. 

ВПРН3.9  Здатність оцінювати ефективність прийнятих рішень і початих дій. 

Тематичний план дисципліни 

Модуль 1. Система державного нагляду за охороною праці та промисловою 

безпекою.  

1. Історія наглядової діяльності в галузі охорони праці. 

 2. Діяльність спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади 

з нагляду за охороною праці.  

3. Державний нагляд структурними підрозділами Держпраці.  

4. Діяльність спеціального уповноваженого державного органу з питань гігієни 

праці.  

5. Особливості забезпечення гігієни праці на виробництві.  

6. Державне регулювання і вимоги щодо забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення.  

7. Діяльність спеціального уповноваженого державного органу з питань пожежної 

безпеки.  

8. Сутність державного управління пожежною безпекою в сучасній Україні.  

9. Взаємодія органів охорони праці з іншими державними наглядовими органами.  

10. Повноваження місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. 

Модуль 2. Громадський контроль за охороною праці.  

11. Профспілки як орган контролю за охороною праці.  



12. Регулювання питань охорони праці у Колективному договорі.  

13. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.  

14. Комісія з питань охорони праці.  

15. Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.  

16. Підготовка до перевірки об’єкту інспектором Держпраці. 

 

ВПК 2 «Спеціальні технології проведення гірничих виробок» (вибіркова №3) 

Метою дисципліни «Спеціальні технології проведення гірничих виробок» 

є надання здобувачам освіти знання з техніки і організації в області спорудження 

підземних гірничих виробок спеціальними засобами, розвинути навики творчого 

використання передових досягнень в подальшій своїй практичній діяльності, 

навчити розраховувати основні параметри прохідницького циклу з використанням 

нормативних матеріалів та ЕОМ.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Рост потреб промисловості у твердому паливі потребує будування нових і 

реконструкції діючих гірничих підприємств. При підземному засобі видобутку 

вугілля виконується великий обсяг робіт по проведенню гірничих виробок, число 

робітників, які заняті на проведенні і кріпленні гірничих виробок, досягає 15% 

чисельності усіх робочих по видобутку вугілля. Тому стало наявним підготовка 

фахівця, який має певний досвід і знання з питань проведення, кріплення гірничих 

виробок. 

Кріплення гірничих виробок та їх підтримка у робочому становищі у період 

експлуатації шахт є одним з основних і важливих виробничих процесів при 

підземному видобутку вугілля, без яких неможлива безпечна робота підземних 

робочих, нормальна робота шахти в цілому. 

Кількісна характеристика дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 



Загальна кількість 

годин  

60  

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

VІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.5  Здатність використовувати професійні знання та практичні навички в 

галузі гірничого виробництва на поверхні та при розкритті, підготовці і системах 

розробки родовищ корисних копалин, технології видобутку  корисних копалин у 

конкретних гірничо-геологічних умовах. 

ВФК3.6  Здатність використовувати професійні знання та практичні навички в 

галузі технології підготовчих робіт при проведенні гірничих виробок у конкретних 

гірничо-геологічних умовах. 

ВФК3.7  Здатність використовувати професійні  знання з руйнування гірських 

порід для забезпечення проведення гірничих виробок. 

ВФК5. Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати 

базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для 

володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність 

використовувати математичні методи в обраній професії. 

ВФК6. Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти 

незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати 

експериментальні дані. 

ВФК8. Обчислювальні навички. 

ВФК8.1 Здатність використовувати базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій.  

ВФК8.3 Здатність виконувати прості розрахунки з професійно-практичної 

діяльності. 



ВФК9. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти 

нові області, використовуючи здобуті знання з професійних та фундаментальних 

дисциплін. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.10 Здатність виконувати професійну роботу: 

- вибирати тип кріплення та типовий переріз гірничої виробки;  

- розраховувати гірниче кріплення на міцність. 

ВПРН3.11 Здатність використовувати знання та практичні навички для складання 

паспорту проведення та кріплення гірничої виробки. 

ВПРН3.12 Здатність вибирати типи машин і механізмів для виконання основних та 

допоміжних робочих процесів прохідницького циклу.  

ВПРН4. Загальні уміння та навички 

ВПРН4.1 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр повинен 

вміти: 

- розумітися на технологічних схемах проведення гірничих виробок; 

- складати технологічні схеми проведення виробок за спеціальною технологією. 

