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ПРЕАМБУЛА 

 

Освітньо-професійна програма: фаховий молодший бакалавр, галузь знань 18 – 

Виробництво та технології ,за спеціальністю 184 – Гірництво «Експлуатація та 

ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв». 
Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту фахової передвищої 

освіти (далі – Стандарт) освітньо-професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр, 

галузь знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 184 Гірництво.  
Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.09.2021 р. № 1005. 

Розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради відокремленого 

структурного підрозділу «Павлоградський фаховий коледж Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка», протокол від 

«___»__________202__р.  

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

складання навчальних планів; 

формування робочих програм навчальних дисциплін, практик; 

формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

атестації фахових молодших бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, за 

освітньою програмою  «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного 

обладнання та автоматичних пристроїв»; 

професійної орієнтації здобувачів освіти; 

зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньої програми: 

здобувачі фахової передвищої освіти, що  навчаються у Відокремленому 

структурному підрозділу «Павлоградський фаховий коледж Національного 

технічного університету «Дніпровська політехніка», (далі коледжі); 

педагогічні працівники Коледжу, які здійснюють підготовку фахових 

молодших бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, освітня програма «Експлуатація 

та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв»; 

кваліфікаційна комісія спеціальності 184 Гірництво, спеціалізації  

«Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних 

пристроїв»; 

приймальна комісія коледжу. 

 Освітньо-професійна програма поширюється на циклові комісії коледжу, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня фаховий молодший бакалавр 

спеціальності 184 Гірництво, освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» . 
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І. Загальна характеристика 

Освітньо- 

професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знань 18 Виробництво та технології. 

Спеціальність 184 Гірництво. 

Форми 

здобуття освіти 

1) денна, заочна, дистанційна; 

2) екстернатна, на робочому місці (на виробництві); 

3) дуальна. 

Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися. 

Освітня 

кваліфікація 
 

Фаховий молодший бакалавр з гірництва (Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних 

пристроїв). 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї) 

Відсутня. 

Кваліфікація в 

дипломі 

Освітньо-професійний ступінь – Фаховий молодший бакалавр. 

Спеціальність –184 Гірництво.  

Спеціалізація – Експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв.  

Освітньо-професійна програма – Експлуатація та ремонт 

гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних 

пристроїв. 

Опис предметної 

області 

Об’єкти вивчення: діагностика та функціонування гірничо-

електромеханічного обладнання, устаткування  та автоматичних 

пристроїв,експлуатація та ремонт гірничо-електромеханічного 

обладнання .  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних виконувати 

управлінські функції по експлуатації, налагодженню та ремонту 

гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних 

пристроїв. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, принципи 

електромеханічних наук, сучасної енергетики, законодавства з 

охорони праці та їх дотримання у сфері гірництва. Застосування 

комплексу знань та навичок із планування раціональних схем 

електропостачання в гірничому виробництві. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові (гіпотеза, 

експеримент, аналіз, індукція, дедукція, моделювання, 

узагальнення) та спеціальні (лабораторні, теоретичні, аналітичні) 

методи дослідження в гірництві; вибір та розрахунок показників 

технологічних схем й устаткування; методики проектування; 

автоматизовані технології обробки результатів вимірювання.  
Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні 

системи, енергомеханічне й транспортне обладнання, гірничі 

машини та комплекси, устаткування збагачення корисних 

копалин та обробки природних матеріалів, контрольно-

вимірювальні прилади, необхідні для функціонування 

технологічних процесів гірничих підприємств. 

Академічні  права 

випускників 

Здобуття вищої освіти початкового або першого рівнів.  

Набуття додаткових компетентностей у системі освіти дорослих. 
Професійні права 

випускників 

Професійна діяльність в гірничодобувних, гірничопереробних  та 

рудоремонтних підприємствах, проектних і науково-дослідних 

організаціях 
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          II. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо - професійного ступеня 

                                                        фахової передвищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 

базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, зокрема 120 кредитів ЄКТС за 

інтегрованою з нею освітньою програмою профільної середньої освіти професійного 

спрямування, що відповідає галузі знань та/або спеціальності. 

Мінімум 65 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом фахової 

передвищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 

профільної середньої освіти становить 180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС 

може бути зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які здобули 

профільну середню освіту за відповідним або спорідненим спеціальності профілем. 

