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ВСТУП 
 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна частина) (ОКХв) ви-
пускника Національного гірничого університету (НГУ) є нормативним докумен-
том НГУ, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відбиваються цілі освітньої 
та професійної підготовки, визначається місце фахівця у структурі господарства 
держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивос-
тей та якостей. 

Цей стандарт є складовою галузевого компонента державних стандартів ви-
щої освіти, в якому узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовари-
ства та споживачів випускників до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає со-
ціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної дія-
льності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та окремих замовни-
ків фахівців. 

ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої ді-
яльності випускника НГУ і державні вимоги до властивостей та якостей особи, 
яка здобула освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Стандарт використовуєть-
ся при: 

 визначенні первинних посад випускників НГУ та умов їх використання; 
 визначенні об'єкта, цілей освітньої та професійної підготовки; 
 розробці та корегуванні освітньо-професійної програми підготовки фахів-

ців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр; 
 розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахів-

ця; 
 визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціальнос-

тями, кваліфікаціями; 
 визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення квалі-

фікації; 
 атестації випускників НГУ; 
 укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців; 
 професійній орієнтації здобувачів фаху; 
 визначенні критеріїв професійного відбору; 
 прогнозуванні потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-

кваліфікаційного рівня і при плануванні їх підготовки; 
 обґрунтуванні переліків спеціальностей і спеціалізацій вищої освіти; 
 визначенні кваліфікації фахівців; 
 розподілі та аналізі використання випускників НГУ із спеціальності 

6.092101 Промислове та цивільне будівництво. 
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СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СВО НГУ 6.092101(ОКХв)-10 

 
 

 
ОСВІТНЬО-КВАЛІЛФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

БАКАЛАВРА 
(варіативна частина) 

 

 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ        0601 Будівництво  
 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ              Промислове та цивільне будівництво 
 
КВАЛІФІКАЦІЇ                          фахівець (галузь будівництво) 
 
 

 
Чинний вид ___________________ 

                                                                                           (рік –  місяць –  числ о)  

 
1 Галузь використання 

 
Цей стандарт використовується в Національному гірничому університеті 

(НГУ) під час підготовки фахівців: 
освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, 
напряму підготовки – 0601 Будівництво, 
освітнього рівня – базова вища освіта, 
кваліфікації – 3439 фахівець (галузь будівництво),  

з узагальненим об'єктом діяльності: процеси проектування, створення, 
експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем; 

із спеціальних видів діяльності: промислове та цивільне будівництво; 
з нормативним терміном навчання (денна форма) – 4 роки. 
 
 
Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009:2005 за ви-

дами економічної діяльності: Секція F – Будівництво: F.45.11.1 – знесення буді-
вель, звільнення будівельних ділянок; F.45.11.2 - виконання земляних робіт; 
F.45.21.1 – загальне будівництво споруд (нові роботи, роботи з заміни, реконстру-
кції та відновлення), F.45.21.2 – будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і 
метрополітенів; F.45.21.3 – будівництво магістральних трубопроводів, ліній 
зв’язку та енергозабезпечення; F.45.21.4 – будівництво трубопроводів і прокла-
дання ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого призначення; додаткові ро-
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боти; F.45.21.5 – будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної про-
мисловості; F.45.21.6 – будівництво решти споруд та інженерні роботи, не відне-
сені до інших угруповань (водозабори, очисні споруди, водоскиди, насосні стан-
ції); F.45.21.7 – монтаж і встановлення збірних конструкцій, F.45.25.2 – улашту-
вання основ та буріння свердловин і шурфів; F.45.25.3 – бетонні роботи; F.45.25.4 
– монтаж металевих конструкцій; F.45.25.5 – цегляна і кам’яна кладка; F.45.25.6 – 
інші спеціальні будівельні роботи. 

 
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу: 3112 – технік-

проектувальник, 3118 – технік-конструктор, 3119 – технік з нормування праці, 
3119 – технолог, 

і може займати первинні посади: інженера-проектувальника, інженера в га-
лузі цивільного будівництва, інженера з організації керування виробництвом, ін-
женера з нагляду за будівництвом, інженер з організації та нормування праці, ін-
женера-конструктора, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженера з органі-
зації, експлуатації та ремонту, інженер з якості, інженера-лаборанта, техніка-
технолога, техніка-гідротехніка тощо. 

 
Цей стандарт встановлює: 
 
 професійне призначення та умови використання випускників НГУ з спеці-

альності «Промислове та цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій і 
типових задач діяльності; 

 освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників НГУ у вигляді переліку 
здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; 

 вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки випускників 
НГУ; 

 відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
 
Стандарт є обов'язковим для НГУ в частині підготовки фахівців даного про-

філю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови 
для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному 
закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.. 

Стандарт придатний для атестації випускників Національного гірничого уні-
верситету за спеціальністю 6.092101 Промислове та цивільне будівництво. 

 
2 Нормативні посилання 

 
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
ДК 003:2005 – Державний класифікатор професій; 
ДК 009:2005 – Державний класифікатор видів економічної діяльності; 
ДСВО 02-98 – Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями. 
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3 Визначення  
 

В цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення: 
Вид діяльності* – характеристика об'єднання ресурсів (устаткування, робо-

чої сили, технологічних засобів, сировини та матеріалів) та виробничого процесу 
для створення виробництва конкретної продукції та надання послуг. 