Тематичний план дисципліни 

1. Загальні відомості про спеціальні засоби проведення гірничих виробок. 

2. Проведення горизонтальних виробок в породах, небезпечних по раптовим 

викидам. 

3. Технологія проведення гірничих виробок по слабким, сипучим, пухким 

породам. 

4. Технологія проведення виробок по обводненним породам. 

5. Технологія проведення гірничих виробок по породам, що здимаються. 

6. Проведення виробок при раптових викидах вугілля, породи та газу. 

7. Контроль за станом гірничих виробок. 

 

 

 



ВПК 2 «Технологія проведення виробок околоствольного двору» 

(вибіркова №3) 

Метою дисципліни «Технологія проведення виробок околоствольного 

двору» є надання здобувачам освіти знання з техніки і організації в області 

спорудження підземних гірничих виробок великого перерізу, розвинути навики 

творчого використання передових досягнень в подальшій своїй практичній 

діяльності, навчити розраховувати основні параметри прохідницького циклу з 

використанням нормативних матеріалів та ЕОМ.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Ріст потреб промисловості у твердому паливі потребує будування нових і 

реконструкції діючих гірничих підприємств. При підземному засобі видобутку 

вугілля виконується великий обсяг робіт по проведенню гірничих виробок, число 

робітників, які заняті на проведенні і кріпленні гірничих виробок, досягає 15% 

чисельності усіх робочих по видобутку вугілля. Тому стало наявним підготовка 

фахівця, який має певний досвід і знання з питань проведення, кріплення гірничих 

виробок. 

Кріплення гірничих виробок та їх підтримка у робочому становищі у період 

експлуатації шахт є одним з основних і важливих виробничих процесів при 

підземному видобутку вугілля, без яких неможлива безпечна робота підземних 

робочих, нормальна робота шахти в цілому. 

Кількісна характеристика дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни  

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60  

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VІ-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

VІ сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 



Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.5  Здатність використовувати професійні знання та практичні навички в 

галузі гірничого виробництва на поверхні та при розкритті, підготовці і системах 

розробки родовищ корисних копалин, технології видобутку  корисних копалин у 

конкретних гірничо-геологічних умовах. 

ВФК3.6  Здатність використовувати професійні знання та практичні навички в 

галузі технології підготовчих робіт при проведенні гірничих виробок у конкретних 

гірничо-геологічних умовах. 

ВФК3.7  Здатність використовувати професійні  знання з руйнування гірських 

порід для забезпечення проведення гірничих виробок. 

ВФК5. Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати 

базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для 

володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність 

використовувати математичні методи в обраній професії. 

ВФК6. Експериментальні навички. Здатність виконувати експерименти 

незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати 

експериментальні дані. 

ВФК7. Розв’язання проблем.  Здатність розв’язувати широке коло проблем і 

задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як 

теоретичних, такі експериментальних методів, засвоєних з програм гірничих 

дисциплін. 

ВФК8. Обчислювальні навички. 

ВФК8.1 Здатність використовувати базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій.  

ВФК8.3 Здатність виконувати прості розрахунки з професійно-практичної 

діяльності. 



ВФК9. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти 

нові області, використовуючи здобуті знання з професійних та фундаментальних 

дисциплін. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.10 Здатність виконувати професійну роботу: 

- вибирати тип кріплення та типовий переріз гірничої виробки;  

- розраховувати гірниче кріплення на міцність. 

ВПРН3.11 Здатність використовувати знання та практичні навички для складання 

паспорту проведення та кріплення гірничої виробки. 

ВПРН3.12 Здатність вибирати типи машин і механізмів для виконання основних та 

допоміжних робочих процесів прохідницького циклу.  

ВПРН4. Загальні уміння та навички 

ВПРН4.1 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр повинен 

вміти: 

- розумітися на технологічних схемах проведення гірничих виробок; 

- складати технологічні схеми проведення виробок за спеціальною технологією. 

Тематичний план дисципліни 

1. Типи шахтних стволів, їх обладнання. 

2. Схеми проведення шахтних стволів. 

3. Розсічка околоствольного двору. 

4. Технологія проведення виробок околоствольного двору. 

5. Охорона праці при проведенні шахтних стволів. 

