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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі проекту Стандарту 

вищої освіти підготовки магістрів спеціальності 184 Гірництво. 

 

Призначення освітньої програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації магістрів спеціальності 184 Гірництво; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ«ДП»; 

– викладачі НТУ«ДП», які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 

184 Гірництво; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 184 Гірництво; 

– приймальна комісія НТУ«ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня магістр спеціальності 184 

Гірництво. 

 1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

1.1 Загальна інформація 

Повна закладу вищої 

освіти та інститут 

(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

механіко-машинобудівний факультет  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр з гірництва  

Офіційна назва освітньої 

програми 

Енергомеханічні комплекси гірничих підприємств 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиночний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася.  

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
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Мова(и) викладання Українська (англійська) 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 1 рік 4 місяці та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://gm.nmu.org.ua Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Формування у випускників здатності розв'язувати складні задачі і проблеми 

енергомеханічних комплексів гірничих підприємств (підйомних, водовідливних, 

вентиляторних, пневматичних установок, установок для кондиціонування повітря та ін.) 

при розробці родовищ на основі здійснення інновацій 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  18 Виробництво та технології / 184 Гірництво / Енергомеханічні 

комплекси гірничих підприємств  

(випускова кафедра – гірничої механіки) 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна прикладна 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта за освітньою програмою «Енергомеханічні 

комплекси гірничих підприємств» спеціальності 184 Гірництво 

Особливості програми Виробнича та передатестаційна практики обов’язкові.  

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором видів 

економічної діяльності ДК 009:2010: 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

Секція В Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів: 

Розділ 05 Добування кам'яного та бурого вугілля; Розділ 

07 Добування металевих руд; Розділ 08 Добування інших 

корисних копалин 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 

України – 9, рівень FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для конвертації кредитів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентнісних характеристик (знання, уміння, 

комунікація, автономність і відповідальність) результатів 

навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

http://gm.nmu.org.ua/
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Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 

процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для другого рівня вищої 

освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-

методичного та інформаційного забезпечення провадження 

освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 

подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про 

подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, що 

передбачають навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Програма передбачає навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти 

2 КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА 

 
Шифр Компетентності 

 

1 2 

 Інтегральна компетентність магістра з гірництва 

 Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми гірництва, у т.ч. в процесі 

навчання інших, що передбачає здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог  

 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти (СВО) 

ЗК1 Здатність до дій в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом та вміння 

генерувати нові ідеї в сфері гірництва 

ЗК2 Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей 
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1 2 

знань 

ЗК3 Здатність працювати в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному 

середовищі за фахом 

ЗК4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК5 Розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; сприйняття державної та міжнародної систем правової 

охорони інтелектуальної власності 

 Спеціальні компетентності за СВО 

СК1 Уміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення 

в професійній діяльності 

СК2 Здатність до виконання теоретичних і експериментальних досліджень параметрів та 

режимів функціонування систем і технологій гірничих та геобудівельних 

підприємств 

СК3 Здатність до розробки і реалізації інноваційних продуктів і заходів щодо 

вдосконалення та підвищення технічного рівня систем і технологій гірництва, 

забезпечення їх конкурентоспроможності 

СК4 Здатність до розроблення проектної документації (технічне завдання, технічні 

пропозиції, ескізний проект, технічний проект, робочий проект) на гірничі та 

геобудівельні системи 

СК5 Здатність до організації виробничих процесів і технічного керівництва системами та 

технологіями гірничих і геобудівельних підприємств 

 Спеціальні компетентності, визначені закладом вищої освіти (ЗВО) 

Структура праці інженера з гірничих робіт незалежно від умов праці передбачає 

обов’язкові компетентності, які пов’язані з продуктом праці  

СК2.1 Здатність до виконання комплексних інженерних робіт з проектування 

енергомеханічних комплексів гірничих підприємств з урахуванням економічних, 

екологічних і соціальних обмежень 

СК2.2 Здатність до обирання оптимальних рішень в багатофакторних ситуаціях, 

застосування методів і засобів математичного моделювання технологічних 

процесів при проектуванні і експлуатації енергомеханічних комплексів гірничих 

підприємств 

СК2.3 Здатність застосовувати системний підхід та методи урахування невизначеності 