Мінімум 65 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом фахової 

передвищої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої 

освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з урахуванням визнання раніше 

здобутих результатів навчання.  

Обсяг такої програми становить не менше 50 % загального обсягу освітньо-професійної 

програми на основі профільної середньої освіти. 

Для освітньо-професійних програм, спрямованих на підготовку фахівців з професій, 

для яких запроваджене додаткове регулювання, додаткові вимоги можуть 

встановлюватися відповідно до професійних стандартів. 

 

      III. Перелік компетентностей  та результатів навчання випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійної 

діяльності щодо експлуатації та ремонту гірничого,електромеханічного 

обладнання та автоматичних пристроїв або у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов; нести відповідальність за 

результати своєї діяльності; здійснювати контроль інших осіб у 

визначених ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

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. 

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. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК7. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК8. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 
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Спеціальні 

компетентності 

(СК) 

СК1.Здатність застосовувати математичні методи та методи природничих 

наук для розв’язання типових задач гірництва.  

СК2.Здатність оцінювати вплив геологічних та гідрогеологічних процесів 

і геологічну будову родовищ на процеси ведення гірничих робіт.  

СК3.Здатність застосовувати кінематичні, гідравлічні та комбіновані 

схеми машин, механізмів та обладнання в професійній діяльності. 

СК4.Здатність впроваджувати природоохоронні технології у гірництві. 

СК5.Здатність використовувати основи механіки твердого тіла, 

матеріалознавства та інформації про машини і механізми, що 

використовуються, при ведені гірничовидобувних, гірничопереробних 

робіт й модернізації гірничого електромеханічного обладнання. 

СК6.Здатність забезпечувати ефективне проведення гірничовидобувних, 

гірничопереробних робіт, технічного обслуговування та ремонту 

гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв.  

СК7.Здатність організовувати роботу бригад та дільниць на гірничих 

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 гірництва.  

СК10. Здатність вибирати оптимальні варіанти проведення робіт у різних 

гірничо-геологічних умовах. 

СК11.Здатність здійснювати механізацію та автоматизацію 

технологічних процесів у гірничодобувній та гірничопереробній 

промисловості. 

СК12.Здатність розробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо 

удосконалення технологічних гірничодобувних та гірничопереробних 

процесів. 

СК13. Здатність забезпечувати безпечне проведення гірничовидобувних, 

гірничопереробних, ремонтних та монтажних робіт. 

 

Результати 

навчання (РН) 

РН1. Приймати обґрунтовані рішення з вирішення типових складних 

завдань у сфері гірництва у тому числі, за певної невизначеності умов. 

РН2. Ефективно взаємодіяти з колегами, керівниками, клієнтами, іншими 

особами, доносити до них власні розуміння, знання, судження, досвід у 

сфері гірництва. 

РН3. Організовувати та контролювати професійну діяльність у сфері 

гірництва в умовах непередбачуваних змін. 

РН4. Спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово у 

професійній діяльності. 

РН5. Застосовувати інформаційні, комунікаційні технології, прикладні 

програми при виконанні професійної діяльності.  

РН6. Складати й застосовувати гірничу та геолого-маркшейдерську 

документацію, креслення, технологічні схеми ведення гірничих робіт, 

переробки та збагачення корисних копалин.  

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.  

РН9. Застосовувати знання впливу щільності, в’язкості, температури 

води та олив на оптимальні параметри роботи гідроприводів гірничих 
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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.  

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. 

РН14. Оцінювати технічний стан гірничого обладнання, інструментів, 

матеріалів, застосовувати сучасні методи обслуговування та ремонту 

гірничого 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. 

 

 

IV. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту 

дипломного проєкту. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 
 

Дипломний проєкт має передбачити розв’язання типової спеціалізованої 

задачі та/або практичної проблеми гірничодобувної та 

гірничопереробної промисловості.  

Дипломний проєкт не повинен містити академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації.  

Дипломний проєкт має бути оприлюднен на сайті або в репозитарії 

закладу освіти. 

Вимоги до публічного 

захисту 

кваліфікаційної 

роботи 

Публічний захист здійснює екзаменаційна комісія,до складу якої 

включаються представники роботодавців та їх об’єднань. Захист може 

проводитися як у коледжі так і на підприємствах,установах і 

організаціях усіх форм власності. 