 

ВПК.3 «Процеси підземних гірничих робіт» (вибіркова №4) 

Метою викладання дисципліни «Процеси підземних гірничих робіт» є 

формування у майбутніх фахових молодших бакалаврів знань, умінь та навичок в 

галузі загальних питань гірничого виробництва; розуміння техніко-економічних 

показників роботи очисних та підготовчих виробок. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 



В результаті вивчення дисципліни «Процеси підземних гірничих робіт» 

здобувачі освіти повинні отримати сформовані компетенції, що визначені в 

галузевому стандарті спеціальності, мати здатність використовувати професійні 

знання в галузі гірничого виробництва, розумітися на процесах підземних, 

гірничих робіт. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VΙІ 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VΙІ сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.3  Здатність використовувати професійні знання й практичні навички в 

галузі.  

ВФК2.16 Здатність розуміти процеси гірничих робіт. 

ВФК2.17 Здатність орієнтуватися в структурі основних виробничих процесів. 

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.8 Здатність вибирати засіб виймання вугілля. 

ВФК3.9 Здатність враховувати вплив гірничо-геологічних умов на прийняття 

технічних рішень в очисних виробках. 

ВФК3.10 Здатність вибирати засоби кріплення та технологічні схеми очисних 

робіт. 



ВФК9. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти 

нові області, використовуючи здобуті знання з професійних та фундаментальних 

дисциплін. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.13  Вміти враховувати вплив гірничо-геологічних умов на прийняття 

технічних рішень в очисних виробках. 

ВПРН3.14 Здатність використовувати знання і практичні навички при 

використанні процесів комбайнового та стругового виймання вугілля, його 

транспортування та керування гірничим тиском. 

ВПРН4. Загальні уміння та навички 

ВПРН4.2 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр повинен 

вміти: 

- орієнтуватися у факторах, що характеризують виробничі процеси та 

експлуатаційні умови очисної виробки; 

- вибирати засіб виймання вугілля, основний та допоміжний транспорт в очисній 

виробці; 

-  вибирати засоби керування покрівлею та технологічні схеми очисних робіт.                     

Тематичний план дисципліни 

1. Структура процесів підземних гірничих робіт. 

2. Характеристика експлуатаційних умов очисної виробки. 

3. Процеси виймання вугілля в очисному вибої. 

4. Процеси транспортування вугілля в очисному вибої. 

5. Процеси керування гірничим тиском. 

6. Процеси, що забезпечують очисні роботи. 

 

ВПК.3   «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»  (вибіркова №4) 

Метою вивчення дисципліни «Відкрита розробка родовищ корисних 

копалин» є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки 

корисних копалин відкритим засобом. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 



Дисципліна «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» тісно пов’язана з 

цілим рядом фундаментальних та спеціальних дисциплін гірничого циклу. 

Лейтмотивом даного курсу є бажання показати здобувачам освіти незалежне 

значення кожного виробничого процесу, а також їх загальну об’єднуючу основу, 

оптимізаційні завдання виконання процесів.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VΙІ 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VІІ сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.18 Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для ведення відкритих 

гірничих робіт. 

ВФК2.19 Здатність застосовувати одержані знання для розв’язування відповідних 

виробничих питань. 

ВФК2.20 Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь сучасних 

тенденцій у сфері забезпечення якості у відповідності з діючими стандартними 

ЕСКД та ДСТУ. 

ВФК8. Обчислювальні навички. 

ВФК8.3 Здатність виконувати прості розрахунки з професійно-практичної 

діяльності. 



ВФК9. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти 

нові області, використовуючи здобуті знання з професійних та фундаментальних 

дисциплін. 

Програмні результати навчання(ВПРН) 

ВПРН2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН2.5 Здатність застосовувати при виконанні відкритих гірничих робіт     

методи розкриття, підготовки та розробки вугільних родовищ. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.15 Здатність виконувати професійну роботу: 

- визначати межі і розміри шахтних полів; 

- визначати форми залягання гірничих порід, елементи залягання пластів; 

- визначати потужність тіл корисних копалин. 

ВПРН4. Загальні уміння та навички 

ВПРН4.4 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалаврів повинен 

вміти: 

- вибирати методи вибухових робіт та засоби механізації гірничих робіт в 

кар’єрах. 

Тематичний план дисципліни 

1. Умови застосування відкритої розробки. Основні етапи відкритої розробки. 

2. Основні елементи кар’єрів.  

