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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 184  Гірництво__________________________ 

Рівень освіти    фахова передвища освіта___________________________________ 

Освітньо-професійна програма  Маркшейдерська справа_____________________ 

Форма навчання  денна, заочна, дистанційна________________________________ 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- накопичувальної 

системи та строк навчання 180 кредитів / 2 роки 10 місяців.___________________ 

Навчальний план, затверджений: педагогічною радою Кам’янець-Подільського  

фахового коледжу індустрії, бізнесу та інформаційних технологій від  

26.05.2022 року, протокол №6 та   наказом в.о. директора коледжу      від 

26.05.2022 року  №84/1.                  

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  базова середня 

освіта, повна загальна середня освіта (профільна середня освіта), професійна 

(професійно-технічна) освіта, а також фахова передвища освіта або вища 

освіта з іншої спеціальності. 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здо-

бувач 

Результати навчання 
Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

І.  Нормативні навчальні дисципліни 

1.1.  Дисципліни, що формують загальні компетентності 

ЗК1. Здатність реалізува-

ти свої права і обов’язки 

як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільно-

го демократичного) сус-

пільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав 

і свобод людини і грома-

дянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати мора-

льні, культурні, наукові 

цінності й досягнення 

суспільства на основі 

РН2. Ефективно взаємо-

діяти з колегами, керів-

никами, клієнтами, ін-

шими особами, доносити 

до них власні розуміння, 

знання, судження, досвід 

у сфері гірництва. 

 

Історія української державності 
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розуміння історії та за-

кономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і сус-

пільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, використо-

вувати різні види та фо-

рми рухової активності 

для активного відпочин-

ку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати мора-

льні, культурні, наукові 

цінності й досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та за-

кономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і сус-

пільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, використо-

вувати різні види та фо-

рми рухової активності 

для активного відпочин-

ку та ведення здорового 

способу життя. 

 РН2. Ефективно взаємо-

діяти з колегами, керів-

никами, клієнтами, ін-

шими особами, доносити 

до них власні розуміння, 

знання, судження, досвід 

у сфері гірництва. 

 

Культурологія 

ЗК4. Здатність спілкува-

тися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

РН4. Спілкуватися 

державною мовою усно і 

письмово у професійній 

діяльності. 

Українська мова (за професійним спряму-

ванням) 

ЗК1. Здатність реалізува-

ти свої права і обов’язки 

як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільно-

го демократичного) сус-

пільства та необхідність 

РН2. Ефективно взаємо-

діяти з колегами, керів-

никами, клієнтами, ін-

шими особами, доносити 

до них власні розуміння, 

знання, судження, досвід 

у сфері гірництва. 

Соціологія 
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його сталого розвитку, 

верховенства права, прав 

і свобод людини і грома-

дянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати мо-

ральні, культурні, науко- 

ві цінності й досягнення 

суспільства на основі 

розуміння закономірнос-

тей розвитку предметної 

області, її місця у зага-

льній системі знань про 

природу і суспільство та 

у розвитку суспільства. 

 Основи правознавства 

ЗК7. Здатність спілкува-

тись іноземною мовою. 

 

РН4. Спілкуватися 

державною та іноземною 

мовами усно і письмово 

у професійній діяльності. 

Іноземна мова (за професійним спряму-

ванням ) 

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати наукові 

цінності й досягнення 

суспільства на основі 

розуміння закономірнос-

тей розвитку предметної 

області, її місця у зага-

льній системі знань про 

суспільство та у розвит-

ку суспільства, техніки і 

технологій. 

СК6. Здатність забезпе-

чувати ефективне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

робіт, технічного обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

РН2. Ефективно взаємо-

діяти з колегами, керів-

никами, клієнтами, ін-

шими особами, доносити 

до них власні розуміння, 

знання, судження, досвід 

у сфері гірництва. 

РН11. Забезпечувати 

ефективність виробни-

чих і технологічних  

процесів виробництва. 

Економічна теорія 

СК1. Здатність застосо-

вувати математичні ме-

тоди та методи природ-

ничих наук для 
розв’язання типових за-

дач гірництва.  