Вимога – положення, що містить критерії, які повинні бути виконані. 
Виробнича функція (трудова, службова) – коло обов’язків, які виконує фа-

хівець у відповідності до займаної посади і які визначаються посадовою інструк-
цією або кваліфікаційною характеристикою. 

Вища освіта – рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчаль-
ному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу 
засвоєння змісту навчання, який ґрунтується на базовій загальній середній освіті 
та повній загальній середній освіті й завершується здобуттям особою певної ака-
демічної або (та) професійної кваліфікації за підсумками державної атестації в ак-
редитованому закладі. 

Галузь* (в економіці)  – сукупність усіх виробничих одиниць, які беруть 
участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності. 

Галузь знань – група напрямів підготовки, споріднених за ознакою спільно-
сті узагальнених структур діяльності.  

Державна акредитація вищого навчального закладу – процедура надання 
права вищому навчальному закладу певного типу провадити освітню діяльність, 
пов’язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог держав-
них стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науко-
во-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Державна атестація випускників вищих навчальних закладів - процедура 
встановлення відповідальності рівня якості освіти  та професійної підготовки піс-
ля завершення навчання з певного освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам дер-
жавних стандартів вищої освіти. 

Державний стандарт вищої освіти – сукупність норм, які визначають 
зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нор-
мативний термін навчання. 

Державні стандарти вищої освіти є основою оцінки освітнього та освітньо-
кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм одержання вищої освіти. Ві-
дповідальність освітніх послуг державним стандартам вищої освіти визначає 
якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів. 

Діяльність (діяльність людини) – динамічна система взаємодій людини із 
всесвітом, в яких вона досягає свідомо поставлених цілей, що з'являються в наслі-
док виникнення у неї певних потреб. У процесі діяльності людина перетворює 
природу, роблячи тим самим з себе суб'єкт діяльності, а з явищ природи, якими 
вона оволоділа, об'єкти своєї діяльності. 

                                         
* – Терміни, визначення яких наведено у ДК 009:2005. Класифікатор видів економічної діяльності.  
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У процесі історичного розвитку суспільства формуються та розвиваються 
різні види діяльності людини – характеристики діяльності з точки зору способів і 
форм її здійснення. Вид діяльності визначається станом  взаємодії фахівця з уза-
гальненим об'єктом діяльності протягом всього циклу його існування. 

Задача діяльності – мета діяльності, що задана в певних умовах і може бу-
ти досягнута в результаті визначеної структури діяльності, до якої віднесено: 

 предмет діяльності (праці) – те, що суб’єкт має до початку своєї діяльно-
сті і що підлягає трансформації у продукт; 

 засіб діяльності (праці) – об’єкт, що опосередковує вплив суб’єкта на 
предмет діяльності, або те, що звичайно називають “знаряддям праці”, і 
стимули, що використовуються, наприклад, у діяльності управління; 

 процедура діяльності (праці) – це технологія (спосіб, метод) одержання 
бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді  
програми або алгоритму на деяких матеріальних носіях;  

 умови діяльності (праці) – характеристика оточення суб’єкта в  процесі 
діяльності (температура, склад повітря, рівень акустичних шумів,  присто-
сованість приміщення до праці, меблі, а також соціальні умови та час); 

 продукт діяльності (праці) – те, що одержано в результаті трансформації 
предмета в процесі діяльності. 

Є три види задач діяльності: 
 професійні задачі – задачі діяльності, що безпосередньо спрямовані на ви-

конання завдання (завдань), яке (які) поставлено(і) перед фахівцем як про-
фесіоналом; 

  соціально-виробничі задачі – задачі діяльності, що пов`язані з  діяльністю  
фахівця у сфері виробничих відносин у трудовому колективі  (наприклад, 
інтерактивне та комунікативне спілкування тощо); 

  соціально-побутові задачі – задачі діяльності, що виникають у повсяк-
денному житті і пов’язані з домашнім господарством, відпочинком, родин-
ним спілкуванням, фізичним і культурним розвитком тощо і можуть впли-
вати на якість виконання фахівцем професійних та соціально-виробничих 
задач.  

Здатність – психологічний стан індивіда, в якому він готовий до успішно-
го виконання певного виду продуктивної діяльності.  

Здібність – психологічні особливості індивіда, що забезпечують можливос-
ті успішного виконання певного виду продуктивної діяльності. Здібності 
пов’язані із загальною спрямованістю особи, з її нахилом до тієї чи іншої діяльно-
сті. 

Економічна діяльність* – це процес поєднання дій, які призводять до 
отримання відповідного набору продукції чи послуг. Вид діяльності (вид еконо-
мічної діяльності) має місце тоді, коли об’єднуються ресурси (устаткування, ро-
боча сила, технологічні засоби, сировина та матеріали) для створення виробницт-
ва конкретної продукції та надання послуг. Таким чином, вид діяльності характе-
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ризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та 
наданням послуг. 

Кваліфікація** – здатність особи виконувати завдання та обов’язки відпові-
дної роботи. Кваліфікація вимагає певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Ква-
ліфікація визначається через назву професії. 1 

Клас задачі діяльності – ознака рівня складності задач діяльності, які ви-
рішуються фахівцем. Всі задачі діяльності розподіляються на три класи: 

 стереотипні задачі діяльності – передбачають діяльність відповідно до 
заданого алгоритму, що характеризується однозначним набором добре ві-
домих, раніше відібраних складних операцій і потребує використання зна-
чних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації; 

 діагностичні задачі діяльності – передбачають діяльність відповідно до 
заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання рі-
шення по застосуванню відповідних операцій і потребує використання 
значних масивів оперативної та раніше засвоєної інформації; 

  евристичні задачі діяльності – передбачають діяльність за складним ал-
горитмом, що містить процедуру конструювання рішень і потребує вико-
ристання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації. 