3. Методи вибухових робіт. 

4. Засоби механізації гірничих робіт в кар’єрах. Розкривні та видобувні роботи. 

5. Системи розробки родовищ відкритим способом. Основні види та параметри. 

6. Відвальне господарство. Транспортування гірничої маси. 

 

ВПК.4   Гірничорятувальна справа (вибіркова №5) 

           Метою навчальної дисципліни «Гірничорятувальна справа» є отримання 

знань з теорії  і практики зі структури та завдань гірничорятувальної служби, 

організації гірничорятувальних робіт під час ліквідації аварії.  

Обґрунтування необхідності дисципліни 



Гірничорятувальна справа на шахтах і рудниках охоплює роботи по боротьбі з 

аваріями, заходи по їх попередженню, а також роботи спрямовані на ліквідацію 

аварії на попередній стадії. Ці роботи виконує гірничорятувальна служба. 

Особистий склад їх комплектується з підземних робочих основних професій, які 

звільнені від усіх робіт окрім гірничорятувальних робіт. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VΙ-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VΙ сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК): 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. Здатність до аналітичного та просторового 

мислення. 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.21 Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності і охорони праці. 

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.11 Здатність розуміти цілі, завдання та характер діяльності підрозділів 

ДВГРС.  

ВФК3.12 Здатність засвоєння здобувачів освіти найважливіших теоретичних 

положень гірничорятувальної служби. 



ВФК3.13 Здатність засвоювати правила особистої поведінки в шахті, правила 

користування засобами вимірювання шкідливих і отруєних газів в рудниковій 

атмосфері, правил користування засобами індивідуального захисту. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.4 Здатність застосовувати при виконанні гірничорятувальних  робіт:     

- вміння складати аналітичну та оперативну частини плану ліквідації аварії; 

- вміти впроваджувати план ліквідації аварії до дії. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.16 Здатність виконувати професійну роботу: 

 - вміння користуватися гірничорятувальною апаратурою; 

 - знати засоби евакуації людей, захоплених аварією.            

Тематичний план дисципліни 

1. Стан гірничорятувальної служби. 

2. Структура і завдання гірничорятувальної служби. 

3. Гірничорятувальна та газозахисна апаратура. 

4. План ліквідації аварії, його склад та введення в дію. 

5. Організація гірничорятувальних робіт при ліквідації аварії. 

 

ВПК.4   «Профілактика підземних пожеж» (вибіркова №5) 

Метою навчальної дисципліни «Профілактика підземних пожеж» є 

формування знань про причини виникнення підземних пожеж, їх класифікацію та 

способи їх ліквідації. 

Обґрунтування необхідності дисципліни  

Рудникові пожежі є одними з найбільш небезпечних. Велика кількість  

горючих матеріалів в шахті і великі швидкості руху повітря по гірничим виробкам 

складають умови для швидкого розвитку пожежі. Отруйні та удушливі продукти 

горіння швидко розповсюджуються по виробкам струмом повітря. Саме тому 

незначні підземні пожежі складають значну погрозу для людей, що працюють в 

підземних умовах. 

Кількісна характеристика дисципліни 



Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VΙ-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VΙ сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. Здатність до аналітичного та просторового 

мислення. 

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.14 Здатність засвоєння здобувачами освіти найважливіших теоретичних 

положень про підземні пожежі. 

ВФК3.15 Здатність вивчення теоретичних основ користування протипожежним 

обладнанням. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.5 Здатність визначати види пожеж, причини їх виникнення у гірничих 

виробках. 

ВПРН1.6 Вміти розрізняти засоби попередження ендогенних та екзогенних пожеж. 

ВПРН1.7  Знати правила поведінки при виникненні пожеж. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.17 Здатність виконувати професійну роботу: 

- брати участь у розробці заходів з охорони праці і протипожежного захисту. 

ВПРН3.18 Здатність визначити вид пожежі та контролювати пожежну небезпеку 

на дільниці. 



ВПРН3.19 Здатність орієнтуватися у діях під час виникнення пожежі і подальших 

діях під час евакуації людей з небезпечного місця. 

ВПРН3.20  Здатність користуватися вогнегасниками. 

Тематичний план дисципліни 

1. Поняття про підземні пожежі та їх небезпеку. 

2. Класифікація пожеж. Теорія самозапалювання вугілля. 

