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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану 

Код та найменування спеціальності 184  Гірництво 

Рівень освіти    фахова передвища освіта 

Освітньо-професійна  програма  «Обробка природного каменю» 

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  затверджений 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 здобувач 
Результати навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

І. Нормативні навчальні дисципліни 

1.1. Дисципліни, що формують загальні компетенції 

 ЗК2.Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності й досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 

 

РН2.Ефективно взаємодіяти з 

колегами, керівниками, клієнтами, 

іншими особами, доносити до них 

власні розуміння, знання, 

судження, досвід у сфері гірництва. 

 

 

 

 

 

Історія української державності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗК1.Здатність реалізувати свої права 

і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН2.Ефективно взаємодіяти з 

колегами, керівниками, клієнтами, 

іншими особами, доносити до них 

власні розуміння, знання, 

судження, досвід у сфері гірництва. 

 

 

Основи правознавства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК1.Здатність реалізувати свої права 

і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

РН2.Ефективно взаємодіяти з 

колегами, керівниками, клієнтами, 

іншими особами, доносити до них 

власні розуміння, знання, 

судження, досвід у сфері гірництва. 

 

 

 

Соціологія 

 

 

 

 

 

ЗК2.Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності й досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

РН2.Ефективно взаємодіяти з 

колегами, керівниками, клієнтами, 

іншими особами, доносити до них 

власні розуміння, знання, 

судження, досвід у сфері гірництва. 

 

 

 

 

 

Культурологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК5.Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

 

 

 

 

 

 

 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні 

професійної діяльності. 

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

Інформаційні та комунікаційні 

технології в галузі 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК8.Здатність здійснювати безпечну 

діяльність.  

СК13.Здатність забезпечувати 

безпечне проведення 

гірничовидобувних, 

РН3.Організовувати та 

контролювати професійну 

діяльність у сфері гірництва в 

умовах непередбачуваних змін. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

Безпека життєдіяльності 

 

 



гірничопереробних, ювелірних, 

ремонтних та монтажних робіт. 

 

 

 

 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та 

дільниць. 

 

 

 

 

 

 

ЗК4.Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово. 

РН4.Спілкуватися державною та 

іноземною мовами усно і письмово 

у професійній діяльності. 

Українська мова за професійним 

спрямуванням 

 

ЗК7.Здатність спілкуватись 

іноземною мовою. 

 

РН4.Спілкуватися державною та 

іноземною мовами усно і письмово 

у професійній діяльності. 

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

 

ЗК2.Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності й досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

РН2.Ефективно взаємодіяти з 

колегами, керівниками, клієнтами, 

іншими особами, доносити до них 

власні розуміння, знання, 

судження, досвід у сфері гірництва. 

 

 

 

 

 

Фізичне виховання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Дисципліни, що формують спеціальні (фахові) компетенції 

СК2.Здатність оцінювати вплив 

геологічних та гідрогеологічних 

процесів і геологічну будову 

родовищ на процеси ведення 

гірничих робіт.  

СК4.Здатність впроваджувати 

природоохоронні технології у 

гірництві. 

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН8.Визначати умови та форми 

залягання корисних копалин 

різного генезису, їхній склад, 

потужність, види тектонічних 

порушень та їх вплив на технологію 

ведення гірничих робіт. 

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

Основи екології 



виробничих і технологічних  

процесів виробництва. 

СК3.Здатність застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання в 

професійній діяльності. 

СК5.Здатність використовувати 

основи механіки твердого тіла, 

матеріалознавства та інформації про 

машини і механізми, що 

використовуються, при ведені 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт й модернізації гірничого 

електромеханічного обладнання. 

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН9.Застосовувати знання впливу 

щільності, в’язкості, температури 

води та олив на оптимальні 

параметри роботи гідроприводів 

гірничих машин, двигунів та 

механізованих комплексах. 

 

Технічна механіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК3.Здатність застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання в 

професійній діяльності. 

СК5.Здатність використовувати 

основи механіки твердого тіла, 

матеріалознавства та інформації про 

машини і механізми, що 

використовуються, при ведені 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт й модернізації гірничого 

електромеханічного обладнання. 

