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ВСТУП 
 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі проекту Стандарту 
вищої освіти підготовки магістрів спеціальності 184 Гірництво. 

 
Призначення освітньої програми 
Освітньо-професійна програма використовується під час: 
– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 
– складання навчальних планів;  
– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, індивідуа-

льних завдань; 
– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– атестації магістрів спеціальності 184 Гірництво; 
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення ква-

ліфікації; 
– професійної орієнтації здобувачів фаху; 
– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 
Користувачі освітньо-професійна програми: 
– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ«ДП»; 
– викладачі НТУ«ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 

184 Гірництво; 
– екзаменаційна комісія спеціальності 184 Гірництво; 
– приймальна комісія НТУ«ДП». 
Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістр спеціальності 184 Гірництво.  

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

1.1 Загальна інформація 
Повна назва закладу ви-
щої освіти та інститут 
(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
геологорозвідувальний факультет 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Магістр з гірництва  

Офіційна назва освітньої 
програми 

Буріння розвідувальних та експлуатаційних свердловин 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 міся-
ці 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася.  
Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 

рівень 
Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
Мова(и) викладання Українська (англійська) 
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Термін дії освітньої про-
грами 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період акреди-
тації. Допускається коригування відповідно до змін нормативної 
бази вищої освіти 

Інтернет-адреса постійно-
го розміщення опису 
освітньої програми 

/www.trrkk.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальністю 

 
1.2 Мета освітньої програми 

Формування у випускників здатності розв'язувати складні задачі і проблеми гірничого вироб-
ництва при розробці родовищ на основі здійснення інновацій. 

1.3 Характеристика освітньої програми 
Предметна область  18 Виробництво та технології / 184 Гірництво /  Буріння  розвіду-

вальних та експлуатаційних свердловин 
(випускова кафедра – техніки розвідки родовищ корисних копа-
лин) 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна прикладна  

Основний фокус освіт-
ньої програми  

Спеціальна освіта за  спеціальністю 184 Гірництво 
Ключові слова: буріння, корисна копалина, гірничі роботи. 

Особливості програми Виробнича та передатестаційна практики обов’язкові. Реалізуєть-
ся англійською мовою для іноземних студентів 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до працев-
лаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором видів економічної 
діяльності ДК 009:2010: 
Секція В Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів: Ро-
зділ 09 Надання допоміжних послуг у сфері добувної промислово-
сті та розроблення кар'єрів 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK України 
– 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 
Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою та за конвертаційною шкалою («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно»), що використовується для 
перенесення кредитів. 
Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у залеж-
ності від компетентнісних характеристик (знання, уміння, кому-
нікація, автономність і відповідальність) результатів навчання, 
досягнення яких контролюється. 
Результати навчання студента, що відображають досягнутий ним 
рівень компетентностей відносно очікуваних, ідентифікуються та 
вимірюються під час контрольних заходів за допомогою критері-
їв, що корелюються з дескрипторами Національної рамки квалі-
фікацій і характеризують співвідношення вимог до рівня компе-
тентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 
Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 
результатами поточного контролю або/та оцінюванням виконання 
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комплексної контрольної роботи або/та усних відповідей 
Форма випускної атес-
тації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публіч-
ного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 
Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з процедурою, 
визначеною системою забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти університетом. 
Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на засідан-
ні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні характерис-
тики кадрового забезпе-
чення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 
освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти відповідно до 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні характерис-
тики матеріально-
технічного забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення прова-
дження освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти від-
повідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні характерис-
тики інформаційного та 
навчально-методичного 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльнос-
ті для другого рівня вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про по-
двійна атестація тощо 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про по-
двійна атестація, про тривалі міжнародні проекти, що передбача-
ють навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

2 КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА 
 
Шифр Компетентності 

1 2 
 Інтегральна компетентність магістра гірництва 

 Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми гірництва, у т.ч. в процесі навчання 
інших, що передбачає здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог 