 

V. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти 

 

У закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості 

фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової 

передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх 

заінтересованих сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних 

програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти 

(професійним стандартам – за наявності), декларованим цілям,урахування позицій 

заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, 
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які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-

професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх 

відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи 

опитування здобувачів фахової передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного 

дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього 

процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що 

здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і прозорих правил прийняття на роботу 

та безперервного професійного розвитку персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також 

адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за 

кожною освітньо-професійною програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного 

управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легко доступної 

інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури 

присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової 

передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної 

відповідальності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних 

партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими 

документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти 

закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за поданням 

такого закладу може оцінюватися центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 

фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 

фахової передвищої освіти, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти. 
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      VI. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність  

 

  

 

   № п/п 

 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, 

курсові проекти, практики) 

 

С
ем

е
ст

р
 Загальна 

кількість 

годин/кре-

дитів ЕСТS Ф
о
р

м
а
 

п
ід

су
м

к
о
-

в
о
го

 

к
о
н

т
р

о
л

ю
 

1 2 3 4 5 

             ОБОВ’ЯЗКОВА ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА 

           Дисципліни, які формують загальні компетенції 

1 Історія України 3 45/1,5 залік 

2 Основи філософських знань (філософія, 

релігієзнавство) 

2 45/1,5 залік 

3 Культурологія 1 45/1,5 залік 

4 Основи правознавства 3 45/1,5 залік 

5 Економічна теорія  6 60/2 залік 

6 Соціологія 1 45/1,5 залік 

7 Фізичне виховання 5-6 120/4 залік 

8 Вища математика 4 90/3 залік 

9 Безпека життєдіяльності 3 45/1,5 залік 

10 Основи екології 1 60/2 залік 

11 Теоретична механіка 3-4 90/3 залік 

12 Загальна електротехніка 3 90/3 залік 

13 Інженерна графіка 2-3 90/3 залік 

14 Обчислювальна техніка та програмування  2 90/3 залік 

15 Опір матеріалів  5 90/3 залік  

16 Деталі машин 5-6 90/3 КР,залік 

17 Основи гідравліки  4 45/1,5 залік 

18 Основи охорони праці 5 60/2 іспит 

 Разом з циклу  1245/41,5  

    Дисципліни, які формують спеціальні (професійні) 

компетенції 

1 Гірнича механіка 5-6 210/7 іспит 

        2 Рудниковий транспорт 5-6 180/6 іспит 

3 Гірничі машини і комплекси 5-6 210/7 іспит 

4 Рудникова автоматика 6-7 180/6 іспит 

5 Гірнича електротехніка 5-6 210/7 КП, іспит 

6 Гірнича справа 4-5 180/6 іспит 

7 Охорона праці в галузі 6-7 150/5 Квал. іспит 

8 Економіка підприємства  6-7 150/5    КП, іспит 

 Разом  1470/49  

                        Навчальні практики  

        9 Слюсарно-механічна практика 3-4 180/6 залік 

10 Ознайомлювальна практика 4 90/3 залік 

11 Полігонна (по вивченню гірничого обладнання на 

навчальному полігоні або підприємстві ) 
 

6 

 

90/3 
 

залік 

12 Практика для отримання робітничої  професії 8 360/12 залік 

 Разом  720/24  
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Виробничі практики 

13 Технологічна практика 8 405/13,5 залік 

14 Переддипломна практика 8 90/3 залік 

 Разом  495/16,5  

15 Дипломне проектування 8 270/9  

 Разом з циклу 1485/49,5  

Разом за обов’язковою компонентою 4200/140  

        ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

1 Вступ до фаху 2 45/1,5 залік 

2 Комп’ютерна графіка 3 60/2 залік 

3  Навчальна практика 2 45/1,5 залік 

4 Комп'ютерні технології у гірничому виробництві 7 75/2,5 залік 

 Разом  225/7,5  

ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ 

           Дисципліни, які формують загальні компетентності 

      Вибірковий блок 1 (Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки) 

1 Англійська мова (за професійним спрямуванням) 5-6 

 
180/6 залік 

Німецька мова (за професійним спрямуванням) 