умов експлуатації при проектуванні енергомеханічних комплексів гірничих 

підприємств 

СК2.4 Здатність визначати показники якості та критерії оптимальності, показники 

призначення, надійності, технологічності, стандартизації, уніфікації, 

ергономічності та економічності енергомеханічних комплексів гірничих 

підприємств  

 Вибіркові компетентності магістра за спеціалізацією 

Структура праці інженера з гірничих робіт передбачає різні умови праці, які 

визначають відмінності предмета й засобів праці та конкретизують компетенції і 

зміст профільної підготовки за вибором студента 

 Блок 1 «Енергомеханічні комплекси вугільних та рудних шахт» 

Підготовка фахівців для гірничих підприємств різних видів: вугільних та рудних 

шахт, кар’єрів, збагачувальних фабрик з переважною орієнтацію на підземні 

гірничі роботи 

ВК2.1 Здатність застосовувати інженерних підходів щодо монтажу, наладки, експлуатації 

та ремонту енергомеханічних комплексів гірничих підприємств 

ВК2.2 Здатність організовувати безперебійне постачання електричної енергії на гірничі 

підприємства, їх підрозділи та устаткування 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1 2 

ВК2.3 Здатність виконувати комплексні інженерні роботи з проектування 

енергомеханічних комплексів, систем і технологій гірничих підприємств з 

урахуванням економічних, екологічних і соціальних обмежень 

ВК2.4 Здатність обирати оптимальні рішення в багатофакторних ситуаціях, володіти 

методами і засобами математичного моделювання технологічних процесів при 

визначенні проектних параметрів та експлуатаційних режимів енергомеханічних 

комплексів гірничих підприємств 

 Блок 2 «Енергомеханічні комплекси кар’єрів та збагачувальних фабрик» 

Підготовка фахівців для гірничих підприємств різних видів: вугільних та рудних 

шахт, кар’єрів, збагачувальних фабрик та ін. з переважною орієнтацією на відкриті 

гірничі роботи та збагачувальні підприємства 

ВК2.5 Здатність застосовувати інженерні підходи щодо монтажу, наладки, експлуатації 

та ремонту енергомеханічних комплексів гірничозбагачувальних підприємств 

ВК2.6 Здатність організовувати безперебійне постачання електричної енергії на 

гірничозбагачувальні підприємства, їх підрозділи та устаткування  

ВК2.7 Здатність вирішувати інноваційні завдання з застосування новітніх технічних 

рішень з удосконалення  енергомеханічних комплексів гірничих підприємств, 

визначати показники їх енергетичної ефективності та економічності  

ВК2.8 Здатність визначати динамічні навантаження в елементах гірничих і 

збагачувальних машин при робочих та екстремальних режимах та обґрунтовувати 

їх раціональні параметри і режими експлуатації 

Примітка 

Перша цифра (2) шифрів спеціальних та вибіркових компетентностей освітньо-професійної 

програми ідентична порядковому номеру даної спеціалізації у загальному переліку 

спеціалізацій спеціальності. 

 

 

 

3 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Шифр  Результати навчання 

 

1 2 

 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗА СВО 

Подано кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання магістра зі 

спеціальності 184 Гірництво, що визначають нормативний зміст підготовки і 

корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей відповідно до 

стандарту вищої освіти 

 
 Загальні результати навчання за СВО 

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

в сфері гірництва 

ЗР2 Вільно спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань 

ЗР3 Працювати в міжнародному контексті та в глобальному інформаційному 

середовищі за фахом 

ЗР4 Діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗР5 Дотримуватися норм авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; 

сприйняття державної та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної 

власності 
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1 2 

 Спеціальні результати навчання за СВО 

СР1 Виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в 

професійній діяльності 

СР2 Виконувати теоретичні та експериментальні дослідження параметрів та режимів 

функціонування систем і технологій гірничих та геобудівельних підприємств 

СР3 Розробляти та реалізувати інноваційні продукти й заходи щодо вдосконалення та 

підвищення технічного рівня систем і технологій гірництва, забезпечення їх 

конкурентоспроможності 
СР4 Розробляти проектну документацію (технічне завдання, технічні пропозиції, ескізний 