Компетентність – знання та досвід діяльності в певному виді економічної 
діяльності. 

Ліцензування вищого навчального закладу – процедура визнання спромож-
ності вищого навчального закладу провадити освітню діяльність, пов’язану із 
здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог державних стандартів 
вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного 
та матеріально-технічного забезпечення.  

Навичка – дії, що виконуються при здійсненні певної діяльності, котрі за-
вдяки численним повторенням стають автоматичними і виконуються без свідомо-
го контролю. 

Напрям підготовки  за  професійним  спрямуванням  у вищій освіті – група 
спеціальностей із спорідненим змістом освіти та професійної підготовки. 

Об’єкт діяльності – процеси, або(та) явища, або(та) матеріальні об’єкти, на 
які спрямована діяльність фахівця (наприклад, двигун внутрішнього згоряння, ор-
ганізаційно-економічна система, технологія галузі тощо). 

Освітній рівень вищої освіти – характеристика вищої освіти за ознакою рі-
вня сформованості якостей людини, що забезпечують її всебічний розвиток як 
особистості і достатніх для здобуття відповідної кваліфікації. 

Освітній рівень неповної вищої освіти – характеристика сформованості ін-
телектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є доста-
тніми для здобуття особою кваліфікацій молодшого спеціаліста. 

Освітній рівень базової вищої освіти – характеристика сформованості інте-
лектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достат-
німи для здобуття особою кваліфікацій бакалавра. 

                                         
** – Терміни, визначення яких наведено у Державному класифікаторі професій ДК 003:2005 
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Освітній рівень повної вищої освіти – характеристика сформованості інте-
лектуальних якостей особи, що визначають її розвиток як особистості і є достат-
німи для здобуття особою кваліфікацій спеціаліста або магістра. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти – характеристика вищої 
освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що за-
безпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня 
професійної діяльності. 

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра** – особа, яка на осно-
ві повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні 
та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкту діяльності (праці), до-
статні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної дія-
льності, що передбачені для первинних посад у певній галузі економічної діяль-
ності. Бакалавр має освітній рівень базова вища освіта і призначений для вико-
нання обмеженої кількості виробничих функцій, що пов’язані з циклом існування 
об’єкта його діяльності. Задачі діяльності, які вирішує бакалавр, припускають дія-
льність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового 
конструювання відповідних операцій. 

Первинна посада – посада, що не потребує від випускників навчального за-
кладу попереднього досвіду  професійної практичної діяльності. 

Професія** – здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи 
певної кваліфікації. Професія вимагає визначеного кола знань та умінь. 

Рівень професійної діяльності – характеристика професійної діяльності за 
ознаками опанування особою певної сукупності умінь та знань. В сфері праці роз-
різняють наступні рівні професійної діяльності: 

 стереотипний рівень (рівень використання) – уміння використовувати 
налагоджену систему (об'єкт діяльності) при виконанні певних задач дія-
льності, та знання призначення об'єкту і його основних (характерних) вла-
стивостей; 

 операторський рівень  – уміння готувати (налагоджувати) систему і керу-
вати нею при виконанні певних задач діяльності та знання принципу (ос-
новних особливостей) побудови і принципу дії системи на структурно-
функціональному рівні;  

 експлуатаційний рівень  – уміння при виконанні певних задач діяльності 
тестувати та аналізувати роботу системи з метою виявлення та усунення 
пошкоджень і знання методів аналізу функціонування системи та методів 
аналізу, пошуку та усунення пошкоджень; 

 технологічний рівень  – уміння при виконанні певних задач діяльності 
здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам 
(властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем та 
способів їх моделювання;  

 дослідницькій рівень  – уміння проводити дослідження систем з метою пе-
ревірки їх відповідності заданим властивостям, уміння обирати з множини 
систему, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати задачі діяльності, 
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знання методики дослідження систем та методів оцінки ефективності їх за-
стосування при вирішенні конкретних задач.  

Робота** – певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи по-
винні бути виконані однією особою. 

Спеціальність – категорія, що характеризує: 
 у сфері освіти – спрямованість і зміст навчання при підготовці  фахівця 

(визначається через об’єкт діяльності або функцію та предмет діяльності 
фахівця і відображає, насамперед, вид його діяльності і сферу застосування 
його праці); 

 у сфері праці – особливості спрямованості і специфіку роботи в межах 
професії (зміст задач професійної діяльності, що відповідають кваліфіка-
ції). 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, або 
спеціаліста, або магістра передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності 
фахівця, виробничих функцій та типових складових структури професійної діяль-
ності таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності. 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спе-
ціаліста передбачає вивчення виробничих функцій та типових складових структу-
ри професійної діяльності. 

Спеціалізація за спеціальністю – категорія, що характеризує відміни окре-
мих задач діяльності фахівця за ознаками різниці засобів, або(та) продуктів, 
або(та) умов діяльності в межах спеціальності. Ці окремі задачі характерні для ві-
дносно невеликих груп фахівців в межах спеціальності. 

Тип діяльності – характеристика професійної діяльності з точки зору спо-
собів і форм її здійснення. Визначається станом взаємодії фахівця з об’єктом дія-
льності - системою, що характеризується однаковою узагальненою метою (проду-
ктом) діяльності. 