3. Ендогенні та екзогенні пожежі. 

4. Засоби гасіння підземних пожеж. 

5. Вогнегасники та їх конструкції. 

6. Вентиляційні режими при гасінні пожеж. 

 

ВПК.5 «Технологія ініціювання вибухових речовин»  

(вибіркова №6) 

Метою вивчення дисципліни  «Технологія ініціювання вибухових речовин» 

є формування у майбутніх фахівців знань, умінь та навичок в галузі загальних 

питань вибухових робіт; а також вмінь використання їх на практиці. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни «Технологія ініціювання вибухових 

речовин» здобувачі освіти  повинні отримати сформовані компетенції для вміння 

використовувати професійні знання в галузі гірничого виробництва, розумітися на 

процесах вибухових робіт. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість годин  

60  

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VІІ-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

VІІ сем. - 2 

Вид підсумкового контролю  

Диференційований залік 



Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності спеціальності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.22  Здатність розуміти процеси ініціювання вибухових робіт. 

ВФК2.23  Здатність орієнтуватися в структурі основних вибухових  процесів. 

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.16 Здатність вибирати ініціючи  речовини для вибуху. 

ВФК3.17 Здатність враховувати вплив гірничо-геологічних умов на прийняття 

ініціючих речовин. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

ВПРН2.6 Здатність орієнтуватися у структурі основних виробничих процесів. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.21  Вміти враховувати вплив гірничо-геологічних умов на прийняття 

ініціючих речовин для вибуху. 

ВПРН3.22 Здатність використовувати знання і практичні навички при 

використанні ініціючих речовин при вибухових процесах. 

ВПРН4. Загальні уміння та навички 

ВПРН4.3  Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр повинен 

вміти: 

- орієнтуватися у факторах, що характеризують вибір ініціючих речовин у 

вибухових процесах; 

- вибирати послідовність ініціючих речовин  в залежності від геолого-гірничих 

умов. 

Тематичний план дисципліни 

1. Структура ініціючих речовин (електродетонатора). 

2. Характеристика та контрукція електродетонатора. 

3. Послідовність електродетонаторів в вибоях. 

4. Схема розташування електродетонаторів в вибоях. 

5. Зєднання ланцюжка електродетонаторів в вибоях. 



 

            ВПК.5  «Механізація  вибухових робіт»  (вибіркова №6) 

Метою вивчення дисципліни «Механізація  вибухових робіт» є формування 

теоретичних знань та практичних навичок щодо використання механізації при 

вибухових роботах. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Дисципліна «Механізація  вибухових робіт» тісно пов’язана з цілим рядом 

фундаментальних та спеціальних дисциплін гірничого циклу. Лейтмотивом даного 

курсу є бажання показати здобувачам освіти незалежне значення кожного 

виробничого процесу, а також їх загальну об’єднуючу основу, оптимізаційні 

завдання виконання процесів.  

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

 

Рік підготовки:  

четвертий 

Семестр: VΙІ 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VІІ сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.24 Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для прийняття 

механізації при вибухових роботах. 

ВФК2.25 Здатність застосовувати одержані знання при виконанни вибухових робіт 

в залежности від геолого-гірничих умов. 



ВФК2.20 Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь сучасних 

тенденцій у сфері забезпечення якості у відповідності з діючими стандартними 

ЕСКД та ДСТУ. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.8 Здатність застосовувати механізацію при виконанні вибухових робіт:   

вміння робити вибір механізації при вибухових роботах. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.23 Здатність виконувати професійну роботу: 

- визначати правильність прийняття механізації при веденні вибухових робіт. 

ВПРН4. Загальні уміння та навички 

ВПРН4.5 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр повинен 

вміти: 

- вибирати методи вибухових робіт та засоби механізації гірничих робіт в 

гірничих виробках. 

Тематичний план дисципліни 

1. Умови застосування механизациї при вибухових роботах. 

2. Типи механизациї при вибухових робатах.  

3. Методи вибухових робіт. 

4. Засоби механізації при вибухових робатах в гірничих виробках. 

 

Опис навчальної дисципліни ВПК.6   «Енергозбереження та експлуатація 

електрообладнання» (вибіркова № 7 ) 

Мета курсу «Енергозбереження та експлуатація електрообладнання» є 

вивчення 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 

ресурсів, державна проблема, яка постала на порядок денний слідом за 

найважливішою політичною подією в житті України - здобуттям незалежності. 