проект, технічний проект, робочий проект) на гірничі та геобудівельні системи 
СР5 Організовувати виробничі процеси і технічне керівництво системами та технологіями 

гірничих і геобудівельних підприємств 
 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, ВИЗНАЧЕНИЙ ЗВО 

СР2.1 Виконувати комплексні інженерні роботи з проектування енергомеханічних 

комплексів гірничих підприємств з урахуванням економічних, екологічних і 

соціальних обмежень 

СР2.2 Вміти обирати оптимальні рішення в багатофакторних ситуаціях, володіти 

методами і засобами математичного моделювання технологічних процесів в області 

проектування і експлуатації енергомеханічних комплексів гірничих підприємств 

СР2.3 Володіти методами системного підходу та методами урахування невизначеності 

умов експлуатації при проектуванні енергомеханічних комплексів гірничих 

підприємств 

СР2.4 Визначати показники якості та критерії оптимальності, показники призначення, 

надійності, технологічності, стандартизації, уніфікації, ергономічності та 

економічності енергомеханічних комплексів гірничих підприємств  

 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

 Блок 1 «Енергомеханічні комплекси вугільних та рудних шахт» 
ВР2.1 Вміти застосовувати інженерні підходи щодо монтажу, наладки, експлуатації та 

ремонту енергомеханічних комплексів гірничих підприємств 

ВР2.2 Організовувати безперебійне постачання електричної енергії на гірничі 

підприємства, їх підрозділи та устаткування  

ВР2.3 Вирішувати завдання з застосування новітніх енергозберігаючих технологій на 

гірничих підприємствах, визначати показники енергетичної ефективності та 

економічності застосовуваних технічних рішень 

ВР2.4 Визначати динамічні навантаження в елементах стаціонарних установок при 

робочих та екстремальних режимах для обґрунтування раціональних параметрів і 

режимів експлуатації 

 Блок 2 «Енергомеханічні комплекси кар’єрів та збагачувальних фабрик» 
ВР2.5 Вміти застосовувати інженерні підходи щодо монтажу, наладки, експлуатації та 

ремонту енергомеханічних комплексів гірничих підприємств 

ВР2.6 Організовувати безперебійне постачання електричної енергії на 

гірничозбагачувальні підприємства, їх підрозділи та устаткування 

 

ВР2.7 Вирішувати інноваційні завдання з застосування новітніх технічних рішень з 

удосконалення  енергомеханічних комплексів гірничих підприємств, визначати 

показники їх енергетичної ефективності та економічності 

  

ВР2.8 Визначати динамічні навантаження в елементах гірничих і збагачувальних машин 

при робочих та екстремальних режимах та обґрунтовувати їх раціональні 

параметри і режими експлуатації 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Примітка 

Перша цифра (2) шифрів нормативного та вибіркового змісту підготовки за спеціалізаціями 

ідентична порядковому номеру даної спеціалізації у загальному переліку спеціалізацій 

спеціальності. 

 

4 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 

Шифр Результати навчання Найменування освітніх компонентів 

 

1 2 3 

 Загальні результати навчання за СВО  

ЗР1 Діяти в новій ситуації, пов’язаній з 

роботою за фахом та вміння генерувати 

нові ідеї в сфері гірництва 

З2 Управління безпекою, 

автономність і відповідальність у 

професійній діяльності 

Б2 Патентознавство 

ЗР2 Вільно спілкуватися з фахівцями та 

експертами різного рівня інших галузей 

знань 

З1 Іноземна мова для професійної 

діяльності 

(англійська/німецька/французька) 

ЗР3 Працювати в міжнародному контексті та в 

глобальному інформаційному середовищі 

за фахом 

З1 Іноземна мова для професійної 

діяльності 

(англійська/німецька/французька) 

ЗР4 Діяти соціально відповідально та свідомо З2 Управління безпекою, 

автономність і відповідальність у 

професійній діяльності 

ЗР5 Дотримуватися норм авторського і 

суміжних прав інтелектуальної власності; 

сприйняття державної та міжнародної 

систем правової охорони інтелектуальної 

власності 

Б1 Інтелектуальна власність 

З2 Управління безпекою, 

автономність і відповідальність у 

професійній діяльності 

 Спеціальні результати навчання за СВО  

СР1 Виявляти, ставити, вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення в 