Типова задача діяльності – узагальнена задача діяльності, що є характер-
ною для більшості виробничих або соціальних ситуацій і не містить конкретних 
даних, а отже, не має конкретного розв'язку (можуть бути визначені тільки шляхи 
вирішення). 

Узагальнений об’єкт діяльності фахівця з вищою освітою – чи штучна си-
стема, що розвивається. Характерні етапи цього розвитку визначають цикл взає-
модії фахівця і системи. 

Уміння – здатність людини виконувати певні дії при здійсненні тієї чи ін-
шої діяльності на основі  відповідних знань.  

Уміння поділяються за видами: 
 Предметно-практичні – уміння виконувати дії щодо переміщення об'єк-

тів у просторі,  зміни  їх форми тощо. Головну роль  у  регулюванні  пред-
метно-практичних дій виконують перцептивні образи, що відображають 
просторові, фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керуван-
ня робочими рухами відповідно  до властивостей об'єкта та завдань діяль-
ності. 
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 Предметно-розумові – уміння щодо виконання операцій з розумовими об-
разами  предметів. Ці дії  вимагають  наявність  розвиненої системи  уяв-
лень і здатність до розумових дій (наприклад,  аналіз,  класифікація, уза-
гальнення, порівняння тощо). 

 Знаково-практичні – уміння щодо виконання операцій зі знаками та зна-
ковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу по  
карті, одержання інформації від пристроїв тощо. 

 Знаково-розумові  – уміння щодо розумового виконання операцій зі знака-
ми та  знаковими системами. Наприклад, дії,  що є необхідні для виконання 
логічних та  розрахункових  операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широ-
ке коло задач в узагальненому вигляді. 

Цикл існування об’єкта діяльності – період, протягом якого існує об’єкт ді-
яльності фахівця від “зародження” (проектування) до його ліквідації. 

Період існування об’єкта діяльності розподіляється на окремі етапи: 
 проектування, протягом якого вирішуються питання щодо конструкції або 

змісту; 
 створення; 
 експлуатація, протягом якої об’єкт використовується за призначенням; 
 відновлення (ремонт, удосконалення тощо), яке пов’язане з відновленням 

властивостей, якостей, підвищенням продуктивності, інших ознак; 
 утилізація та ліквідація. 
Кожний етап існування об’єкта діяльності фахівця має свої ознаки, які визна-

чаються спільністю (за продуктом) типових задач  діяльності, 
пов’язаних безпосередньо з об’єктом, та відмінністю типових за-
дач від задач іншого етапу. 

Якість вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що ві-
дображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямова-
ність й обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні по-
треби, так і потреби суспільства. Якість вищої освіти випускників вищого навча-
льного закладу також відображає придатність: 

 задовольняти у відповідності до соціальних норм суспільні вимоги до ви-
конання майбутніх соціально-професійних ролей; 

 відповідати за свої соціально важливі рішення; 
 задовольняти намагання до соціального статусу та престижу. 
Якість освітньої діяльності – сукупність характеристик системи вищої осві-

ти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені й передба-
чені потреби  окремої особи або(та) суспільства. 

Якість особистості випускника вищого навчального закладу – цілісна суку-
пність елементів внутрішньої структури особистості, що визначає зміст соціально 
значущих і професійно важливих властивостей випускника вищого навчального 
закладу. 
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4 Позначення і скорочення 
 

      У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв:  
 
а) функція фахівця: 

 Т - технологічна; 
 О - організаційна; 
 У - управлінська; 
 К – контрольна; 

б) вид задачі діяльності: 
 ПФ - професійна; 
 СВ - соціально-виробнича; 
 СП - соціально-побутова; 

 
в) рівень задачі діяльності: 

 С - стереотипна;  
 Д - діагностична; 
 Е - евристична; 

г) вид уміння:  
 ПП - предметно-практичне;  
 ПР - предметно-розумове;  
 ЗП - знаково-практичне;  
 ЗР - знаково-розумове; 

д) рівень сформованості умінь: 
 О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації 

щодо неї;  
 Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий конт-

роль без допомоги матеріальних носіїв інформації;  
 Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички; 

е) здатності: 
 З - здатність; 

ж) інші назви: 
 ВНЗ - вищий навчальний заклад; 
 ОКХ - освітньо-кваліфікаційна характеристика; 
 ОПП - освітньо-професійна програма. 

 
 

5 Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння 
щодо вирішення типових задач діяльності 

 
5.1 У відповідності до посад, що може займати випускник НГУ, він придат-

ний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та 
типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система 
умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності. 

5.2 Національний гірничий університет забезпечує опанування випускниками 
системою умінь вирішувати певні типові задачі діяльності при здійсненні  вироб-
ничих функцій, визначених у таблиці додатку А. 

 
Примітка. У таблиці Додатку А у графах 3 і 5 наведені шифри типових за-

дач діяльності та умінь за структурами: 
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а) шифр типової задачі діяльності 
 
 
  ХХ.     X.   ХХ 

       номер задачі, наскрізний для даної 
    виробничої функції 

    рівень типової задачі діяльності 
 

   вид типової задачі діяльності  
 

вид виробничої функції 
 
 
б) шифр уміння  
 
 
XX. X. XX.   ХХ.   Х.   XX 

номер уміння, наскрізний 
для даної типової задачі 
діяльності 

 

рівень сформованості уміння 
 вид уміння 
шифр типової задачі діяльності 

 
 

6 Попередні освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний 
рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів 

 
6.1 Попередній рівень освіти або (та) професійної підготовки: 
 повна загальна середня освіта; 
 неповна вища освіта за напрямом підготовки 0601 Будівництво. 
6.2 Абітурієнти повинні мати державний документ про неповну вищу освіту, 

повну загальну середню освіту або (та) професійну підготовку встановленого зра-
зка. 