Входження у світову економіку неминуче припускає створення продукції, 



конкуренто спроможної на світових ринках. Але створена промислова база була 

орієнтована на низьку вартість енергетичної складової, котра дотувалася 

державою. Енергозатратні технології, значна частина застарілого, технічно 

зношеного устаткування призвели до критичних рівнів витратного й 

нераціонального використання паливно-ененергетичних ресурсів, що викликало 

енергетичну кризу в нашій країні. Існуючій взаємозв’язок енергетики та економіки 

виводить на перший план особливу роль економії енергії на всіх рівнях її 

виробництва і споживання в народному господарстві країни. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 4 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

120  

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 4 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.3  Здатність використовувати професійні знання й практичні навички в 

галузі.  

ВФК2.4  Виконувати розрахунки раціонального використання нетрадиційних 

джерел електроенергії. 

ВФК2.5 Володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем. 

ВФК2.6 Обґрунтувати положення для економії електроенергії в системах 

енергопостачання. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 



ВПРН1.9 Уміння планувати методи щодо зниження витрат з електроенергії 

завдяки використанню новітніх технологій з автоматизації та електропостачання. 

ВПРН1.10 Уміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички з природознавчих та технічних наук для дослідження електромеханічних 

систем і технологічних процесів та вирішення практичних завдань з проєктування 

та експлуатації електронних систем. 

ВПРН1.11  Навички обробки та оцінки результатів енергетичних досліджень і 

підготовки матеріалів до публікації. 

ВПРН1.12 Уміння дати оцінку ефективності технологій та обладнання 

застосованні 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 реалiзацiї державної полiтики 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. 

Опис навчальної дисципліни ВПК.6 «Монтаж і ремонт гірничого обладнання» 

(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 

підштовхують до більш глибшого вивчення дисциплін, тому ця дисципліна у   

подальшому дає можливість, спираючись на базу даних з електромеханічних 

дисциплін,  освоювати змістовні модулі спеціальних дисциплін, бути спроможним 

засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань загально-професійних 

дисциплін. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

90 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: V-й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

V сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.3  Здатність використовувати професійні знання й практичні навички в 

галузі. 

ВФК2.7  Застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при 

організації та веденні робіт. 

ВФК2.8 Володіти навичками застосування електротехнічних комплексів та систем. 



ВФК2.9 Розробляти заходи попередження дострокового спрацювання обладнання. 

ВФК2.10 Проводити щоденний огляд обладнання та контроль його технічного 

стану. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.13  Уміння виявляти за алгоритмом несправності та в короткий час їх 

виправляти, уміння користуватися приладами вимірювання для проведення 

певного дослідження параметрів. 

ВПРН1.14  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 електрообладнання. 

ВПРН1.15 Уміння здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати 

інформацію 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. 

 

Опис навчальної дисципліни ВПК.7   «Основи маркшейдерської справи» 

(вибіркова № 8 ) 

Мета – ознайомлення майбутніх гірників з основними теоретичними і 

практичними положеннями маркшейдерської справи, показати її роль в розумінні 

процесів освоєння надр, що відбуваються в Україні та світі, сформувати уявлення 

про регіональні особливості розвитку маркшейдерської справи. 

Обґрунтування необхідності дисципліни  

Маркшейдерські роботи та задачі тісно пов'язані із вирішенням основних 

питань виробництва, що входять до функцій гірничого інженера. Переважна 

більшість основних задач виробництва розв'язується з використанням планів 

гірничих робіт та інших маркшейдерських документів. Очевидно, що успішне їх 

вирішення можливе тільки за умов розуміння цих важливих для гірничих 

підприємства документів. Щоб зрозуміти зміст, призначення і вірогідність 

маркшейдерських документів і які задачі за допомогою їх можливо вирішити, 

необхідно ознайомитись з методикою маркшейдерських зйомок, а також із 

задачами, які доведеться вирішувати маркшейдеру. Ось чому знання основ 

маркшейдерської справи для гірничого інженера є вкрай необхідним.  

Кількісна характеристика дисципліни 

 
Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 

Кредит ЕCTS – 2 

денна форма навчання 

Дисципліна, яка формує 

професійні компетентності 

Загальна кількість 

годин  

60 

Рік підготовки:  

третій 

Семестр: VІ-й 



 

 

 

 

Процес вивчення  дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей:  

Фахові компетентності (ВФК) 

ВФК1. Глибокі знання та розуміння. Здатність до аналітичного та просторового 

мислення. 

ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.11 Здатність виконувати з дотриманням спеціальних правил і умовностей 

зображення об’єктів і елементів гірничих робіт на площині.  

ВФК3. Спеціалізовано-професійні компетенції: 

ВФК3.18 Здатність визначати просторово-геометричне положення об'єктів, 

здійснювати необхідні геодезичні і маркшейдерські вимірювання, обробляти та 

інтерпретувати їх результати.  

ВФК3.19 Здатність засвоєння здобувачами освіти найважливіших теоретичних 

положень геометрії надр, основних методів гірничо-геометричного моделювання. 

ВФК3.20 Здатність вивчення теоретичних основ геометризації форм, умов 

залягання, розміщення якісних властивостей родовищ. 

ВФК4. Навички оцінювання.  Здатність робити оцінки порядку величини і 

знаходити відповідні рішення із чітким визначенням припущень та використанням 

спеціальних та граничних випадків. 

ВФК8. Обчислювальні навички. 

ВФК8.1 Здатність використовувати базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій.  

ВФК8.2 Здатність використання програмних засобів і навички роботи в 

комп'ютерних мережах. 

ВФК8.3 Здатність виконувати прості розрахунки з професійно-практичної 

діяльності. 

 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
VІ сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 



ВФК9. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти 

нові області, використовуючи здобуті знання з професійних та фундаментальних 

дисциплін. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.16 Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

-загальні відомості про землю, її літологічний склад, мінералогію, осадові 

породі,корисні копалини, розвідувальні роботи. 

-методи геодезичних зйомок для складання топографічної документації. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.24 Здатність визначати характеристику, умови залягання та якість 

родовища корисної копалини. Уміти: 

- визначати елементи залягання пластів; 

- визначати форму залягання корисної копалини, види і характеристику зрушень; 

- зображати виробки в проекціях з числовими позначками і в аксонометричних 

проекціях. 

ВПРН3.25 Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- знання для одержання практичних навичок виконання маркшейдерських зйомок 

і рішення маркшейдерських задач. 

ВПРН3.26 Здатність використовувати знання та практичні навички для володіння 

методами роботи маркшейдерськими інструментами при топографічних і 

маркшейдерських зйомках. 

Тематичний план дисципліни 

1 Вступ. Суть та задачі геодезії та маркшейдерської справи. 

2. Вимірювання горизонтальних кутів. Вимірювання кутів нахилу. 

3. Камеральна обробка теодолітної зйомки: побудова плану теодолітної зйомки. 

4. Камеральна обробка нівелювання: побудова фактичного профілю нівелювання. 

5. Умовні маркшейдерські знаки. Обовязковий комплект маркшейдерських 

креслень. 

6. Рішення гірничо-геометричних задач. Маркшейдерські заміри гірничих виробок. 

 



ВПК.7     Гірнича графічна документація (вибіркова №8) 

Метою вивчення дисципліни «Гірнича графічна документація» є надання 

фундаментальних знань, необхідних майбутньому фахівцю для технічно 

грамотного ведення гірничих робіт, а також проєктування і будівництва гірничих 

підприємств; сприяти розумінню просторового положення і форми об’єктів 

гірничого виробництва: товщі гірничих порід з покладами корисної копалини, 

системи гірничих виробок, різних підземних і поверхневих споруд, комунікацій, 

машин і механізмів; навчити ясно і технічно грамотно виражати вихідну ситуацію і 

суть технічних вирішень на кресленнях, а також умінню читати їх; сприяти 

набуттю здобувачами освіти проєктно-конструкторських навиків. 

Обґрунтування необхідності дисципліни 

Креслення є однією з дисциплін, що складають основу інженерної освіти, воно 

дозволяє за допомогою графічних зображень перейти до мовного відтворення 

сукупності дій, послідовності їх виконання, пришвидшити в подальшому 

опанування іноземної мови для спілкування в технічному середовищі. 

Необхідність вивчення дисципліни обумовлена тим, що жоден інженерний проєкт 

не може бути виконаний без відповідного графічного оформлення. 