СК5. Здатність викорис-

товувати основи механі-

ки твердого тіла, матері-

алознавства та інформа-

ції про машини і механі-

зми, що використову-

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 
наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

Фізика 
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ються, при ведені гірни-

човидобувних, гірничо-

переробних робіт й мо-

дернізації гірничого еле-

ктромеханічного облад-

нання. 

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати мора-

льні, культурні, наукові 

цінності й досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та за-

кономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і сус-

пільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, використо-

вувати різні види та фо-

рми рухової активності 

для активного відпочин-

ку та ведення здорового 

способу життя. 

РН2. Ефективно взаємо-

діяти з колегами, керів-

никами, клієнтами, ін-

шими особами, доносити 

до них власні розуміння, 

знання, судження, досвід 

у сфері гірництва. 

 

Фізичне виховання 

ЗК5. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

 

РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

ційні технології, прик-

ладні програми при ви-

конанні професійної ді-

яльності. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

Інформаційні та комунікаційні технології 

в галузі 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність 

здійснювати безпечну 
діяльність. 

СК13. Здатність забезпе-

чувати безпечне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

та монтажних робіт. 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за пев-
ної невизначеності умов. 

РН3. Організовувати та 

контролювати профе-

сійну діяльність у сфері 

гірництва в умовах не-

передбачуваних змін. 

РН14. Оцінювати тех-

нічний стан гірничого 

Безпека життєдіяльності 
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обладнання, інструмен-

тів, матеріалів, застосо-

вувати сучасні методи 

обслуговування та ре-

монту гірничого елект-

ромеханічного облад-

нання та автоматичних 

пристроїв. 

РН16. Організовувати 

стійке провітрювання 

виробок та дільниць. 

1.2  Дисципліни, що формують спеціальні (фахові) компетенції 

СК4. Здатність впрова-

джувати природоохо-

ронні технології у гірни-

цтві. 

 

РН10. Використовувати 

раціональні природоохо-

ронні технології з до-

триманням вимог еколо-

гічної безпеки в гірницт-

ві. 

РН11. Забезпечувати 

ефективність виробни-

чих і технологічних  

процесів виробництва. 

 

 

Основи екології 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

СК3. Здатність застосо-

вувати кінематичні, гід-

равлічні та комбіновані 

схеми машин, механізмів 

та обладнання в профе-

сійній діяльності. 

СК4. Здатність впрова-

джувати природоохо-

ронні технології у гірни-

цтві. 

СК5. Здатність викорис-

товувати основи механі-

ки твердого тіла, матері-
алознавства та інформа-

ції про машини і механі-

зми, що використову-

ються, при ведені гірни-

човидобувних, гірничо-

переробних робіт й мо-

дернізації гірничого еле-

ктромеханічного облад-

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

ційні технології, прикла-

дні програми при вико-

нанні професійної діяль-

ності. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 
корисних копалин. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

Гірнича справа 
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нання. 

СК6. Здатність забезпе-

чувати ефективне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

робіт. 

СК7. Здатність організо-

вувати роботу бригад та 

дільниць на гірничих 

підприємствах відповід-

но до технологічних рег-

ламентів. 

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 

довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

СК11. Здатність здійс-

нювати механізацію та 

автоматизацію техноло-

гічних процесів у гірни-

чодобувній та гірничо-

переробній промислово-

сті. 

СК12. Здатність розроб-

ляти і обґрунтовувати 

пропозиції щодо удоско-

налення технологічних 

гірничодобувних та гір-

ничопереробних проце-

сів. 

сфері гірництва. 

РН9. Застосовувати 

знання впливу щільності, 

в’язкості, температури 

води та олив на оптима-

льні параметри роботи 

гідроприводів гірничих 

машин, двигунів та ме-

ханізованих комплексах. 

РН10. Використовувати 

раціональні природоохо-

ронні технології з до-

триманням вимог еколо-

гічної безпеки в гірницт-

ві. 

РН11. Забезпечувати 

ефективність виробни-

чих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН12. Складати і засто-

совувати кінематичні, 

гідравлічні та комбіно-

вані схеми машин, меха-

нізмів та обладнання. 

РН15. Впроваджувати 

інноваційні технології з 

використанням автома-

тизованих систем управ-

ління підприємствами та 

технологічними проце-

сами гірничої галузі.   

СК2.Здатність оцінювати 

вплив геологічних та 

гідрогеологічних проце-

сів і геологічну будову 

родовищ  на процеси 

ведення гірничих робіт. 