 
7 Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються у Національному 

гірничому університеті  
 

7.1 Державна атестація осіб, які навчаються в НГУ, проводиться на основі за-
хисту кваліфікаційної роботи, оцінювання якості розв’язання випускниками задач 
діяльності, що передбачені даною ОКХ. 
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7.2 Нормативна форма державної атестації встановлюється в 
СВО НГУ 6.092101(ОПП)-09 «Стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна про-
грама». 

7.3 Варіативна частина ОКХ бакалавра забезпечує підготовку спеціалістів за 
спеціалізаціями з урахуванням особистостей суспільного поділу праці в будівель-
ній галузі України та мобільності системи освіти щодо задоволення вимог ринку 
праці. 

7.4 Зміст варіативної частини ОКХ бакалавра визначається вищим навчаль-
ним закладом у межах структури та форми, встановлених спеціально уповнова-
женим органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. 
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Додаток А 
(обов׳язковий) 

 
ТАБЛИЦЯ А.1 − ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА УМІННЯ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
 

Зміст 
вироб-
ничої 
функ-

ції 

Назва 
типової 
задачі 

діяльності 

Шифр 
типової 

задачі ді-
яльності 

Зміст умінь вирішувати типові задачі 
діяльності при здійсненні виробничих 

функцій 

Шифр 
уміння 

 

1 2 3 4 5 
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА ВИБОРОМ ВНЗ 

Керуючись нормативними поло-
женнями, згідно з завданням на прое-
ктування, на підставі новітніх архіте-
ктурних тенденцій, в умовах проект-
ної організації: 

 

- визначати сучасні об’ємно-планувальні 
та конструктивні рішенням будівель і 
споруд; 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01 
Техно-
логічна 

Визначення 
сучасного об-
ліку об’єктів 
ліку промис-
лового та ци-
вільного буді-

вництва 

Т.ПФ.Д.01 

- використовувати новітні технології та 
будівельні матеріали для проектування 
об’єктів промислового та цивільного 
будівництва. 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.02 

Керуючись нормативними поло-
женнями, враховуючи вимоги до ме-
талевих конструкцій, умови їх зве-
дення та експлуатації, за відповідни-
ми сертифікатами, в умовах проект-
ної організації: 

 
Техно-
логічна 

Вибір конс-
трукційних 
матеріалів 

Т.ПФ.Д.02 

– вибирати метали та сплави для будіве-
льних конструкцій за їх фізико-
механічними характеристиками. 

Т.ПФ.Д.02..ПР.О.01 

Керуючись нормативними поло-
женнями, використовуючи робочі 
креслення та дані про фізико-
механічні характеристики металів, в 
умовах підприємства або будівельно-
го майданчика: 

 
Органі-
заційна 

Підготовка 
виробництва і 

технологіч-
ний супровід 
виготовлення 
будівельних 
конструкцій, 
виробів і ма-

теріалів 

О.ПФ.Д.01 

– визначати способи і режими зварюван-
ня арматурних виробів. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01 
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1 2 3 4 5 
В умовах проектування та вико-

нання будівельних робіт зі спору-
дження гірничих об’єктів, у складі 
групи фахівців з будівництва або про-
ектування: 

 

- визначати та аналізувати геомеханічний 
стан породного масиву навколо вироб-
ки; 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.01 

- розраховувати параметри пружно-
пластичного стану породного масиву 
навколо  виробки; 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.02 

- розрахувати ймовірність розвитку зди-
мання підошви гірничої виробки та ро-
зробляти заходи протидії цьому яви-
щу; 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.03 

- розрахувати піддатливість та наванта-
ження щодо кріплення горизонтальної 
(похилої) підземної виробки; 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04 

Техно-
логічна 

Визначення 
параметрів 
напружено-

деформовано-
го стану по-
родного ма-

сиву навколо 
об’єктів гео-
будівництва 
та його ком-

понентів 

Т.ПФ.Д.03 

- розраховувати основні параметри пру-
жно-пластичного стану для вертикаль-
них виробок. 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.05 

В умовах шляхобудівельної органі-
зації, керуючись вимогами ДБН, на 
підставі проектів автомобільних до-
ріг, у складі групи фахівців, повинен: 

 

- володіти основними термінами та по-
няттями технологій будівництва авто-
мобільних доріг; 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.01 

- проектувати технологію та будувати 
ґрунтові насипи і полотна;  

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02 

- облаштовувати основи для дорожніх 
смуг; 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.03 

- зводити довгострокові та тимчасові 
тверді дорожні покриття; Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04 

- облаштовувати збудовані автомобільні 
дороги; Т.ПФ.Д.04.ПР.О.05 

Техно-
логічна 

Визначення та 
застосування 
параметрів 

технології бу-
дівництва ав-
томобільних 
доріг та туне-

лів 

Т.ПФ.Д.04 

- орієнтуватися у технологіях будівницт-
ва автодорожніх тунелів. Т.ПФ.Д.04.ПР.О.06 

В умовах геолого-розвідувальних, 
будівельних робіт, робіт з реконстру-
кції, ремонту, виробництва будмате-
ріалів та інших робіт: 

 