2 Українська мова (за професійним спрямуванням) 
6 45/1,5 залік 

Фахова українська мова 

 Разом з циклу  225/7,5  

       Вибірковий блок 2 (Цикл природничо-наукової підготовки) 

3 Матеріалознавство 
    4 60/2        залік 

Конструкційні матеріали  

4 Основи промислової електроніки  

    4 90/3        залік Промислова електроніка з основами 

мікросхемотехніки 

 Разом з циклу  150/5  

       Дисципліни, які формують спеціальні (професійні) 

компетентності 

         Вибірковий блок 3 (Цикл професійної та практичної підготовки) 

       1 Електричні машини та електропривод 
5   90/3 залік 

Електропривод гірничих машин  

2 Монтаж та ремонт гірничого обладнання 
 

7 

 

150/5 

 

іспит 
Технічне обслуговування та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання 

 Разом з циклу  240/8  

 Разом (вільний вибір здобувача освіти)  615/20,5  

 Разом за вибірковою компонентою  840/28  

 Екзаменаційні сесії  360/12  

 Разом за освітньою програмою  5400/180  
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           СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ 

ГІРНИЧОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ»

Основи 

правознавства 

*Дисципліни вільного 

вибору   студентів    

Практика 

Дисципліни, що 

формують професійні 

компетенції 

Історія України 

Культурологія 

Соціологія 

Основи 

філософських  

знань 

Економічна 

теорія 

Основи охорони 

праці 

БДЖ 

Основи                

екології 

Інженерна 

графіка 

Вища 

математика 

Теоретична  

механіка 

Опір   

матеріалів 

*Матеріалознавство 

Загальна 

електротехніка 

Обч.техніка та 

программування 

Комп’ютерна 

графіка 

Гірнича справа 

Вступ до фаху 

 Деталі   

машин 

Основи  

гідравлики 

*Електричні 

машини та 

електропривод  

*Основи промислової 

електроніки 

Економіка    

підприємства 

Рудниковий 

транспорт 

Гірнича 

механіка 

Гірничі 

машини та 

комплекси 

Гірнича 

електротехніка 

Рудникова 

автоматика 

Комп’ютерні 

технології у 

гірничому 

виробництві 

  
  
  
  
  

*
 М

о
н

т
а
ж

 р
ем

о
н

т
 Г

Ш
О

  
  

  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Слюсарно -

механічна 

практика 

Навчальна 

практика 

 

Ознайомлюваль

на практика 

Полігонна 

практика 

Практика на 

отримання 

роб.професії 

Технологічна 

практика 

Преддипломна 

практика 

  
  

 Д
и

п
л

о
м

у
в

а
н

н
я
 

          *  Ін.мова за проф.спрямуванням                   

* 
         *   Укр.мова за проф.спрямуванням             

* 
Фізичне виховання 

 

Дисципліни, що 

формують загальні 

компетенції   
  

  
  
  
  

О
х
о
р

о
н

а
 п

р
а
ц

і 
в

 г
а
л

у
зі
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VII.  Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей за НРК 

 
Класифікація 

компетентностей за 

НРК 

 

Знання 

 

Зн1 Всебічні 

спеціалізовані 

емпіричні та 

теоретичні знання у 

сфері навчання та/або 

професійної 

діяльності, 

усвідомлення меж 

цих знань 

Уміння/навички 

 

Ум1 Широкий спектр когнітивних та 

практичних умінь/навичок, 

необхідних для розв’язання складних 

задач у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або 

навчання 

Ум2 Знаходження творчих рішень 

або відповідей на чітко визначені 

конкретні та абстрактні проблеми на 

основі ідентифікації та застосування 

даних 

Ум3 Планування, аналіз, контроль та 

оцінювання власної роботи та роботи 

інших осіб у спеціалізованому 

контексті 

Комунікації 

 

К1 Взаємодія з колегами, 

керівниками та клієнтами у 

питаннях, що стосуються 

розуміння, навичок та 

діяльності у професійній 

сфері та/або у сфері 

навчання 

К2 Донесення до широкого 

кола осіб (колеги, 

керівники, клієнти) 

власного розуміння, знань, 

суджень, досвіду, зокрема у 

сфері професійної 

діяльності 

Відповідальність і 

автономія 

 