2.1 Загальні нормативні компетентності спеціальності (за стандартом вищої освіти) 
ЗК1 Здатність до дій в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом та вміння генерувати 

нові ідеї в сфері гірництва 
ЗК2 Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань 
ЗК3 Здатність працювати в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному се-

редовищі за фахом 
ЗК4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
ЗК5 Розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав інтелектуаль-

ної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони інтелек-
туальної власності 

2.2 Спеціальні нормативні компетентності магістра спеціальності (за стандартом 
вищої освіти) 

СК1 Уміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в 
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професійній діяльності 
СК2 Здатність до виконання теоретичних і експериментальних досліджень параметрів та 

режимів функціонування систем і технологій гірничих та геобудівельних підприємств 
СК3 Здатність до розробки і реалізації інноваційних продуктів і заходів щодо вдосконален-

ня та підвищення технічного рівня систем і технологій гірництва, забезпечення їх кон-
курентоспроможності 

СК4 Здатність до розроблення проектної документації (технічне завдання, технічні пропо-
зиції, ескізний проект, технічний проект, робочий проект) на гірничі та геобудівельні 
системи 

СК5 Здатність до організації виробничих процесів і технічного керівництва системами та 
технологіями гірничих і геобудівельних підприємств 

2.3 Вибіркові компетентності магістра  
ВК5.1.1 Здатність до визначання продуктивності та працездатності бурового гірничого облад-

нання в процесі експлуатації в різних гірничо-геологічних умовах 
ВК5.1.2 Здатність до виконання вибору та застосування бурового обладнання, визначання ос-

новних питань стандартизації, спеціалізації та уніфікації, а також агрегатності і маси 
обладнання, технічної естетики і техніки безпеки 

ВК5.1.3 Здатність до визначення експлуатаційних властивостей і технічного рівня бурових  
установок 

ВК5.1.4 Здатність до врахування на рівні вимог сучасної науки і техніки тенденції розвитку 
власне процесу буріння і бурового устаткування. Здатність до давати оцінку експлуа-
таційних можливостей і технічного рівня бурових установок 

ВК5.1.5 Здатність до аналізу основних напрямків скорочення переривчастості технологічного 
процесу буріння 

ВК5.1.6 Здатність до забезпечення необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення  
небезпечних ситуацій на виробництві 

ВК5.2.1 Здатність до виконання досліджень з оптимізації режимів буріння свердловин, водо-
постачання та водовідведення. Здатність до визначення експлуатаційних властивостей 
і технічного рівня бурового та свердловинного устаткування 

ВК5.2.2 Здатність до виконання досліджень з оптимізації систем водопостачання та водовідве-
дення 

ВК5.2.3 Здатність до виконання досліджень процесів буріння свердловин, розкриття, облад-
нання, експлуатації, обслуговування продуктивного горизонту, ремонту та ліквідації 
свердловин 

ВК5.2.4 Здатність до застосування нових сучасних технологій водопостачання та водовідве-
дення від об’єктів різного призначення і об’єктів у сфері професійної діяльності з ви-
значенням раціональних технологічних режимів роботи спеціального устаткування 

ВК5.2.5 Здатність до розробки технологічних процесів водопостачання та водовідведення з ви-
користанням систем сучасних технологій 

Примітка 
Перша цифра (5) шифрів спеціальних та вибіркових компетентностей ОПП ідентична порядко-
вому номеру даної ОПП у загальному переліку ОПП спеціальності. 