СК8.Здатність використовувати 

нормативні та довідкові матеріали, 

стандартні методики, технологічну й 

гірничо-графічну документацію, 

державні стандарти та технічні 

креслення. 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні 

професійної діяльності. 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну 

документацію, креслення, 

технологічні схеми ведення 

гірничих робіт,  каменеобробних та 

ювелірних робіт.  

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН9.Застосовувати знання впливу 

щільності, в’язкості, температури 

води та олив на оптимальні 

параметри роботи гідроприводів 

гірничих машин, двигунів та 

механізованих комплексах. 

РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

Інженерна графіка 



ЗК5.Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

СК17.Здатність оцінювати 

сировину для каменеобробки та 

ювелірної промисловості, яка 

представлена окремими 

кристалами, друзами, 

кристаличними агрегатами, 

мінералами та гірськими породами. 

 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні 

професійної діяльності. 

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач в професійній 

діяльності у сфері гірництва. 

РН17.Застосовувати сучасні 

мінералогічні та петрографічні  

методи діагностики  кристалів, 

мінералів та гірських порід для 

використання в каменеобробній та 

ювелірній промисловості. 

Мінералогія і петрографія 

 

СК2.Здатність оцінювати вплив 

геологічних та гідрогеологічних 

процесів і геологічну будову 

родовищ на процеси ведення 

гірничих робіт. 

 

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН8.Визначати умови та форми 

залягання корисних копалин 

різного генезису, їхній склад, 

потужність, види тектонічних 

порушень та їх вплив на технологію 

ведення гірничих робіт. 

Родовища природного каменю 

ЗК8. Здатність здійснювати 

безпечну діяльність. 

СК3.Здатність застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та комбіновані 

схеми машин, механізмів та 

обладнання в професійній діяльності. 

СК5.Здатність використовувати 

основи механіки твердого тіла, 

матеріалознавства та інформації про 

машини і механізми, що 

використовуються, при веденні 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт й модернізації гірничого та 

каменеобробного 

електромеханічного обладнання.  

СК8.Здатність використовувати 

нормативні та довідкові матеріали, 

стандартні методики, технологічну й 

гірничо-графічну документацію, 

державні стандарти та технічні 

креслення. 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні 

професійної діяльності. 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну 

документацію, креслення, 

технологічні схеми ведення 

гірничих робіт,  каменеобробних та 

ювелірних робіт.   

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН9.Застосовувати знання впливу 

щільності, в’язкості, температури 

води та олив на оптимальні 

параметри роботи гідроприводів 

гірничих машин, двигунів та 

механізованих комплексах. 

Обладнання для обробки каменю 

 



 РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та 

дільниць. 

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

каменеобробних та ювелірних робіт, 

технічного обслуговування та 

ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК7.Здатність організовувати 

роботу бригад та дільниць на 

гірничих, каменеобробних та 

ювелірних  підприємствах 

відповідно до технологічних 

регламентів. 

СК8.Здатність використовувати 

нормативні та довідкові матеріали, 

стандартні методики, технологічну й 

гірничо-графічну документацію, 

державні стандарти та технічні 

креслення. 

СК9.Здатність вибирати способи і 

засоби контролю технологічних 

процесів гірничих, каменеобробних 

та ювелірних робіт. 

СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, гірничопереробній 

та ювелірній  промисловості. 

СК12.Здатність розробляти і 

обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення технологічних 

гірничодобувних, 

РН3.Організовувати та 

контролювати професійну 

діяльність у сфері гірництва в 

умовах непередбачуваних змін. 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні 

професійної діяльності. 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну 

документацію, креслення, 

технологічні схеми ведення 

гірничих робіт,  каменеобробних та 

ювелірних робіт.  

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва.  

РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

РН13.Застосовувати сучасні методи 

та обладнання контролю 

технологічних процесів для 

забезпечення якості у гірництві. 

РН15.Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та технологічними 

процесами гірничої галузі. 

 

Технологія обробки каменю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



гірничопереробних  та ювелірних 

процесів.  