ВА1 Організація та нагляд 

(управління) в контекстах 

професійної діяльності або 

навчання в умовах 

непередбачуваних змін 

ВА2 Покращення результатів 

власної діяльності і роботи 

інших 

ВА3 Здатність продовжувати 

навчання з деяким ступенем 

автономії 

Загальні компетентності 

ЗК1. Зн1 Ум2 К1, К2 ВА1, ВА2 

ЗК 2.  Зн1 УМ1, УМ2 К2 ВА2 

ЗК3.  Зн1 УМ2 К1,К2 ВА1 

ЗК4.  Зн1 УМ1 К2 ВА1, ВА3 

ЗК5.  Зн1 УМ1, УМ2 К2 ВА1 

ЗК6.  Зн1 УМ2, УМ3 К1,К2 ВА1, ВА2 

ЗК7.  Зн1 УМ3 К2 ВА1, ВА2 

ЗК8.  Зн1 УМ1,УМ2,УМ3 К1,К2 ВА1, ВА2 

Спеціальні компетентності 

СК1.  Зн1 УМ2 К1 ВА1, ВА3 

СК2.  Зн1 УМ1, УМ2 К1,К2 ВА1, ВА2, ВА3 

СК3.  Зн1 УМ1 К2 ВА1, ВА3 
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СК4. Зн1 УМ 2, УМ3 К1,К2 ВА1, ВА3 

СК5.  Зн1 УМ1, УМ2 К2 ВА1, ВА3 

СК 6.  Зн1 УМ2, УМ3 К1,К2 ВА1, ВА2 

СК 7. Зн1 УМ3 К1,К2 ВА1 

СК 8.  Зн1 УМ1 К2 ВА2, ВА3 

СК 9.  Зн1 УМ2,УМ3 К1,К2 ВА1, ВА2 

СК 10.  Зн1 УМ2,УМ3 К1,К2 ВА2 

СК 11.  Зн1 УМ2, УМ3 К2 ВА1 

СК 12.  Зн1 УМ1,УМ2,УМ3 К1,К2 ВА1, ВА2 

СК 13.  Зн1 УМ1,УМ2 К1,К2 ВА1 
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                  VIII.  Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
Р

ез
у
л

ь
т
а
т
и

 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 
З

К
1

 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0
 

С
К

1
1
 

С
К

1
2
 

С
К

1
3
 

РН1   +   +                

РН2 + +                    

РН3                 +    + 

РН4    +   +               

РН5     +          + +      

РН6                + + +    

РН7     +    + + +  +         

РН8          +            

РН9         +  +  +         

РН10   +         +        +  

РН11            +  + +       

РН12                +      

РН13                 +     

РН14        +          +   + 

РН15   +                + +  

РН16        +             + 
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ІХ. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт фахової передвищої 

освіти 

 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

2. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341«Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами) 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text 

4. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої 

освіти» 

URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-

rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti 

6. Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 № 327 «Національний 

класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010» 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text 

7.  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 184 «Гірництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

від 30.04.2020 № 579:   

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-

standart-184-b.pdf 

 8.  Стандарт фахової передвищої освіти  освітньо-професійного ступеня – фаховий 

молодший бакалавр, галузь знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 184 

Гірництво. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.09.2021 р. № 1005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
file:///C:/Users/Дима/Downloads/%2013.07.2020%20№%20918
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-184-b.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-184-b.pdf
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Х. Кінцеві положення 

 

Освітньо-професійна програма «Експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» оприлюднюється на сайті 

коледжу. 

Освітньо-професійна програма поширюється на всі циклові комісії Коледжу, підлягає 

перегляду та доопрацюванню відповідно до змін нормативної бази України в сфері фахової 

передвищої освіти.  

 

Розроблено робочою групою у складі: 

 

1. Посунько Людмила Миколаївна - директор ВСП «Павлоградський фаховий коледж 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», кандидат технічних 

наук, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії. 

2. Шаріна Вікторія Савеліївна - заступник директора з навчальної роботи ВСП 

«Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії 

3. Демченко Оксана Валентинівна - методист ВСП «Павлоградський фаховий коледж 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»,  викладач-методист 

вищої кваліфікаційної категорії. 

4. Ревука Марія Вікторівна - голова циклової комісії гірничих електромеханічних 

дисциплін ВСП «Павлоградський фаховий коледж Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка»,викладач вищої кваліфікаційної категорії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