 
3 ЗМІСТ ПІДГОТОКИ МАГІСТРА, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕ-

ЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Шифр Результати навчання 

 

1 2 
3.1 Нормативний зміст підготовки за спеціальністю 

Подано кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі спеціаль-
ності 184 Гірництво, що визначають нормативний зміст підготовки і корелюються з 
переліком загальних і спеціальних компетентностей відповідно до стандарту вищої 
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1 2 
освіти 

3.1.1 Загальні результати навчання 
ЗР1 Діяти в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом та вміння генерувати нові ідеї в 

сфері гірництва 
ЗР2 Вільно спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань 
ЗР3 Працювати в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному середовищі 

за фахом 
ЗР4 Діяти соціально відповідально та свідомо 
ЗР5 Дотримуватися норм авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; сприй-

няття державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності 
3.1.2 Спеціальні результати навчання 
СР1 Виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в профе-

сійній діяльності 
СР2 Виконувати теоретичні та експериментальні дослідження параметрів та режимів функ-

ціонування систем і технологій гірничих та геобудівельних підприємств 
СР3 Розробляти та реалізувати інноваційні продукти й заходи щодо вдосконалення та під-

вищення технічного рівня систем і технологій гірництва, забезпечення їх конкурентос-
проможності 

СР4 Розробляти проектну документацію (технічне завдання, технічні пропозиції, ескізний 
проект, технічний проект, робочий проект) на гірничі та геологорозвідувальні системи 

СР5 Організовувати виробничі процеси і технічне керівництво системами та технологіями 
гірничих і геологорозвідувальних підприємств 

3.3 Зміст підготовки за вибором студента 
 Блок 1 «Буріння свердловин на тверді корисні копалини» 
ВР1.1 Визначати продуктивність та працездатність бурового гірничого обладнання в проце-

сі експлуатації в різних гірничо-геологічних умовах 
ВР1.2 Виконувати вибір та застосувати бурове обладнання, визначати основні питання ста-

ндартизації, спеціалізації та уніфікації, а також агрегатності і маси обладнання, тех-
нічної естетики і техніки безпеки 

ВР1.3 Визначати  експлуатаційні властивості і технічний рівень бурових  установок 
ВР1.4 Враховувати на рівні вимог сучасної науки і техніки тенденцію розвитку власне про-

цесу буріння і бурового устаткування. Давати оцінку експлуатаційних можливостей і 
технічного рівня бурових установок 

ВР1.5 Аналізувати основні напрямки скорочення переривчастості технологічного процесу 
буріння 

ВР1.6 Забезпечувати необхідний рівень  індивідуальної безпеки у разі виникнення  небезпе-
чних ситуацій на виробництві 

 Блок 2 «Буріння свердловин на воду» 
ВР2.1 Виконувати дослідження з оптимізації режимів буріння свердловин, водопостачання 

та водовідведення. Визначення експлуатаційних властивостей і технічного рівня бу-
рового та свердловинного устаткування 

ВР2.2 Виконувати дослідження з оптимізації систем водопостачання та водовідведення 
ВР2.3 Виконувати дослідження процесів буріння свердловин,  розкриття, обладнання, екс-

плуатації, обслуговування продуктивного горизонту, ремонту та ліквідації свердло-
вин 

ВР2.4 Застосовувати нові сучасні технології водопостачання та водовідведення від об’єктів 
різного призначення і об’єктів у сфері професійної діяльності з визначенням раціона-
льних технологічних режимів роботи спеціального устаткування 

ВР2.5 Розробляти технологічні процеси водопостачання та водовідведення з використанням 
систем сучасних технологій 
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4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 
 

1 2 3 
 Загальні результати навчання за спеціа-

льністю 
 

ЗР1 Діяти в новій ситуації, пов’язаній з робо-
тою за фахом та вміння генерувати нові ідеї 
в сфері гірництва 

З2 Управління безпекою, автономність 
і відповідальність у професійній діяль-
ності 
Б2 Патентознавство 
П5.1 Виробнича практика 
П.5.2 Передатестаційна практика 

ЗР2 Вільно спілкуватися з фахівцями та експер-
тами різного рівня інших галузей знань 

З1 Іноземна мова для професійної 
діяльності (англійська/німець-
ка/французська) 

ЗР3 Працювати в міжнародному контексті та в 
глобальному інформаційному середовищі 
за фахом 

З1 Іноземна мова для професійної дія-
льності (англійська/німецька/фран-
цузська) 