Кількісна характеристика дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 
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денна форма навчання 
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Загальна кількість 

годин  

60 
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третій 
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Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

VІ сем. - 2 

Вид підсумкового 

контролю  

Диференційований залік 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: 

Фахові компетентності (ВФК) 



ВФК2. Загально-професійні компетенції: 

ВФК2.26 Здатність сприяти набуттю навиків, необхідних для виконання графічних 

робіт при проєктуванні, будівництві і експлуатації гірничих підприємств. 

ВФК2.27 Здатність виконувати з дотриманням спеціальних правил і умовностей 

зображення об’єктів і елементів гірничих робіт на площині. 

ВФК2.28 Здатність застосовувати одержані знання для розв’язування відповідних 

задач гірничого креслення. 

ВФК2.20 Здатність формування теоретичних знань та практичних умінь сучасних 

тенденцій у сфері забезпечення якості у відповідності з діючими стандартними 

ЕСКД та ДСТУ. 

Програмні результати навчання (ВПРН) 

ВПРН1. Знання з предметної області 

ВПРН1.17 Здатність застосовувати при виконанні маркшейдерських робіт:     

- методи розкриття, підготування та розробки вугільних родовищ. 

ВПРН3. Практичні навички з предметної області 

ВПРН3.27 Здатність виконувати професійну роботу: 

-  визначати межі і розміри шахтних полів; 

- визначати форми залягання гірничих порід, елементи залягання пластів; 

- складати стратиграфічні колонки, геологічні карти, розрізи, схеми; 

- будувати зрушення на планах і розрізах за результатами геологічних та 

маркшейдерських зйомок; 

- визначати потужність тіл корисних копалин, мінералогічний і речовий склад 

руд. 

ВПРН3.28 Здатність використовувати знання і практичні навички для складання та 

оформлення графічної документації: 

- використовувати шрифти, згідно з Держстандартом, для оформлення 

маркшейдерських креслень; 

- креслити умовні позначення для графічної документації будівельного напрямку. 

ВПРН4. Загальні уміння та навички 

ВРН4.6 Втілюючи професійні знання, фаховий молодший бакалавр повинен вміти: 

- застосовувати вимоги стандартів для оформлення маркшейдерської графічної 



документації. 

ВПРН4.7 Здатність забезпечувати маркшейдерським обслуговуванням 

геологорозвідувальні організації: 

- виносити з проєкту на місцевість розвідувальні виробки, контролювати їх 

проведення; 

-  виконувати зйомку розвідувальних виробок і наносити їх на плани. 

Тематичний план дисципліни 

1. Види і особливості гірничих креслень. Комплектність та індексація 

креслень. Принципи зображення гірничих об’єктів та їх елементів в 

прямокутних проекціях.  

2. Оформлення гірничих креслень. Формати. Масштаби. Основні написи 

3. Нанесення розмірів. Особливості оформлення маркшейдерських 

планшетів. Умовні позначення матеріалів, гірничих порід і корисних 

копалин. Геометричні побудови. Побудова уклонів. Визначення радіуса 

кривизни топографічної поверхні. 

4. Проекції з числовими відмітками як один із основних методів в гірничому 

кресленні 

5. Топографічні поверхні. Побудова плану топографічної поверхні. 

Побудова ламаної лінії з постійним уклоном. Розв’язування позиційних та 

метричних задач на планах. 

6. Креслення відкритих гірничих робіт. Загальні відомості про зображення 

елементів відкритих гірничих робіт. Зображення основних типів гірничих 

виробок та відвалів. Зображення відкритих гірничих виробок в проекціях з 

числовими відмітками. 

7. Побудова ліній перетину елементів кар’єру в умовах рівнинної місцевості. 

Побудова лінії перетину поверхні кар’єру з рельєфом земної поверхні 

8. Креслення підземних гірничих виробок. Основні відомості про 

зображення і позначення підземних гірничих виробок. Плани, вертикальні 

проекції, горизонтальні і вертикальні розрізи і перерізи гірничих виробок. 

Зображення похилого перерізу (розрізу) гірничих виробок на 



вертикальному і горизонтальну площину проекцій. Читання планів 

гірничих робіт. Умовні знаки і позначення на кресленні підземних 

гірничих робіт. Зображення гірничих виробіток напохилу площину 

проекцій. 

9. Наочні зображення гірничих виробок. Визначення параметрів залягання 

пласта. Побудова сліду тріщини на покрівлі пласта.
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