СК10. Здатність вибира-

ти оптимальні варіанти 

проведення робіт у різ-
них гірничо-геологічних 

умовах. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин.  

РН8. Визначати умови та 
форми залягання корис-

них копалин різного ге-

незису, їхній склад, по-

тужність, види тектоніч-

них порушень та їх 

вплив на технологію ве-

дення гірничих робіт. 

Геологія 
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ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

СК14. Здатність здійс-

нювати аналіз і прийнят-

тя рішень по схемам роз-

витку маркшейдерських 

мереж, способів їх побу-

дови, конструкції пунк-

тів і центрів, методики 

виконання геодезичних 

вимірювань. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

Геодезія 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

СК14. Здатність здійс-

нювати аналіз і прийнят-

тя рішень по схемам роз-

витку маркшейдерських 

мереж, способів їх побу-

дови, конструкції пунк-

тів і центрів, методики 

виконання геодезичних 

вимірювань. 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

Практикум з геодезії 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 

довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

ційні технології, прикла-

дні програми при вико-

нанні професійної діяль-

ності. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин. 

Маркшейдерське креслення 

ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

СК6. Здатність забезпе-

чувати ефективне прове-

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

Маркшейдерська справа 
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дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

робіт, технічного обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

СК9. Здатність вибирати 

способи і засоби контро-

лю технологічних проце-

сів гірництва.  

СК10. Здатність вибира-

ти оптимальні варіанти 

проведення робіт у різ-

них гірничо-геологічних 

умовах. 

СК13. Здатність забезпе-

чувати безпечне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

та монтажних робіт. 

СК14. Здатність здійс-

нювати аналіз і прийнят-

тя рішень по схемам роз-

витку маркшейдерських 

мереж, способів їх побу-

дови, конструкції пунк-

тів і центрів, методики 

виконання геодезичних 

вимірювань. 

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

СК17. Здатність прово-

дити інструментальні 

спостереження за проце-

сами зрушення гірських 

порід, проявами гірничо-

го тиску, деформаціями 

гірського масиву, земної 

поверхні, приміщень і 

споруд, за стійкістю 

уступів, бортів кар’єрів і 

відкосів відвалів. 

невизначеності умов. 

РН3. Організовувати та 

контролювати професій-

ну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непе-

редбачуваних змін. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин. 

РН11. Забезпечувати 

ефективність виробни-

чих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН13. Застосовувати 

сучасні методи та облад-

нання контролю техно-

логічних процесів для 

забезпечення якості у 

гірництві. 

РН14. Оцінювати техні-

чний стан гірничого об-

ладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовува-

ти сучасні методи обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

РН19. Визначати пара-

метри зрушення земної 

поверхні,  уступів, бортів 

кар’єрів і відкосів відва-

лів  за результатами на-

турних інструменталь-

них спостережень. 
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ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

СК10. Здатність вибира-

ти оптимальні варіанти 

проведення робіт у різ-

них гірничо-геологічних 

умовах. 

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

 

 

Практикум з маркшейдерської справи 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

СК1. Здатність застосо-

вувати математичні ме-

тоди та методи природ-

ничих наук для 

розв’язання типових за-

дач гірництва.  

СК2.Здатність оцінювати 

вплив геологічних та 

гідрогеологічних проце-

сів і геологічну будову 

родовищ  на процеси 

ведення гірничих робіт.  

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 
маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН8. Визначати умови та 

форми залягання корис-

них копалин різного ге-

незису, їхній склад, по-

тужність, види тектоніч-

них порушень та їх 

вплив на технологію ве-

дення гірничих робіт. 

РН18. Здійснювати гір-
ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

Гірнича геометрія 

ЗК3. Здатність застосо- РН1. Приймати обґрун- Облік рухомості та вилучення запасів ко-
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вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

СК16. Здатність розподі-

ляти запаси щодо якості  

та розвіданості, вести  

підрахунок і облік руху 

запасів  та втрат. 

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН20. Вести підрахунок і 

облік запасів та втрат, 

здійснювати контроль за 

раціональним викорис-

танням надр. 

рисних копалин 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК8. Здатність здійсню-

вати  безпечну діяль-

ність. 