професійній діяльності 

Ф1 Проектування в гірництві 

Ф2 Проектування в гірництві 

Ф3 Проектування в гірництві 

СР2 Виконувати теоретичні та експериментальні 

дослідження параметрів та режимів 

функціонування систем і технологій 

гірничих та геобудівельних підприємств 

Ф1 Проектування в гірництві 

Ф2 Проектування в гірництві 

Ф3 Проектування в гірництві 

З2 Управління безпекою, 

автономність і відповідальність у 

професійній діяльності 

СР3 Розробляти та реалізувати інноваційні 

продукти й заходи щодо вдосконалення та 

підвищення технічного рівня систем і 

технологій гірництва, забезпечення їх 

конкурентоспроможності 

Б2 Патентознавство 
Ф1 Проектування в гірництві 

Ф2 Проектування в гірництві 

Ф3 Проектування в гірництві 

Ф4 Організація, планування та 

управління гірничого підприємства 
СР4 Розробляти проектну документацію 

(технічне завдання, технічні пропозиції, 

ескізний проект, технічний проект, робочий 

Ф1 Проектування в гірництві 

Ф2 Проектування в гірництві 

Ф3 Проектування в гірництві 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1 2 3 

проект) на гірничі та геобудівельні системи 
СР5 Організовувати виробничі процеси і 

технічне керівництво системами та 

технологіями гірничих і геобудівельних 

підприємств 

Ф4 Організація, планування та 

управління гірничого підприємства 

 Результати навчання, визначені ЗВО  

СР2.1 Виконувати комплексні інженерні роботи з 

проектування енергомеханічних 

комплексів гірничих підприємств з 

урахуванням економічних, екологічних і 

соціальних обмежень 

С2.1 Проектування 

енергомеханічних комплексів 

гірничих підприємств 
С2.2 Курсовий проект з 

проектування енергомеханічних 

комплексів гірничих підприємств 
П2.1 Виробнича практика; 

П2.2 Передатестаційна практика; 

П2.3…5 Виконання кваліфікаційної 

роботи 

СР2.2 Обирати оптимальні рішення в 

багатофакторних ситуаціях, володіти 

методами і засобами математичного 

моделювання технологічних процесів в 

області проектування і експлуатації 

енергомеханічних комплексів гірничих 

підприємств 

СР2.3 Володіти методами системного підходу та 

методами урахування невизначеності умов 

експлуатації при проектуванні 

енергомеханічних комплексів гірничих 

підприємств 

СР2.4 Визначати показники якості та критерії 

оптимальності, показники призначення, 

надійності, технологічності, стандартизації, 

уніфікації, ергономічності та економічності 

енергомеханічних комплексів гірничих 

підприємств  

 Результати навчання за вибором 

студента 

 

 Блок 1 «Енергомеханічні комплекси 

вугільних та рудних шахт» 

Підготовка фахівців для гірничих 

підприємств різних видів: вугільних та 

рудних шахт, кар’єрів, збагачувальних 

фабрик з переважною орієнтацію на 

підземні гірничі роботи 

 

ВР2.1 Вміти застосовувати інженерні підходи 

щодо монтажу, наладки, експлуатації та 

ремонту енергомеханічних комплексів 

гірничих підприємств 

В2.1 Технологія ремонту і монтажу 

гірничого обладнання 

В2.2 Ремонт, монтаж, наладка та 

експлуатація гірничого обладнання 

П2.1 Виробнича практика 

ВР2.2 Організовувати безперебійне постачання 

електричної енергії на гірничі 

підприємства, їх підрозділи та 

устаткування  

В2.3 Електропостачання гірничих 

підприємств 

П2.1 Виробнича практика 

ВР2.3 Вирішувати завдання з застосування 

новітніх енергозберігаючих технологій на 

гірничих підприємствах, визначати 

В2.4 Енергозбереження на гірничих 

підприємствах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1 2 3 

показники енергетичної ефективності та 

економічності застосовуваних технічних 

рішень 

ВР2.4 Визначати динамічні навантаження в 

елементах стаціонарних установок при 

робочих та екстремальних режимах для 

обґрунтування раціональних параметрів і 

режимів експлуатації 

В2.5 Динаміка стаціонарних 

установок шахт 

 Блок 2 «Енергомеханічні комплекси 

кар’єрів та збагачувальних фабрик» 