ЗР4 Діяти соціально відповідально та свідомо З2 Управління безпекою, автономність 
і відповідальність у професійній діяль-
ності 

ЗР5 Дотримуватися норм авторського і суміж-
них прав інтелектуальної власності; сприй-
няття державної та міжнародної систем 
правової охорони інтелектуальної власнос-
ті 

Б1 Інтелектуальна власність 
Б2 Патентознавство 
З2 Управління безпекою, автономність 
і відповідальність у професійній діяль-
ності 

 Спеціальні результати навчання за спе-
ціальністю 

 

СР1 Виявляти, ставити, вирішувати проблеми та 
приймати обґрунтовані рішення в професій-
ній діяльності 

Ф1.Ф2,Ф3 Проектування в гірництві 
П5.3 Виконання кваліфікаційної роботи 

СР2 Виконувати теоретичні та експериментальні 
дослідження параметрів та режимів функці-
онування систем і технологій гірничих та 
геобудівельних підприємств 

Ф1.Ф2,Ф3 Проектування в гірництві 
З2 Управління безпекою, автономність 
і відповідальність у професійній діяль-
ності 
Виконання кваліфікаційної роботи 

СР3 Розробляти та реалізувати інноваційні про-
дукти й заходи щодо вдосконалення та під-
вищення технічного рівня систем і техноло-
гій гірництва, забезпечення їх конкурентос-
проможності 

Б2 Патентознавство 
Ф1.Ф2,Ф3 Проектування в гірництві 
Виконання кваліфікаційної роботи 

СР4 Розробляти проектну документацію (техні-
чне завдання, технічні пропозиції, ескізний 
проект, технічний проект, робочий проект) 
на гірничі та геобудівельні системи 

Ф1.Ф2,Ф3 Проектування в гірництві 
Виконання кваліфікаційної роботи 

СР5 Організовувати виробничі процеси і техніч-
не керівництво системами та технологіями 
гірничих і геобудівельних підприємств 

З2 Управління безпекою, автономність 
і відповідальність у професійній діяль-
ності 
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1 2 3 
Ф4 Організація планування та управ-
ління гірничого підприємства 
Виконання кваліфікаційної роботи 

 Результати навчання за вибором студента  
 Блок 1 «Буріння свердловин на тверді 

корисні копалини» 
 

ВР1.1 Визначати продуктивності та працездатно-
сті бурового гірничого обладнання в про-
цесі експлуатації в різних гірничо-
геологічних умовах 

В1.1 Проектування процесів буріння 
свердловин та бурового обладнання 
В1.6 Оптимізація процесів споруджен-
ня свердловин 
В1.5 Закінчування свердловин 
В1.6 Оптимізація процесів споруджен-
ня свердловин 
П5.1 Виробнича практика 
П5.2 Передатестаційна практика 
П5.3 Виконання кваліфікаційної роботи 

ВР1.2 Виконувати вибір та застосувати бурове 
обладнання, визначати основні питання 
стандартизації, спеціалізації та уніфікації, а 
також агрегатності і маси обладнання, тех-
нічної естетики і техніки безпеки 

В1.1 Проектування процесів буріння 
свердловин та бурового обладнання 
В1.4 Моделювання технологічних про-
цесів 
П5.1 Виробнича практика 
П5.2 Передатестаційна практика 
П5.3 Виконання кваліфікаційної роботи 

ВР1.3 Визначати експлуатаційні властивості і те-
хнічний рівень бурових  установок 

В1.6 Оптимізація процесів споруджен-
ня свердловин 

ВР1.4 Враховувати на рівні вимог сучасної науки 
і техніки тенденцію розвитку власне про-
цесу буріння і бурового устаткування. Да-
вати оцінку експлуатаційних можливостей 
і технічного рівня бурових установок 

В1.1 Проектування процесів буріння 
свердловин та бурового обладнання 
П5.3 Виконання кваліфікаційної роботи 