 

 

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

каменеобробних та ювелірних робіт, 

технічного обслуговування та 

ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК7.Здатність організовувати 

роботу бригад та дільниць на 

гірничих, каменеобробних та 

ювелірних  підприємствах 

відповідно до технологічних 

регламентів. 

СК8.Здатність використовувати 

нормативні та довідкові матеріали, 

стандартні методики, технологічну й 

гірничо-графічну документацію, 

державні стандарти та технічні 

креслення. 

 СК9.Здатність вибирати способи і 

засоби контролю технологічних 

процесів гірничих, каменеобробних 

та ювелірних робіт. 

СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, гірничопереробній 

та ювелірній  промисловості. 

СК12.Здатність розробляти і 

обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення технологічних 

гірничодобувних, 

гірничопереробних  та ювелірних 

процесів. 

РН3.Організовувати та 

контролювати професійну 

діяльність у сфері гірництва в 

умовах непередбачуваних змін. 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні 

професійної діяльності. 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну 

документацію, креслення, 

технологічні схеми ведення 

гірничих робіт,  каменеобробних та 

ювелірних робіт.  

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва.  

РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

РН13.Застосовувати сучасні методи 

та обладнання контролю 

технологічних процесів для 

забезпечення якості у гірництві. 

РН15.Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та технологічними 

процесами гірничої галузі. 

Технологія обробки каменю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СК8.Здатність використовувати 

нормативні та довідкові матеріали, 

стандартні методики, технологічну й 

гірничо-графічну документацію, 

державні стандарти та технічні 

креслення.  

СК9.Здатність вибирати способи і 

засоби контролю технологічних 

процесів гірничих, каменеобробних 

та ювелірних робіт.  

СК17.Здатність оцінювати сировину 

для каменеобробки та ювелірної 

промисловості, яка представлена 

окремими кристалами, друзами, 

кристалічними агрегатами, 

мінералами та гірськими породами. 

 

 

 

 

РН3.Організовувати та 

контролювати професійну 

діяльність у сфері гірництва в 

умовах непередбачуваних змін. 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, 

прикладні програми при 

виконанні професійної діяльності. 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну 

документацію, креслення, 

технологічні схеми ведення 

гірничих робіт,  каменеобробних 

та ювелірних робіт.  

РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

РН13.Застосовувати сучасні 

методи та обладнання контролю 

технологічних процесів для 

забезпечення якості у гірництві. 

РН18.Оцінювати відповідність 

сировини та готових виробів з 

каменю відповідно до вимог 

стандартів та технологічних карт. 

Оцінка якості і дизайн виробів з 

каменю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність здійснювати 

безпечну діяльність. 

СК3.Здатність застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання в 

професійній діяльності. 

СК5.Здатність використовувати 

основи механіки твердого тіла, 

матеріалознавства та інформації про 

машини і механізми, що 

використовуються, при ведені 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт й модернізації гірничого 

електромеханічного обладнання.  

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт, технічного обслуговування та 

ремонту гірничого 

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН9.Застосовувати знання впливу 

щільності, в’язкості, температури 

води та олив на оптимальні 

параметри роботи гідроприводів 

гірничих машин, двигунів та 

механізованих комплексах. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва.  

РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

Електропостачання та 

електропривід 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК8.Здатність використовувати 

нормативні та довідкові матеріали, 

стандартні методики, технологічну й 

гірничо-графічну документацію, 

державні стандарти та технічні 

креслення.  

СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, гірничопереробній 

та ювелірниій  промисловості. 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та технологічними 

процесами гірничої галузі. 

РН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та 

дільниць. 

 

 

СК6. Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

каменеобробних та ювелірних робіт, 

технічного обслуговування та 

ремонту гірничого, 

каменеобробного та ювелірного 

електрообладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК7.Здатність організовувати 

роботу бригад та дільниць на 

гірничих, каменеобробних та 

ювелірних  підприємствах 

відповідно до технологічних 

регламентів. 

СК12.Здатність розробляти і 

обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення технологічних 

гірничодобувних, 

гірничопереробних  та ювелірних 

процесів. 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні професійної 

діяльності. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН15.Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та технологічними 

процесами гірничої галузі. 