- визначити фізичні, механічні та техно-
логічні властивості гірських порід; Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01 

Техно-
логічна 

Визначення 
властивостей 
гірських порід 
та будматері-
алів та оцінка 

їх стану 

Т.ПФ.Д.05 

- визначати та аналізувати нормальні та 
дотичні напруження у масивах гірсь-
ких порід; 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02 
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1 2 3 4 5 
- будувати паспорти міцності гірських 

порід та оцінити фізичний стан гірсь-
кої породи; 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.03 

- визначати та аналізувати технології 
штучного поліпшення властивостей 
гірських порід та будматеріалів. 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.04 

Керуючись нормативними поло-
женнями, враховуючи об’ємно-
планувальні та конструктивні рішен-
ня, за відповідними методиками: 

 

Техно-
логічна 

Оцінка геоло-
гічних особ-
ливостей бу-
дівельного 
майданчика 

Т.ПФ.Д.06 
– визначати за результатами геологічних 

вишукувань вид і стан ґрунтів основи, 
їх фізико-механічні властивості та 
придатність як основи під споруду. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01 

Враховуючи нормативну літерату-
ру, використовуючи результати ін-
женерно-геодезичних вишукувань і 
відповідні методики, в польових умо-
вах і умовах лабораторії: 

 

Техно-
логічна 

Грунтово-
гідрогеологі-
чні обстежен-
ня територій 
будівельних 
майданчиків 

Т.ПФ.Д.07 
– виконувати інструментальні та візуаль-

ні визначення характеристик ґрунтів 
на основі досліджень шурфів і за ре-
зультатами різних видів буріння. 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01 

Керуючись нормативними поло-
женнями, враховуючи специфіку ро-
боти, використовуючи відповідні ме-
тодики і довідкову літературу, в умо-
вах проектної організації: 

 
Техно-
логічна 

Розрахунки 
елементів ге-
обудівельних 

споруд 

Т.ПФ.Д.08 

– визначати гірничий тиск і виконувати 
статичні розрахунки тунельних оправ. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01 

Використовуючи комп'ютерні засо-
би САПР, згідно з прийнятим архіте-
ктурно-планувальним и конструкти-
вним рішенням, враховуючи функці-
ональне призначення об'єкту будів-
ництва, в умовах проектної організа-
ції: 

 

- усвідомлювати мету застосування 
комп’ютерного проектування та шляхи 
її досягнення у складі автоматизованих 
систем комп’ютерного проектування; 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.01 

- застосовувати САПР та АРМ для вирі-
шення проектних задач; Т.ПФ.Д.09.ПР.О.02 

- застосовувати поширенні програмні си-
стеми для організації АРМ у будівель-
ному проектуванні; 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03 

Техно-
логічна 

Використання 
систем САПР, 

АРМ та су-
часні програ-
мні системи у 
проектування 
будівельних 

об’єктів  

Т.ПФ.Д.09 

- використовувати технологію колектив-
ного проектування за допомогою мож-
ливостей системи AutoCAD; 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04 
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- використовувати програмні системи 

для розрахунку конструкцій під час 
створення проектної документації бу-
дівництва. 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05 

В умовах проектної організації, ке-
руючись технологічними регламен-
тами, санітарними вимогами, норма-
ми проектування, враховуючи вимо-
ги проектної документації, самостій-
но або у складі групи фахівців: 

 

- володіти основами теорії вібрації; Т.ПФ.Д.10.ПР.О.01 

- визначати шкідливу та корисну дію віб-
рації на людину, обладнання та сере-
довище; 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.02 

Визначення 
впливу вібра-
ції та способи 
захисту лю-

дей та облад-
нання від її 

шкідливої дії 
- обирати дієві заходи для захисту люди-

ни та обладнання від шкідливої дії віб-
рації; 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.03 

Техно-
логічна 

Вибір будіве-
льних машин 
для специфіч-
них техноло-
гій будівниц-

тва 

Т.ПФ.Д.10 

- підбирати будівельну техніку для вико-
ристання у вібраційних, безтраншей-
них технологіях та будівництва паль. 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.04 

Керуючись проектами виконання 
будівельних робіт, нормативними до-
кументами та вимогами безпеки з 
проведення вибухових робіт, викори-
стовуючи властивості вибухових ре-
човин, на будівельному майданчику 
або у проектній організації, у складі 
групи фахівців, повинен:  

 

- визначати область застосування буро-
вибухових технологій у міських умо-
вах; 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01 

Визначення 
області засто-

сування та 
параметрів 

вибухових те-
хнологій 

- оцінювати та розраховувати  параметри 
вибуху та ударних хвиль у різноманіт-
них середовищах; 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02 

- проектувати, організовувати та контро-
лювати вибухові роботи при реконст-
рукції та руйнуванні споруд; 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03 

Техно-
логічна 

Проектуван-
ня, організа-
ція та конт-

роль вибухо-
вих робіт 

Т.ПФ.Д.11 

- проектувати, організовувати та контро-
лювати вибухові роботи в умовах ви-
бухових майданчиків будівельних 
об’єктів; 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.04 

Конт-
рольна 

Контроль до-
держання ви-
мог безпеки 

К.ПФ.С.01 
- контролювати та забезпечувати вико-

нання вимог нормативних документів з 
безпеки вибухових робіт. 