ВР1.5 Аналізувати основні напрямки скорочення 
переривчастості технологічного процесу 
буріння 

В1.2 Фізико-хімічні методи видобутку 
корисних копалин свердловинними за-
собами 
В1.7 Інноваційні технології буріння 
свердловин на тверді корисні копалини 

ВР1.6 Забезпечувати необхідний рівень  індивіду-
альної безпеки у разі виникнення  небезпе-
чних ситуацій на виробництві 

В1.3 Ускладнення та аварії при бурінні 

 Блок 2 «Буріння свердловин на воду»  
ВР2.1 Виконувати дослідження з оптимізації ре-

жимів буріння свердловин, водопостачання 
та водовідведення. Визначення експлуата-
ційних властивостей і технічного рівня бу-
рового та свердловинного устаткування 

В2.2 Проектування водопостачання та 
водовідведення малих об'єктів 
В2.1 Водопостачання та водовідведен-
ня 
В2.4 Мережі водопостачання 
П5.1 Виробнича практика 
П5.2 Передатестаційна практика 
П5.3 Виконання кваліфікаційної роботи  
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1 2 3 
ВР2.2 Виконувати дослідження з оптимізації сис-

тем водопостачання та водовідведення 
В2.6 Насосні станції 

ВР2.3 Виконувати дослідження процесів буріння 
свердловин, розкриття, обладнання, екс-
плуатації, обслуговування продуктивного 
горизонту, ремонту та ліквідації свердло-
вин 

В2.8 Інноваційні технології буріння 
свердловин на воду 
В2.7 Ускладнення та аварії при бурінні 
В2.5 Закінчення експлуатаційних свер-
дловин 
В2.3 Ремонт свердловин 
П5.1 Виробнича практика 
П5.2 Передатестаційна практика 
П5.3 Виконання кваліфікаційної роботи 

ВР2.4 Застосовувати нові сучасні технології во-
допостачання та водовідведення від 
об’єктів різного призначення і об’єктів у 
сфері професійної діяльності з визначенням 
раціональних технологічних режимів робо-
ти спеціального устаткування 

В2.2 Проектування водопостачання та 
водовідведення малих об'єктів 
В2.4 Мережі водопостачання 
Виконання кваліфікаційної роботи 

ВР2.5 Розробляти технологічні процеси водопо-
стачання та водовідведення з використан-
ням систем сучасних технологій 

В2.8 Інноваційні технології буріння 
свердловин на воду 
В2.3 Ремонт свердловин 

 

5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 

№ Освітні компоненти 

О
бс

яг
, к

ре
ди

ти
 

П
ід

су
м

ко
ви

й 
ко

нт
ро

ль
 

К
аф

ед
ра

, щ
о 

ви
кл

ад
ає

 

Ро
зп

од
іл

 за
 

чв
ер

тя
м

и 
 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ СПЕЦІАЛЬ-
НОСТІ 32       

1.1 Цикл загальної підготовки         
З1 Іноземна мова для професійної діяльності (англійсь-

ка / німецька /французька) 
6 іс ІнМов 1;2;3;4 

З2 Управління безпекою, автономність та відповідаль-
ність у професійній діяльності 

3 дз ОПтаЦБ 3 

1.2 Цикл спеціальної підготовки     
1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань       
Б1 Інтелектуальна власність 4 дз ТРРКК 3 
Б2 Патентознавство 4 дз ТРРКК 4 
1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю         
Ф1 Проектування в гірництві 3 дз ПРР 1 
Ф2 Проектування в гірництві 3 дз ВГР 2 
Ф3 Проектування в гірництві 3 дз БГГМ  3 
Ф4 Організація, планування та управління гірничого пі- 6 дз ПРР 1;2 
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1 2 3 4 5 6 
дприємства 