 

 

 

 

Економіка, організація та 

планування виробництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК8.Здатність використовувати 

нормативні та довідкові матеріали, 

стандартні методики, технологічну 

й гірничо-графічну документацію, 

державні стандарти та технічні 

креслення.  

СК9.Здатність вибирати способи і 

засоби контролю технологічних 

процесів гірничих, 

каменеобробних та ювелірних 

робіт.  

РН3.Організовувати та 

контролювати професійну 

діяльність у сфері гірництва в 

умовах непередбачуваних змін. 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні професійної 

діяльності.  

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну документацію, 

креслення, технологічні схеми 

Метрологія та стандартизація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ведення гірничих робіт,  

каменеобробних та ювелірних робіт.  

РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

РН13.Застосовувати сучасні методи 

та обладнання контролю 

технологічних процесів для 

забезпечення якості у гірництві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити 

та вирішувати проблему. 

СК4.Здатність впроваджувати 

природоохоронні технології у 

гірництві. 

СК10. Здатність вибирати 

оптимальні варіанти проведення 

робіт у різних гірничо-геологічних 

умовах. 

СК13. Здатність забезпечувати 

безпечне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних,ювелірних, 

ремонтних та монтажних робіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

РН1.Приймати обґрунтовані 

рішення з вирішення типових 

складних завдань у сфері гірництва 

у тому числі, за певної 

невизначеності умов. 

РН3.Організовувати та 

контролювати професійну 

діяльність у сфері гірництва в 

умовах непередбачуваних змін. 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну документацію, 

креслення, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт,  

каменеобробних та ювелірних робіт. 

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та 

дільниць. 

Охорона праці в галузі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1. Дисципліни за вибором навчального закладу 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність здійснювати 

безпечну діяльність. 

СК2. Здатність оцінювати вплив 

геологічних та гідрогеологічних 

процесів і геологічну будову 

родовищ на процеси ведення 

гірничих робіт.  

СК4. Здатність впроваджувати 

РН1.Приймати обґрунтовані 

рішення з вирішення типових 

складних завдань у сфері гірництва 

у тому числі, за певної 

невизначеності умов 

 РН3.Організовувати та 

контролювати професійну 

діяльність у сфері гірництва в 

умовах непередбачуваних змін. 

РН8.Визначати умови та форми 

Технологія розробки родовищ 

стінового каменю та блоків 

 

 

 

 

 

 

 



природоохоронні технології у 

гірництві. 

СК6. Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

каменеобробних та ювелірних робіт, 

технічного обслуговування та 

ремонту гірничого, 

каменеобробного та ювелірного 

електрообладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК10. Здатність вибирати 

оптимальні варіанти проведення 

робіт у різних гірничо-геологічних 

умовах. 

СК11. Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, гірничопереробній 

та ювелірниій  промисловості. 

СК12. Здатність розробляти і 

обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення технологічних 

гірничодобувних, 

гірничопереробних  та ювелірних 

процесів. 

СК13. Здатність забезпечувати 

безпечне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних,ювелірних, 

ремонтних та монтажних робіт. 

залягання корисних копалин 

різного генезису, їхній склад, 

потужність, види тектонічних 

порушень та їх вплив на технологію 

ведення гірничих робіт. 

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та технологічними 

процесами гірничої галузі. 

РН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та 

дільниць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК14.Здатність комплексно 

використовувати сировину, вести 

оперативний облік гірничого, 

каменеобробного і ювелірного 

обладнання та  природного каменю.  

 

 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН13.Застосовувати сучасні методи 

та обладнання контролю 

технологічних процесів для 

забезпечення якості у гірництві. 

Комплексне використання 

відходів каменю 

 

 

 

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт, технічного обслуговування та 

ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, гірничопереробній 

та ювелірниій  промисловості. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва.  

РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Впроваджувати інноваційні 

Кар’єрний транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 



СК16.Здатність забезпечувати 

ефективну роботу кар’єрних 

гірничих та транспортуючих машин, 

комплексів механізації при веденні 

гірничих робіт. 

