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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
РІШЕННЯ 

засідання підкомісії 6.050301 Гірництво  
НМК 0503 Розробка родовищ корисних копалин 

 

Дніпропетровськ, 
Національний гірничий університет    02. 10. 2009 

 
1. Заслухавши та обговоривши повідомлення голови підкомісії 

В.І. Бондаренка та керівника робочої групи з розробки галузевих стандартів вищої 
освіти з гірництва В.О. Салова підкомісія 6.050301 Гірництво к о н с т а т у є : 

1.1. Підкомісією 6.050301 Гірництво внесено пропозиції до Комітету з науки і освіти  
Верховної ради України та Міністерства вугільної промисловості України щодо 
доцільності запровадження двоциклової підготовки фахівців (бакалавр-магістр) з вищою 
освітою за формулою 3+2 (в тому числі) з наданням академічної кваліфікації бакалавра 
після першого циклу та академічної кваліфікації магістра за відповідною спеціальністю 
після другого циклу. Запропоновано також скасувати термін «професійна кваліфікація» 
та ввести термін «кваліфікація» замість «освітньо-кваліфікаційний рівень», що відповідає 
термінології Болонської декларації.  

Пропозиції опубліковано в журналі «Вища освіта України», №2, 2009 (Бондаренко 
В.І., Бузило В.І., Салов В.О. Еволюція структури вищої гірничої освіти). 

1.2. Розробка галузевих стандартів підготовки молодших спеціалістів за 
спеціальностями напряму «Гірництво»  відповідно до Переліку-2006 завершена. 
Освітньо-професійні програми молодших спеціалістів максимально адаптовано до 
програм підготовки бакалаврів. 

Організаційне та методичне супроводження здійснено Дніпропетровською філією 
Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (куратор - Н.І. Герасименко). 

1.3. Невизначеність термінів навчання бакалаврів та магістрів, статусу спеціаліста 
та відсутність затвердженого переліку спеціальностей гальмує розробку галузевих 
стандартів вищої освіти відповідно до Переліку-2006 напрямів підготовки. 

1.4. Чинний формат стандартів вищої освіти (лист МОН від 19.02.09_№ 4.4-20/545) 
зведено до переліку навчальних дисциплін і не передбачає використання 
кометентнісного підходу до формування змісту освіти, що скасовує попередні надбання 
системи вищої освіти України та не може забезпечити якість вищої освіти на стадії 
проектування. 

1.5. Наказом МОН від 09.07.2099 №642 “Про організацію вивчення гуманітарних 
дисциплін за вільним вибором студента” регламентовано головам робочих груп з 
розроблення галузевих стандартів вищої освіти привести зміст освітньо-професійних 



програм підготовки бакалаврів у відповідність до вимог цього наказу та забезпечити їх 
затвердження до 1 грудня 2009 року. 

Наказом скасовано: перелік навчальних дисциплін циклу гуманітарної та соціально-
економічної підготовки фахівців, визначений додатком 1 до листа МОН від 17 червня 
2002 р. № 1/9-304; загальний навчальний час за програмою підготовки бакалавра та 
розподіл загального навчального часу за циклами підготовки, визначений листом МОН 
від 31 липня 2008 р. № 1/9-484; межі коливань обсягу навчального часу за циклами 
підготовки, визначені в додатку до листа МОН  від 19 лютого 2009 р. № 4.4-20/545. 

1.6. Класифікатор професій ДК 003:2005 не містить деяких сучасних назв 
професійної роботи фахівців гірництва, що не дає можливості в документах про вищу 
освіту визначати професійну кваліфікацію випускників. 

 
2. Підкомісія 6.050301 Гірництво НМК 0503 Розробка родовищ корисних 

копалин    п р о п о н у є : 
2.1. Вищим навчальним закладам, що здійснюють підготовку фахівців з гірництва, 

до 1.11.2000 подати в секретаріат підкомісії (salovv@nmu.org.ua) пропозиції щодо 
проекту структури ОПП та переліку нормативних навчальних дисциплін (термін навчання 
4 роки), що додається. 

2.2. Головам секцій підкомісії (В.І. Бондаренко, О.М. Шашенко, Ю.М. Халимендик, 
В.І. Самуся, О.М. Давиденко) до 1.11.2009 визначити та подати до секретаріату 
рекомендаційний перелік дисциплін циклу за вибором навчального закладу (профілізація 
на майбутню спеціальність ОКР спеціаліст, магістр) та їх обсяг.  

2.3. З метою запобігання втрати якості вищої освіти на стадії проектування 
рекомендувати вищим навчальним закладам формувати програми навчальних дисциплін 
з використанням компетентністного підходу, що передбачає відбір змісту дисциплін за 
критерієм «уміння фахівця», які одночасно є об’єктом діагностики рівня засвоєння змісту 
дисципліни на контрольних заходах. 

2.4. Порушити питання на рівні галузевих міністерств про введення до 
класифікатора професій ДК 003:2005 змін та доповнень щодо назв професійної роботи 
фахівців гірництва. 

2.5. Наступне засідання підкомісії провести 15.11.2009. Порядок денний – 
затвердження галузевих стандартів вищої освіти з гірництва (бакалаври). 

  
 

Голова підкомісії        В.І. Бондаренко 
 
 
 