СК6. Здатність забезпе-

чувати ефективне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

робіт, технічного обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

СК9. Здатність вибирати 

способи і засоби контро-

лю технологічних проце-

сів гірництва.  

СК10. Здатність вибира-

ти оптимальні варіанти 

проведення робіт у різ-

них гірничо-геологічних 

умовах. 

СК13. Здатність забезпе-

чувати безпечне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

та монтажних робіт. 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН3. Організовувати та 

контролювати професій-

ну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непе-

редбачуваних змін. 

РН11. Забезпечувати 

ефективність виробни-

чих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН13. Застосовувати 

сучасні методи та облад-

нання контролю техно-

логічних процесів для 

забезпечення якості у 

гірництві. 

РН14. Оцінювати техні-

чний стан гірничого об-

ладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовува-

ти сучасні методи обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

РН16. Організовувати 

стійке провітрювання 

виробок та дільниць. 

Охорона праці в галузі 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

СК3. Здатність застосо-

вувати кінематичні, гід-

равлічні та комбіновані 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

Основи електроніки та електротехніки 
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схеми машин, механізмів 

та обладнання в профе-

сійній діяльності. 

СК6. Здатність забезпе-

чувати ефективне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

робіт, технічного обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

СК9. Здатність вибирати 

способи і засоби контро-

лю технологічних проце-

сів гірництва.  

 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН13. Застосовувати 

сучасні методи та облад-

нання контролю техно-

логічних процесів для 

забезпечення якості у 

гірництві. 

РН14. Оцінювати техні-

чний стан гірничого об-

ладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовува-

ти сучасні методи обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

2. Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором навчального закладу) 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

ційні технології, прикла-

дні програми при вико-

нанні професійної діяль-

ності. 

Комп'ютеризація маркшейдерських робіт 

СК1.Здатність застосо-

вувати математичні ме-

тоди та методи природ-

ничих наук для 
розв’язання типових за-

дач гірництва. 

 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 
наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

Вища математика 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

СК6. Здатність забезпе-

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

Економіка галузі 
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чувати ефективне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

робіт, технічного обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

СК12. Здатність розроб-

ляти і обґрунтовувати 

пропозиції щодо удоско-

налення технологічних 

гірничодобувних та гір-

ничопереробних проце-

сів. 

СК18. Здатність ефекти-

вно організовувати про-

ведення маркшейдерсь-

ких робіт  і проводити 

економічний аналіз ви-

трат для реалізації мар-

кшейдерських завдань. 

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН11. Забезпечувати 

ефективність виробни-

чих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН15. Впроваджувати 

інноваційні технології з 

використанням автома-

тизованих систем управ-

ління підприємствами та 

технологічними проце-

сами гірничої галузі. 

РН21. Застосовувати 

знання основних законів 

економічного розвитку 

видобувної промислово-

сті, вміти ефективно ор-

ганізовувати проведення 

маркшейдерських робіт  

і проводити економічний 

аналіз витрат для реалі-

зації маркшейдерських 

завдань. 

СК7. Здатність організо-

вувати роботу бригад та 

дільниць на гірничих 

підприємствах відповід-

но до технологічних рег-

ламентів. 

СК10. Здатність вибира-

ти оптимальні варіанти 

проведення робіт у різ-

них гірничо-геологічних 

умовах. 

СК18. Здатність ефекти-

вно організовувати про-

ведення маркшейдерсь-

ких робіт  і проводити 

економічний аналіз ви-

трат для реалізації мар-

кшейдерських завдань. 

РН3. Організовувати та 

контролювати професій-

ну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непе-

редбачуваних змін. 

РН21. Застосовувати 

знання основних законів 

економічного розвитку 

видобувної промислово-

сті, вміти ефективно ор-

ганізовувати проведення 

маркшейдерських робіт  

і проводити економічний 

аналіз витрат для реалі-

зації маркшейдерських 

завдань. 

Організація маркшейдерських робіт 

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати мора-

льні, культурні, наукові 

цінності й досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та за-

кономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

РН2. Ефективно взаємо-

діяти з колегами, керів-

никами, клієнтами, ін-

шими особами, доносити 

до них власні розуміння, 

знання, судження, досвід 

у сфері гірництва. 

РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

Вступ до спеціальності 
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знань про природу і сус-

пільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, використо-

вувати різні види та фо-

рми рухової активності 

для активного відпочин-

ку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК5. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 

довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

ційні технології, прикла-

дні програми при вико-

нанні професійної діяль-

ності. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

СК1. Здатність застосо-

вувати математичні ме-

тоди та методи природ-

ничих наук для 

розв’язання типових за-

дач гірництва.  

СК14. Здатність здійс-

нювати аналіз і прийнят-

тя рішень по схемам роз-

витку маркшейдерських 

мереж, способів їх побу-

дови, конструкції пунк-

тів і центрів, методики 

виконання геодезичних 

вимірювань. 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН17. Здійснювати про-

ектування, створення та 

реконструкцію  марк-

шейдерських опорних 

мереж на підставі попе-

реднього аналізу їх точ-

ності 

Основи вищої геодезії 

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 

довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин. 

Топографічне креслення 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

Математична обробка геодезичних вимі-

рів 
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чних ситуаціях. 

  СК1. Здатність застосо-

вувати математичні ме-

тоди та методи природ-

ничих наук для 

розв’язання типових за-

дач гірництва.  

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти і інтер-

претувати  результати 

вимірювань. 

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

   СК1. Здатність засто-

совувати математичні 

методи та методи приро-

дничих наук для 

розв’язання типових за-

дач гірництва.  

 СК9. Здатність вибирати 

способи і засоби контро-

лю технологічних проце-

сів гірництва.  

СК14. Здатність здійс-

нювати аналіз і прийнят-

тя рішень по схемам роз-

витку маркшейдерських 

мереж, способів їх побу-

дови, конструкції пунк-

тів і центрів, методики 

виконання геодезичних 

вимірювань. 

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 
необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

РН3. Організовувати та 

контролювати професій-

ну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непе-

редбачуваних змін. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН17. Здійснювати про-

ектування, створення та 

реконструкцію  марк-

шейдерських опорних 

мереж на підставі попе-

реднього аналізу їх точ-

ності. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 
забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

Теорія помилок вимірювань 

3. Практична підготовка 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

Геодезична практика 
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чних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 

довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

 

 

 

 

 

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

ційні технології, прикла-

дні програми при вико-

нанні професійної діяль-

ності. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

ЗК5. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

   СК1. Здатність засто-

совувати математичні 

методи та методи приро-

дничих наук для 

розв’язання типових за-

дач гірництва.  

СК2. Здатність оцінюва-

ти вплив геологічних та 

гідрогеологічних проце-

сів і геологічну будову 

родовищ на процеси ве-

дення гірничих робіт.  

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 
довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

 

 

РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

ційні технології, прикла-

дні програми при вико-

нанні професійної діяль-

ності. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН8. Визначати умови та 

форми залягання корис-

Ознайомлювальна практика  на підприєм-

стві 
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них копалин різного ге-

незису, їхній склад, по-

тужність, види тектоніч-

них порушень та їх 

вплив на технологію ве-

дення гірничих робіт.  

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

СК1. Здатність застосо-

вувати математичні ме-

тоди та методи природ-

ничих наук для 

розв’язання типових за-

дач гірництва.  

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 

довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

СК9. Здатність вибирати 

способи і засоби контро-

лю технологічних проце-

сів гірництва.  

СК10. Здатність вибира-

ти оптимальні варіанти 

проведення робіт у різ-

них гірничо-геологічних 

умовах. 

СК13. Здатність забезпе-

чувати безпечне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

та монтажних робіт. 

СК14. Здатність здійс-

нювати аналіз і прийнят-
тя рішень по схемам роз-

витку маркшейдерських 

мереж, способів їх побу-

дови, конструкції пунк-

тів і центрів, методики 

виконання геодезичних 

вимірювань. 

СК15. Здатність  визна-

РН3. Організовувати та 

контролювати професій-

ну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непе-

редбачуваних змін. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН14. Оцінювати техні-

чний стан гірничого об-

ладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовува-

ти сучасні методи обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН17. Здійснювати про-

ектування, створення та 

реконструкцію  марк-

шейдерських опорних 

мереж на підставі попе-

реднього аналізу їх точ-
ності. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

Маркшейдерська практика 
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чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

СК17. Здатність прово-

дити інструментальні 

спостереження за проце-

сами зрушення гірських 

порід, проявами гірничо-

го тиску, деформаціями 

гірського масиву, земної 

поверхні, приміщень і 

споруд, за стійкістю 

уступів, бортів кар’єрів і 

відкосів відвалів. 