технології з використанням 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та технологічними 

процесами гірничої галузі. 

 

 

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт, технічного обслуговування та 

ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, гірничопереробній 

та ювелірниій  промисловості. 

СК16.Здатність забезпечувати 

ефективну роботу кар’єрних 

гірничих та транспортуючих машин, 

комплексів механізації при веденні 

гірничих робіт. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН12.Складати і застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та технологічними 

процесами гірничої галузі. 

Кар’єрні машини та комплекси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК2.Здатність оцінювати вплив 

геологічних та гідрогеологічних 

процесів і геологічну будову 

родовищ на процеси ведення 

гірничих робіт.  

СК10.Здатність вибирати 

оптимальні варіанти проведення 

робіт у різних гірничо-геологічних 

умовах. 

 

 

 

 

 

 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну 

документацію, креслення, 

технологічні схеми ведення 

гірничих робіт,  каменеобробних та 

ювелірних робіт.  

РН7. Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових 

задач професійній діяльності у 

сфері гірництва. 

РН8.Визначати умови та форми 

залягання корисних копалин 

різного генезису, їхній склад, 

потужність, види тектонічних 

порушень та їх вплив на технологію 

ведення гірничих робіт. 

Геологія 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗК2. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності й досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу 

і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

РН2.Ефективно взаємодіяти з 

колегами, керівниками, клієнтами, 

іншими особами, доносити до них 

власні розуміння, знання, 

судження, досвід у сфері гірництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна теорія 

 

 

 

 

 

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт, технічного обслуговування та 

ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК7.Здатність організовувати 

роботу бригад та дільниць на 

гірничих, каменеобробних та 

ювелірних  підприємствах 

відповідно до технологічних 

регламентів. 

 СК9.Здатність вибирати способи і 

засоби контролю технологічних 

процесів гірничих, каменеобробних 

та ювелірних робіт. 

СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, гірничопереробній 

та ювелірній  промисловості. 

СК12.Здатність розробляти і 

обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення технологічних 

гірничодобувних, 

гірничопереробних  та ювелірних 

процесів. 

СК13.Здатність забезпечувати 

безпечне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних,ювелірних, 

РН3.Організовувати та 

контролювати професійну 

діяльність у сфері гірництва в 

умовах непередбачуваних змін. 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні 

професійної діяльності. 

 РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну 

документацію, креслення, 

технологічні схеми ведення 

гірничих робіт,  каменеобробних та 

ювелірних робіт.  

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Впроваджувати інноваційні 

технології з використанням 

автоматизованих систем управління 

підприємствами та технологічними 

процесами гірничої галузі. 

РН16.Організовувати стійке 

Ювелірна справа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ремонтних та монтажних робіт. 

СК17.Здатність оцінювати сировину 

для каменеобробки та ювелірної 

промисловості, яка представлена 

окремими кристалами, друзами, 

кристалічними агрегатами, 

мінералами та гірськими породами. 

провітрювання виробок та 

дільниць.  

РН17.Застосовувати сучасні 

мінералогічні та петрографічні  

методи діагностики  кристалів, 

мінералів та гірських порід для 

використання в каменеобробній та 

ювелірній промисловості. 

 

 

 

 

3. Практична підготовка 

ЗК3.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

СК5.Здатність використовувати 

основи механіки твердого тіла, 

матеріалознавства та інформації 

про машини і механізми, що 

використовуються, при веденні 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт й модернізації гірничого 

електромеханічного обладнання. 

СК15.Здатність використовувати 

прийоми слюсарно-механічних 

робіт при виготовленні  ювелірних 

виробів та проведенні ремонтів 

гірничого і  каменеобробного 

обладнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН1.Приймати обґрунтовані рішення 

з вирішення типових складних 

завдань у сфері гірництва у тому 

числі, за певної невизначеності умов. 

РН7.Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових задач 

професійній діяльності у сфері 

гірництва. 

 РН9.Застосовувати знання впливу 

щільності, в’язкості, температури 

води та олив на оптимальні 

параметри роботи гідроприводів 

гірничих машин, двигунів та 

механізованих комплексах. 