1.3 Практична підготовка 30    
П5.1 Виробнича практика 8 дз ТРРКК 5 
П5.2 Передатестаційна практика 4 дз ТРРКК 5 
П5.3 Виконання кваліфікаційної роботи 17  ТРРКК 6 
П5.4 Виконання кваліфікаційної роботи 1  ОПтаЦБ 6 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 28    
 «Буріння свердловин на тверді корисні копалини»     

В.1.1 Проектування процесів буріння свердловин та буро-
вого обладнання 4 іс ТРРКК 1,2 

В.1.2 Фізико-хімічні методи видобутку корисних копалин 
свердловинними засобами 4 дз ТРРКК 1,2 

В.1.3 Ускладнення та аварії при бурінні 4 іс ТРРКК 3,4 
В.1.4 Моделювання технологічних процесів 4 дз ТРРКК 1,2 
В.1.5 Закінчування свердловин 4 іс ТРРКК 1,2 
В.1.6 Оптимізація процесів спорудження свердловин 4 дз ТРРКК 3,4 
В.1.7 Інноваційні технології буріння свердловин на тверді 

корисні копалини 4 іс ТРРКК 3,4 

 «Буріння свердловин на воду»     
В.2.1 Водопостачання та водовідведення 3 дз ТРРКК 1,2 
В.2.2 Проектування водопостачання та водовідведення 

малих об'єктів 4 іс ТРРКК 1,2 

В.2.3 Ремонт свердловин 3 дз ТРРКК 1,2 
В.2.4 Мережі водопостачання 3 дз ТРРКК 4 
В.2.5 Закінчення експлуатаційних свердловин 4 іс ТРРКК 1,2 
В.2.6 Насосні станції 3 дз ТРРКК 3 
В.2.7 Ускладнення та аварії при бурінні 4 іс ТРРКК 3,4 
В.2.8 Інноваційні технології буріння свердловин на воду 4 іс ТРРКК 3,4 
Разом за нормативною частиною та вибірковим блоком  90       

Примітка: 
Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ОПтаЦБ - охорони праці 

та цивільної безпеки; БГГМ – будівництва, геотехніки і геомеханіки; ТРРКК – техніки розвідки 
родовищ корисних копалин; ІнМов – іноземних мов; ПРР – підземної розробки родовищ;; ВГР– 
відкритих гірничих робіт  

 
6 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

К
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Ч
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Шифри освітніх компонентів 

Рі
чн
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 о

бс
яг

, к
ре

-
ди

ти
 

Кількість освітніх 
компонентів, що ви-

кладаються протягом 

чв
ер

ті
 

се
м

ес
тр

у 

на
вч

ал
ьн

ог
о 

ро
ку

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1, Ф1, Ф4, В1.1(В2.2), В1.2(В2.1), 
В1.4(В2.3), В1.5(В2.5) 

60 7 7 
15 

2 З1, Ф2, Ф4, В1.1(В2.2), В1.2(В2.1), 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
В1.4(В2.3), В1.5(В2.5) 

2 3 З1, З2, Б1, Ф3, В1.3(В2.7), В1.6(В2.6), 
В1.7(В2.8) 7 8 

4 З1, Б2, В1.3(В2.7), В1.6(В2.4), В1.7(В2.8) 5 

2 3 

5 П5.1, П5.2 30 2 

4 

4 

6 П5.3, П5.4 2 

 
9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних матері-

алів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 
1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 
2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 
3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 
4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 що-

до використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх про-
грам. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у 
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648. 

6 Проект стандарту вищої освіти підготовки бакалавра наук з спеціальнос-
ті 184 «Гірництво». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 12 с.  

7 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освітньо-
го процесу, затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. URL: 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_ 
department/docs/ (дата звернення: 04.11.2017). 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 
«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

9 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 що-
до надання роз’яснень стосовно освітніх програм. 

 
Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 
Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться в 

дію з 1-го вересня 2019 року. 
Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін 

нормативної бази України в сфері вищої освіти. 
Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якос-

ті вищої освіти несе завідувач кафедри техніки розвідки родовищ корисних копа-
лин. 
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