підземних споруд. 

РН19. Визначати пара-

метри зрушення земної 

поверхні,  уступів, бортів 

кар’єрів і відкосів відва-

лів  за результатами на-

турних інструменталь-

них спостережень. 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність спілкува-

тися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

ЗК5. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК8. Здатність 

здійснювати безпечну 

діяльність. 

СК1. Здатність застосо-

вувати математичні ме-

тоди та методи природ-

ничих наук для 

розв’язання типових за-

дач гірництва.  

СК2. Здатність оцінюва-

ти вплив геологічних та 

гідрогеологічних проце-
сів і геологічну будову 

родовищ на процеси ве-

дення гірничих робіт.  

СК3. Здатність застосо-

вувати різноманітні за 

схемами інструменти та 

обладнання в професій-

ній діяльності. 

РН1. Приймати обґрун-

товані рішення з вирі-

шення типових складних 

завдань у сфері гірницт-

ва у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН2. Ефективно взаємо-

діяти з колегами, керів-

никами, іншими особа-

ми, доносити до них вла-

сні розуміння, знання, 

судження, досвід у сфері 

гірництва. РН2. Ефекти-

вно взаємодіяти з коле-

гами, керівниками, кліє-

нтами, іншими особами, 

доносити до них власні 

розуміння, знання, су-

дження, досвід у сфері 

гірництва. 

РН4. Спілкуватися дер-

жавною та іноземною 

мовами усно і письмово 

у професійній діяльності. 
РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

ційні технології, прикла-

дні програми при вико-

нанні професійної діяль-

ності. 

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

Технологічна практика 
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СК5. Здатність викорис-

товувати основи механі-

ки твердого тіла, матері-

алознавства та інформа-

ції про машини і механі-

зми, що використову-

ються, при ведені гірни-

човидобувних, гірничо-

переробних робіт й мо-

дернізації гірничого еле-

ктромеханічного облад-

нання. 

СК6. Здатність забезпе-

чувати ефективне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

робіт, технічного обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 

довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

СК9. Здатність вибирати 

способи і засоби контро-

лю технологічних проце-

сів гірництва.  

СК10. Здатність вибира-

ти оптимальні варіанти 

проведення робіт у різ-

них гірничо-геологічних 

умовах. 

СК11. Здатність здійс-

нювати механізацію та 

автоматизацію техноло-

гічних процесів у гірни-

чодобувній та гірничо-

переробній промислово-

сті. 

СК12. Здатність розроб-

ляти і обґрунтовувати 

пропозиції щодо удоско-

налення технологічних 

гірничодобувних та гір-

ничопереробних проце-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин. 

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН8. Визначати умови та 

форми залягання корис-

них копалин різного ге-

незису, їхній склад, по-

тужність, види тектоніч-

них порушень та їх 

вплив на технологію ве-

дення гірничих робіт. 

РН9. Застосовувати 

знання впливу щільності, 

в’язкості, температури 

води та олив на оптима-

льні параметри роботи 

гідроприводів гірничих 

машин, двигунів та ме-

ханізованих комплексах. 

РН10. Використовувати 

раціональні природоохо-

ронні технології з до-

триманням вимог еколо-

гічної безпеки в гірницт-

ві. 

РН11. Забезпечувати 

ефективність виробни-

чих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН12. Складати і засто-

совувати кінематичні, 

гідравлічні та комбіно-

вані схеми машин, меха-

нізмів та обладнання. 

РН13. Застосовувати 

сучасні методи та облад-

нання контролю техно-

логічних процесів для 

забезпечення якості у 

гірництві. 
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сів. 

СК13. Здатність забезпе-

чувати безпечне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

та монтажних робіт. 

СК14. Здатність здійс-

нювати аналіз і прийнят-

тя рішень по схемам роз-

витку маркшейдерських 

мереж, способів їх побу-

дови, конструкції пунк-

тів і центрів, методики 

виконання геодезичних 

вимірювань. 

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

СК16. Здатність розподі-

ляти запаси щодо якості  

та розвіданості, вести  

підрахунок і облік руху 

запасів  та втрат. 