К.ПФ.С.01.ПР.О.01 
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На підставі проектів будівництва та 

експлуатації підземних об’єктів, з 
урахуванням елементів технологій 
спорудження підземних об’єктів, в 
умовах проектної організації або ви-
робничого майданчика підприємства 
з будівництва підземних об’єктів, у 
складі групи фахівців або самостійно, 
повинен: 

 
Конт-
рольна 

Контроль 
якості повітря 

підземного 
об’єкту 

К.ПФ.С.02 

- контролювати склад атмосфери підзем-
ного об’єкта та оцінювати аеродинамі-
чні параметри руху повітря; 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01 

- обирати схеми провітрювання, розрахо-
вувати робочі параметри вентиляторів 
та вентиляційних систем та підбирати 
обладнання для організації вентиляції 
підземних об’єктів під час будівницт-
ва; 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01 

Техно-
логічна 

Проектування 
параметрів 

систем венти-
ляції підзем-
них об’єктів  

Т.ПФ.Д.12 
- обирати схеми провітрювання, розрахо-

вувати робочі параметри вентиляторів 
та вентиляційних систем та підбирати 
обладнання для організації вентиляції 
підземних об’єктів під час їх експлуа-
тації; 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02 

Конт-
рольна 

Контроль до-
держання ви-
мог нормати-
вних докуме-

нтів 

К.ПФ.С.03 
- контролювати додержання норматив-

них вимог до проектування та устрою 
систем вентиляції підземних об’єктів. 

К.ПФ.С.03.ПР.О.01 

При спорудженні гірничих об’єктів, 
використовуючи дані про фізико-
механічні і технологічні властивості 
ґрунтів та гірських порід: 

 

Техно-
логічна 

Визначення 
параметрів 
гірничих 

об’єктів та їх 
кріплення 

Т.ПФ.Д.13 
- визначати вплив негативних зовнішніх 

чинників на вибір матеріалів для кріп-
лення гірничих об’єктів та вибирати 
форму, тип та матеріал конструктив-
них елементів гірничих об’єктів та їх 
кріплення з урахуванням терміну існу-
вання об’єктів та умов будівництва. 

Т.ПФ.Д.13.ПР.О.01 
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При розробці технічної документа-

ції для забезпечення будівництва гір-
ничого об’єкта, при спорудженні гір-
ничих об’єктів, використовуючи дані 
про матеріали, гірські породи або 
ґрунти, область застосування вибухо-
вих речовин, геобудівельної техніки, 
вплив зовнішніх чинників, на основі 
вимог єдиної стандартної конструк-
торської документації (ЄСКД), буді-
вельних норм і правил (БНіП), дер-
жавних будівельних норм (ДБН), 
правил безпеки, конструктивного ви-
конання об’єкта та технології його 
будівництва, в умовах проектної ор-
ганізації або підприємства із геобуді-
вництва: 

 

Техно-
логічна 

Визначення 
параметрів та 

технологій 
будівництва 

гірничих 
об’єктів  

Т.ПФ.Д.14 

- вибирати спосіб будівництва гірничих 
об’єктів, встановлювати порядок та 
склад типових технологічних операцій, 
визначати типові схеми будівництва 
гірничих об’єктів, складати технічну 
документацію на окремі конструктивні 
елементи, об’єкт та технологічні про-
цеси. 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01 

Самостійно або у складі виробни-
чого колективу при визначенні вар-
тості будівельної  техніки:  

 

– розраховувати балансову вартість буді-
вельної техніки; Т.ПФ.Д.15.ПР.О.01 

– визначати амортизаційні відрахування; Т.ПФ.Д.15.ПР.О.02 
- розраховувати залишкову вартість бу-

дівельної техніки. 
Т.ПФ.Д.15.ПР.О.03 

Самостійно або у складі виробни-
чого колективу, використовуючи 
проектну документацію, нормативно-
економічну і технічну інформацію, 
плани та економічні показники робо-
ти будівельного виробництва, за до-
помогою економіко-математичних 
методів: 

 

- визначати обігові фонди будівельного 
підприємства; Т.ПФ.Д.15.ПР.О.04 

Техно-
логічна 

Визначення 
показників 

економічної 
діяльності бу-

дівельно-
монтажного 

підприємства  

Т.ПФ.Д.15 

- визначати собівартість будівельної про-
дукції та прибуток будівельного під-
приємства від її реалізації; 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05 
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- визначати усі витрати в умовах назем-

ного та підземного будівництва, у тому 
числі фактичні витрати підрядного бу-
дівельного підприємства у складі тен-
дерної пропозиції; 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06 

 

– визначати ефективність інвестицій у 
будівництво промислових та цивільних  
об’єктів. 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.07 

Самостійно або у складі виробни-
чого колективу при проектуванні 
зведення будівель і споруд повинен: 

 Забезпечення 
кошторисною 
документаці-

єю  

Т.ПФ.Д.16 
– розраховувати та складати  кошториси 

на будівництво. 
Т.ПФ.Д.16.ПР.О.01 

На підставі проектів будівництва, 
керуючись вимогами будівельних 
норм, в умовах геолого-
розвідувальної або будівельної орга-
нізації, у складі групи фахівців, пови-
нен: 

 

- визначати необхідні види інженерних 
розвідувань територій будівництва; Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01 

- планувати, організовувати та проводити 
роботи з інженерного розвідування те-
риторії будівництва; 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02 

Техно-
логічна 

Планування, 
організову-

вання та про-
ведення робо-
ти з інженер-
ного розвіду-
вання терито-
рії будівницт-

ва 

Т.ПФ.Д.17 

- встановлювати допустимі методи ве-
дення інженерного розвідування; оби-
рати найбільш раціональні методики 
ведення інженерного розвідування. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03 

Враховуючи основні напрями дія-
льності людини в галузі будівельної 
геотехнології і вимоги суспільства: 

 

– мати уявлення про галузь геобудівниц-
тва; К.ПФ.С.04.ПР.О.01 Конт-

рольна 

Контроль 
якості робіт у 
геотехнологі-

ях 

К.ПФ.С.04 

– знати про основні напрями інженерної 
діяльності в галузі будівельної геотех-
нології. 