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

Навчальна слюсарно-механічна 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК3.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

СК2.Здатність оцінювати вплив 

геологічних та гідрогеологічних 

процесів і геологічну будову 

РН1.Приймати обґрунтовані рішення 

з вирішення типових складних 

завдань у сфері гірництва у тому 

числі, за певної невизначеності умов. 

РН7. Застосовувати знання і методи 

Навчальна геолого-мінералогічна 

практика 

 

 

 



родовищ на процеси ведення 

гірничих робіт.  

СК11.Здатність вибирати 

оптимальні варіанти проведення 

робіт у різних гірничо-геологічних 

умовах. 

 

 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових задач 

професійній діяльності у сфері 

гірництва. 

РН8.Визначати умови та форми 

залягання корисних копалин різного 

генезису, їхній склад, потужність, 

види тектонічних порушень та їх 

вплив на технологію ведення 

гірничих робіт. 

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН15.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК3.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

СК3.Здатність застосовувати 

кінематичні, гідравлічні та 

комбіновані схеми машин, 

механізмів та обладнання в 

професійній діяльності. 

СК5.Здатність використовувати 

основи механіки твердого тіла, 

матеріалознавства та інформації 

про машини і механізми, що 

використовуються, при ведені 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт й модернізації гірничого 

електромеханічного обладнання. 

СК7.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт, технічного обслуговування 

та ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

 

 

РН1.Приймати обґрунтовані рішення 

з вирішення типових складних 

завдань у сфері гірництва у тому 

числі, за певної невизначеності умов.  

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні професійної 

діяльності. 

РН7. Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових задач 

професійній діяльності у сфері 

гірництва. 

РН9.Застосовувати знання впливу 

щільності, в’язкості, температури 

води та олив на оптимальні 

параметри роботи гідроприводів 

гірничих машин, двигунів та 

механізованих комплексах. 

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  процесів 

виробництва. 

РН15.Оцінювати технічний стан 

Навчальна практика по вивченню 

гірничого та каменеобробного 

обладнання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК3.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних та  

гірничопереробних  робіт, 

технічного обслуговування та 

ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного обладнання, 

устаткування  та автоматичних 

пристроїв. 

СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, 

гірничопереробній промисловості.  

СК13.Здатність забезпечувати 

безпечне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних, ювелірних, 

ремонтних та монтажних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН1.Приймати обґрунтовані рішення 

з вирішення типових складних 

завдань у сфері гірництва у тому 

числі, за певної невизначеності умов. 

РН3.Організовувати та контролювати 

професійну діяльність у сфері 

гірництва в умовах 

непередбачуваних змін. 

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  

процесів виробництва. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, 

інструментів, матеріалів, 

застосовувати сучасні методи 

обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та дільниць. 

Начальна практика по вивченню 

технології гірничих та 

каменеобробних робіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗК3.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення ювелірних 

робіт, технічного обслуговування 

ювелірного обладнання, 

устаткування  та автоматичних 

пристроїв. 

СК9.Здатність вибирати способи і 

засоби контролю технологічних 

процесів гірничих, 

каменеобробних та ювелірних 

робіт. 

СК13.Здатність забезпечувати 

безпечне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних,ювелірних, 

ремонтних та монтажних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН1.Приймати обґрунтовані рішення 

з вирішення типових складних 

завдань у сфері гірництва у тому 

числі, за певної невизначеності умов. 

РН3.Організовувати та контролювати 

професійну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непередбачуваних 

змін. 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну документацію, 

креслення, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт,  

каменеобробних та ювелірних робіт.   

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві. 

РН11. Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  процесів 

виробництва. 

РН13.Застосовувати сучасні методи 

та обладнання контролю 

технологічних процесів для 

забезпечення якості у гірництві. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

ПРН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та дільниць. 

 

 

Навчальна практика по вивченню 

технології ювелірних робіт 

ЗК3.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти,ставити 

та вирішувати проблеми. 

ЗК8.Здатність здійснювати 

безпечну діяльність. 

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

РН1.Приймати обґрунтовані рішення 

з вирішення типових складних 

завдань у сфері гірництва у тому 

числі, за певної невизначеності умов. 