СК17. Здатність прово-

дити інструментальні 

спостереження за проце-

сами зрушення гірських 

порід, проявами гірничо-

го тиску, деформаціями 

гірського масиву, земної 

поверхні, приміщень і 

споруд, за стійкістю 

уступів, бортів кар’єрів і 

відкосів відвалів. 

РН14. Оцінювати техні-

чний стан гірничого об-

ладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовува-

ти сучасні методи обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

спостережень. 

РН16. Організовувати 

стійке провітрювання 

виробок та дільниць. 

РН17. Здійснювати про-

ектування, створення та 

реконструкцію  марк-

шейдерських опорних 

мереж на підставі попе-

реднього аналізу їх точ-

ності. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

РН19. Визначати пара-

метри зрушення земної 

поверхні,  уступів, бортів 

кар’єрів і відкосів відва-

лів  за результатами на-

турних інструменталь-

них спостережень. 

РН20. Вести підрахунок і 

облік запасів та втрат, 

здійснювати контроль за 

раціональним викорис-

танням надр. 

ЗК1. Здатність реалізува-

ти свої права і обов’язки 

як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільно-

го демократичного) сус-

пільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

РН1. Приймати, за об-

ґрунтовані рішення з 

вирішення типових 

складних завдань у сфері 

гірництва у тому числі 

певної невизначеності 

умов. 

Переддипломна практика 
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верховенства права, прав 

і свобод людини і грома-

дянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати 

та примножувати мора-

льні, культурні, наукові 

цінності й досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та за-

кономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і сус-

пільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, використо-

вувати різні види та фо-

рми рухової активності 

для активного відпочин-

ку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК3. Здатність застосо-

вувати знання у практи-

чних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність спілкува-

тися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

ЗК5. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК6. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК8. Здатність 

здійснювати безпечну 

діяльність. 

СК1. Здатність застосо-

вувати математичні ме-

тоди та методи природ-

ничих наук для 

розв’язання типових за-

дач гірництва.  

СК2. Здатність оцінюва-

ти вплив геологічних та 

гідрогеологічних проце-

сів і геологічну будову 

родовищ на процеси ве-

дення гірничих робіт.  

СК3. Здатність застосо-

вувати різноманітні за 

схемами інструменти та 

РН2. Ефективно взаємо-

діяти з колегами, керів-

никами, клієнтами, ін-

шими особами, доносити 

до них власні розуміння, 

знання, судження, досвід 

у сфері гірництва. 

РН3. Організовувати та 

контролювати професій-

ну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непе-

редбачуваних змін. 

РН4. Спілкуватися дер-

жавною та іноземною 

мовами усно і письмово 

у професійній діяльності. 

РН5. Застосовувати ін-

формаційні, комуніка-

ційні технології, прикла-

дні програми при вико-

нанні професійної діяль-

ності.  

РН6. Складати й засто-

совувати гірничу та гео-

лого-маркшейдерську 

документацію, креслен-

ня, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення 

корисних копалин.  

РН7. Застосовувати 

знання і методи матема-

тики, природничих, ін-

женерних та геологічних 

наук для розв’язання 

складних типових задач 

професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН8. Визначати умови та 

форми залягання корис-

них копалин різного ге-

незису, їхній склад, по-

тужність, види тектоніч-

них порушень та їх 

вплив на технологію ве-
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обладнання в професій-

ній діяльності. 

СК4. Здатність впрова-

джувати природоохо-

ронні технології у гірни-

цтві. 

СК5. Здатність викорис-

товувати основи механі-

ки твердого тіла, матері-

алознавства та інформа-

ції про машини і механі-

зми, що використову-

ються, при ведені гірни-

човидобувних, гірничо-

переробних робіт й мо-

дернізації гірничого еле-

ктромеханічного облад-

нання. 

СК6. Здатність забезпе-

чувати ефективне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

робіт, технічного обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

СК7. Здатність організо-

вувати роботу бригад та 

дільниць на гірничих 

підприємствах відповід-

но до технологічних рег-

ламентів. 

СК8. Здатність викорис-

товувати нормативні та 

довідкові матеріали, ста-

ндартні методики, тех-

нологічну й гірничо-

графічну документацію, 

державні стандарти та 

технічні креслення. 