Підготовка фахівців для гірничих 

підприємств різних видів: вугільних та 

рудних шахт, кар’єрів, збагачувальних 

фабрик та ін. з переважною орієнтацією на 

відкриті гірничі роботи та збагачувальні 

підприємства 

 

ВР2.5 Вміти застосовувати інженерні підходи 

щодо монтажу, наладки, експлуатації та 

ремонту енергомеханічних комплексів 

гірничих підприємств 

В2.6 Технологія ремонту і монтажу 

гірничих машин та 

електрообладнання 

В2.7 Технологія ремонту, монтажу та 

наладки стаціонарних установок 

гірничих підприємств 

ВР2.6 Організовувати безперебійне постачання 

електричної енергії на 

гірничозбагачувальні підприємства, їх 

підрозділи та устаткування  

В2.8 Електрифікація відкритих 

гірничих робіт 

ВР2.7 Вирішувати інноваційні завдання з 

застосування новітніх технічних рішень з 

удосконалення  енергомеханічних 

комплексів гірничих підприємств, 

визначати показники їх енергетичної 

ефективності та економічності  

В2.9 Інноваційні рішення в гірничій 

механіці 

ВР2.8 Визначати динамічні навантаження в 

елементах гірничих і збагачувальних 

машин при робочих та екстремальних 

режимах для обґрунтування раціональних 

параметрів і режимів експлуатації 

В2.10 Основи динаміки гірничих і 

збагачувальних машин  
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5 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
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су
м

к
о
в

и
й

 
к

о
н

т
р

о
л

ь
 

К
а
ф

ед
р

а
, 
щ

о
 

в
и

к
л

а
д

а
є 

Р
о
зп

о
д

іл
 з

а
 

ч
в

ер
т
я

м
и

 

 

1 2 3 4 5 6 

 
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ  67,5       

 
Цикл загальної підготовки за СВО 9       

З1 Іноземна мова для професійної діяльності 

(англійська / німецька /французька) 

6 іс ІнМов 1;2;3;4 

З2 Управління безпекою, автономність та 

відповідальність у професійній діяльності 

3 дз ОПЦБ 3 

 Цикл спеціальної підготовки за СВО 23     

 Базові дисципліни за галуззю знань       

Б1 Інтелектуальна власність 4 дз ТРКК 3 

Б2 Патентознавство 4 дз ТСТ 4 

 Фахові дисципліни за спеціальністю         

Ф1 Проектування в гірництві 3 дз ПРР 1 

Ф2 Проектування в гірництві 3 дз ВГР 2 

Ф3 Проектування в гірництві 3 дз БГГМ  3 

Ф4 Організація, планування та управління гірничого 

підприємства 

6 іс ПРР 1;2 

 Цикл підготовки за вибором ЗВО 35,5    

С2.1 Проектування енергомеханічних комплексів 

гірничих підприємств 

5 іс Гмех 3; 4 

С2.2 Курсовий проект з проектування енергомеханічних 

комплексів гірничих підприємств 

0,5 дз Гмех 4 

П2.1 Виробнича практика 8 дз Гмех 5 

П2.2 Передатестаційна практика 4 дз Гмех 5 
П2.3 Виконання кваліфікаційної роботи 17   Гмех 6 
П2.4 Виконання кваліфікаційної роботи 0,5   ОПЦБ 6 
П2.5 Виконання кваліфікаційної роботи 0,5   ПЕППУ 6 
 Блоки дисциплін за вибором студентів      

 Блок 1 «Енергомеханічні комплекси вугільних 

та рудних шахт» 

22,5     

В2.1 Технологія ремонту і монтажу гірничого 

обладнання 

3 дз  ТММ 1; 2 

В2.2 Ремонт, монтаж, наладка та експлуатація гірничого 

обладнання 

6,5 іс Гмех 1; 2 

В2.3 Електропостачання гірничих підприємств 4 іс СЕП 3; 4 

В2.4 Енергозбереження на гірничих підприємствах 4 іс Гмех 1; 2 

В2.5 Динаміка стаціонарних установок шахт 5 іс Гмех 3; 4 

 Блок 2 «Енергомеханічні комплекси кар’єрів та 

збагачувальних фабрик» 