РН3.Організовувати та контролювати 

професійну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непередбачуваних 

змін. 

Технологічна практика 



гірничовидобувних, 

гірничопереробних та ювелірних 

робіт,технічного обслуговування 

та ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК7.Здатність організовувати 

роботу бригад та дільниць на 

гірничих, каменеобробних та 

ювелірних  підприємствах 

відповідно до технологічних 

регламентів.  

СК9.Здатність вибирати способи і 

засоби контролю технологічних 

процесів гірничих, 

каменеобробних та ювелірних 

робіт. 

СК10.Здатність вибирати 

оптимальні варіанти проведення 

робіт у різних гірничо-геологічних 

умовах.  
СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, 

гірничопереробній та ювелірній  

промисловості. 

СК12.Здатність розробляти і 

обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення технологічних 

гірничодобувних, 

гірничопереробних  та ювелірних 

процесів.  

СК13.Здатність забезпечувати 

безпечне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних,ювелірних, 

ремонтних та монтажних робіт. 

 

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні професійної 

діяльності. 

РН6.Складати й застосовувати 

гірничу та геологічну документацію, 

креслення, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт,  

каменеобробних та ювелірних робіт.    

РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві.  

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  процесів 

виробництва. 

РН13.Застосовувати сучасні методи 

та обладнання контролю 

технологічних процесів для 

забезпечення якості у гірництві. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та дільниць. 

ЗК3.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти,ставити 

та вирішувати проблеми. 

СК1.Здатність застосовувати 

математичні методи та методи 

природничих наук для  

розв’язання типових задач 

гірництва.  

СК6.Здатність забезпечувати 

ефективне проведення 

гірничовидобувних, 

РН1.Приймати обґрунтовані рішення 

з вирішення типових складних 

завдань у сфері гірництва у тому 

числі, за певної невизначеності умов. 

РН3.Організовувати та контролювати 

професійну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непередбачуваних 

змін  

РН5.Застосовувати інформаційні, 

комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні професійної 

діяльності.  

РН6.Складати й застосовувати 

Переддипломна практика 



гірничопереробних та ювелірних 

робіт, технічного обслуговування 

та ремонту гірничого 

електромеханічного, 

каменеобробного та ювелірного 

обладнання, устаткування  та 

автоматичних пристроїв. 

СК7.Здатність організовувати 

роботу бригад та дільниць на 

гірничих, каменеобробних та 

ювелірних  підприємствах 

відповідно до технологічних 

регламентів.  

СК10.Здатність вибирати 

оптимальні варіанти проведення 

робіт у різних гірничо-геологічних 

умовах.  
СК11.Здатність здійснювати 

механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у 

гірничодобувній, 

гірничопереробній та ювелірниій  

промисловості. 

СК12.Здатність розробляти і 

обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення технологічних 

гірничодобувних, 

гірничопереробних  та ювелірних 

процесів.  

СК13.Здатність забезпечувати 

безпечне проведення 

гірничовидобувних, 

гірничопереробних, ювелірних, 

ремонтних та монтажних робіт. 
 

гірничу та геологічну документацію, 

креслення, технологічні схеми 

ведення гірничих робіт,  

каменеобробних та ювелірних робіт.  

 РН7. Застосовувати знання і методи 

математики, природничих, 

інженерних та геологічних наук для 

розв’язання складних типових задач 

професійній діяльності у сфері 

гірництва 

РН9. Застосовувати знання впливу 

щільності, в’язкості, температури 

води та олив на оптимальні 

параметри роботи гідроприводів 

гірничих машин, двигунів та 

механізованих комплексах.. 

 РН10.Використовувати раціональні 

природоохоронні технології з 

дотриманням вимог екологічної 

безпеки в гірництві.  

РН11.Забезпечувати ефективність 

виробничих і технологічних  процесів 

виробництва. 

РН14.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН15.Оцінювати технічний стан 

гірничого, каменеобробного та 

ювелірного обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні 

методи обслуговування та ремонту 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв. 

РН16.Організовувати стійке 

провітрювання виробок та дільниць. 

 

 