СК9. Здатність вибирати 

способи і засоби контро-

лю технологічних проце-

сів гірництва.  

СК10. Здатність вибира-

ти оптимальні варіанти 

проведення робіт у різ-

них гірничо-геологічних 

умовах. 

СК11. Здатність здійс-

дення гірничих робіт.  

РН9. Застосовувати 

знання впливу щільності, 

в’язкості, температури 

води та олив на оптима-

льні параметри роботи 

гідроприводів гірничих 

машин, двигунів та ме-

ханізованих комплексах. 

РН10. Використовувати 

раціональні природоохо-

ронні технології з до-

триманням вимог еколо-

гічної безпеки в гірницт-

ві. 

РН11. Забезпечувати 

ефективність виробни-

чих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН12. Складати і засто-

совувати кінематичні, 

гідравлічні та комбіно-

вані схеми машин, меха-

нізмів та обладнання.  

РН13. Застосовувати 

сучасні методи та облад-

нання контролю техно-

логічних процесів для 

забезпечення якості у 

гірництві. 

РН14. Оцінювати техні-

чний стан гірничого об-

ладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовува-

ти сучасні методи обслу-

говування та ремонту 

гірничого електромеха-

нічного обладнання та 

автоматичних пристроїв.  

РН15. Впроваджувати 

інноваційні технології з 

використанням автома-

тизованих систем управ-

ління підприємствами та 
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нювати механізацію та 

автоматизацію техноло-

гічних процесів у гірни-

чодобувній та гірничо-

переробній промислово-

сті. 

СК12. Здатність розроб-

ляти і обґрунтовувати 

пропозиції щодо удоско-

налення технологічних 

гірничодобувних та гір-

ничопереробних проце-

сів. 

СК13. Здатність забезпе-

чувати безпечне прове-

дення гірничовидобув-

них, гірничопереробних 

та монтажних робіт. 

СК14. Здатність здійс-

нювати аналіз і прийнят-

тя рішень по схемам роз-

витку маркшейдерських 

мереж, способів їх побу-

дови, конструкції пунк-

тів і центрів, методики 

виконання геодезичних 

вимірювань. 

СК15. Здатність  визна-

чати просторово-

геометричне положення 

об'єктів, здійснювати 

необхідні геодезичні та 

маркшейдерські вимірю-

вання, обробляти та ін-

терпретувати  результати 

вимірювань. 

СК16. Здатність розподі-

ляти запаси щодо якості  

та розвіданості, вести  

підрахунок і облік руху 

запасів  та втрат. 

СК17. Здатність прово-

дити інструментальні 

спостереження за проце-

сами зрушення гірських 

порід, проявами гірничо-

го тиску, деформаціями 

гірського масиву, земної 

поверхні, приміщень і 

споруд, за стійкістю 

уступів, бортів кар’єрів і 

технологічними проце-

сами гірничої галузі.  

РН16. Організовувати 

стійке провітрювання 

виробок та дільниць. 

РН17. Здійснювати про-

ектування, створення та 

реконструкцію  марк-

шейдерських опорних 

мереж на підставі попе-

реднього аналізу їх точ-

ності. 

РН18. Здійснювати гір-

ничо-геометричне марк-

шейдерсько-геодезичне 

забезпечення технологій 

видобутку корисних ко-

палин, будівництва гір-

ничих підприємств та 

підземних споруд. 

РН19. Визначати пара-

метри зрушення земної 

поверхні,  уступів, бортів 

кар’єрів і відкосів відва-

лів  за результатами на-

турних інструменталь-

них спостережень. 

РН20. Вести підрахунок і 

облік запасів та втрат, 

здійснювати контроль за 

раціональним викорис-

танням надр. 

РН21. Застосовувати 

знання основних законів 

економічного розвитку 

видобувної промислово-

сті, вміти ефективно ор-

ганізовувати проведення 

маркшейдерських робіт  

і проводити економічний 

аналіз витрат для реалі-

зації маркшейдерських 

завдань. 



24 

 

відкосів відвалів. 

СК18. Здатність ефекти-

вно організовувати про-

ведення маркшейдерсь-

ких робіт  і проводити 

економічний аналіз ви-

трат для реалізації мар-

кшейдерських завдань. 
 