22,5     

В2.6 Технологія ремонту і монтажу гірничих машин та 

електрообладнання 

3 дз  ТММ 1; 2 

В2.7 Технологія ремонту, монтажу та наладки 6,5 іс Гмех 1; 2 
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1 2 3 4 5 6 

стаціонарних установок гірничих підприємств 

В2.8 Електрифікація відкритих гірничих робіт 4 іс СЕП 3; 4 

В2.9 Інноваційні рішення в гірничій механіці 4 іс Гмех 1; 2 

В2.10 Основи динаміки гірничих і збагачувальних машин 5 іс ГМІ 3; 4 

Разом за нормативною частиною та вибірковим блоком  90 
   

Примітка: 

1 Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: БГГМ – будівництва, 

геотехніки і геомеханіки; ВГР – відкритих гірничих робіт; Гмех – гірничої механіки; ГМІ – 

гірничих машин та інжинірингу; ІнМов – іноземних мов; ОПЦБ – охорони праці та цивільної 

безпеки; ПЕППУ – прикладної економіки, підприємництва та публічного управління; ПРР – 

підземної розробки родовищ; СЕП – систем електропостачання; ТММ – технологій 

машинобудування та матеріалознавства; ТРКК – техніки розвідки корисних копалин; ТСТ – 

транспортних систем і технологій 

2 Перша цифра (2) шифрів обов’язкових та вибіркових компонент програми ідентична 

порядковому номеру даної освітньо-професійної програми у загальному переліку освітньо-

професійних програм спеціальності. 

 

6 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

 

6.1 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 1 
«Енергомеханічні комплекси вугільних та рудних шахт» 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів (ОК) 

К
р

ед
и

т
и

 

Кількість освітніх 

компонентів, що мають 

засвоюватися протягом: 

ч
в

ер
т
і 

се
м

е
ст

р
у

 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
г
о
 

р
о
к

у
 

 

1 

1 
1 З1; Ф1; Ф4; В2.1; В2.2, В2.4 60 6 

6 

14 
2 З1; Ф2; Ф4; В2.1; В2.2, В2.4 6 

2 
3 З1; З2; Б1; Ф3; С2.1; В2.3; В2.5 7 

10 
4 З1; Б2; С2.1; С2.2; В2.3, В2.5 7 

2 3 
5 П2.1, П2.2 30 2 

3 3 
6 П2.3, П2.4, П2.5 1 
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6.2 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 2 
«Енергомеханічні комплекси кар’єрів та збагачувальних фабрик» 

К
у
р

с 

С
ем

е
ст

р
 

Ч
в

ер
т
ь

 

Шифри освітніх компонентів (ОК) 

К
р

ед
и

т
и

 

Кількість освітніх 

компонентів, що мають 

засвоюватися протягом: 

ч
в

ер
т
і 

се
м

е
ст

р
у

 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
г
о
 

р
о
к

у
 

 

1 

1 
1 З1; Ф1; Ф4; В2.6; В2.7, В2.9 60 6 

6 

14 
2 З1; Ф2; Ф4; В2.6; В2.7, В2.9 6 

2 
3 З1; З2; Б1; Ф3; С2.1; В2.8; В2.10 7 

10 
4 З1; Б2; С2.1; С2.2; В2.8, В2.10 7 

2 3 
5 П2.1, П2.2 30 2 

3 3 
6 П2.3, П2.4, П2.5 1 

 

7 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 22.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 

600 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 

№ 1642. 

6 Проект стандарту вищої освіти підготовки магістра з спеціальності 

184 «Гірництво». СВО-2012. – К.: МОН України, 2012. – 12 с.  

7 Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування 

освітнього процесу, затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. 

URL: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_department/docs/  

(дата звернення: 04.11.2017). 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

9 Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9–377 

щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм. 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_department/docs/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
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10 Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-во освіти 

і науки України, Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с. 
Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1-го вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувач кафедри гірничої механіки. 

 



 

Навчальне видання 
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Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 11.06.2004. 

49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19. 

 

 