К.ПФ.С.04.ПР.О.02 

В умовах існування небезпечної си-
туації, враховуючи встановлений вид 
та ступінь ураження людини: 

 

- надавати першу долікарську допомогу 
та попередити можливі ускладнення, 
що становлять небезпеку для життя; 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.01 

- використовувати табельні засоби на-
дання першої долікарської допомоги. О.ПФ.С.02.ПП.Н.02 

Використовуючи типові правила та 
загальноприйняті засоби, що є в на-
явності: 

 

- проводити візуальну діагностику поте-
рпілого; О.ПФ.С.02.ПП.Н.03 

Органі-
заційна 

Організація 
дотримання 

безпеки праці 
О.ПФ.С.02 

- уточнювати діагноз. О.ПФ.С.02.ПП.Н.04 
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В умовах підприємства з геобудів-

ництва та в проектній організації, ке-
руючись вимогами нормативних до-
кументів з геобудівництва, проектами 
спорудження об’єктів геобудівництва, 
на підставі даних про його гірничо-
геологічний стан та гідрогеологічну 
ситуацію, з використанням відомос-
тей про гідрогеологічні властивості 
ґрунтів та гірських порід, у складі 
групи фахівців, повинен: 

 

- проектувати та виконувати роботи з во-
допригнічування; 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01 

Техно-
логічна 

Проектування 
та виконання 
робіт з гідро-
ізоляйії та во-
допригничу-

вання 

Т.ПФ.Д.18 

- проектувати та виконувати гідроізоля-
ційні роботи. 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.02 

Керуючись нормативними матеріа-
лами, використовуючи робочу доку-
ментацію, в умовах проектної органі-
зації: 

 Органі-
заційна 

Організація 
будівельного 
виробництва 

О.ПФ.Д.03 

– розробляти проект організації будівни-
цтва і проект виконання робіт. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01 

Під час роботи на посадах, що пе-
редбачають функції управління пер-
соналом, керуючись законодавчими 
та нормативними документами про 
працю, у складі трудового колективу 
груп, повинен: 

 

- володіти основами формування трудо-
вого колективу; У.СВ.Е.01.ПР.Р.01 

- визначати фактори впливу на співвід-
ношення колективу з адміністрацією, 
профспілками; 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.02 

- володіти основами розв’язання трудо-
вих спорів 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.03 

Керівництво 
персоналом У.СВ.Е.01 

- розуміти зміст та організацію праці ке-
рівника, орієнтуватися у стилях керів-
ної діяльності. 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.04 

При розробці та перегляді догово-
рів, використовуючи посадові інстру-
кції, на підставі колективного дого-
вору та чинного законодавства: 

 

Управ-
лінська 

Підтримання 
трудової дис-
ципліни та за-

охочення 
працівників 

У.СВ.Е.02 
- розробляти заходи поліпшення трудової 

й виробничої дисципліни працівників 
відповідно до законодавства про пра-
цю та визначати порядок вживання за-
охочувальних стимулів для відновлен-
ня моральних і фізичних сил працівни-
ків. 

У.СВ.Е.02.ПР.Р.01 
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У складі групи фахівців при забез-

печенні технології ремонтних робіт та 
робіт з реконструкції будівельного 
об’єкту: 

 

- обирати схеми, методи та послідовність 
виконання робіт по ремонту та реконс-
трукції комплексів будівель і споруд 
будь-якого призначення; 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01 

- обирати оснащення, машини, механізми 
та обладнання та технологію ремонту 
та реконструкції будівельних об’єктів 
будь-якого призначення; 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.02 

Техно-
логічна 

Проектування 
та організація 
робіт з ремон-
ту та реконст-

рукції буді-
вель і споруд 

Т.ПФ.Д.19 

- розробляти проекти виконання робіт на 
монтажно-демонтажні і ремонтні ро-
боти та роботи, що пов’язані з реконс-
трукцією будівельних об’єктів; 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.03 

- обирати способи, матеріали та додатки 
до них для захисту елементів та 
об’єкту в цілому від негативної дії зо-
внішніх чинників; 

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.01 

Техно-
логічна 

Проектування 
та організація 
робіт із захис-
ту об’єктів від 

негативних 
впливів та 
підсилення 
конструкцій 

Т.ПФ.Д.20 
- обирати способи та розробляти проекти 

підсилення та поновлення конструкцій 
будівельного об’єкту з будь-якого ма-
теріалу; 

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.02 

Техно-
логічна 

Проектування 
та організація 
робіт з рекон-
струкції гір-

ничих 
об’єктів 

Т.ПФ.Д.21 

- обирати ефективні способи та розробля-
ти проекти виконання робіт з гермети-
зації, ремонту, реконструкції та захис-
ту від руйнації горизонтальних, похи-
лих та вертикальних гірничих виробок, 
заглиблених виробок та виробок вели-
ких перерізів. 

Т.ПФ.Д.21.ПР.О.01 

При ремонті та реконструкції буді-
вельних об’єктів у складі групи фахі-
вців повинен: 

 
Конт-
рольна 

Контроль 
якості робіт 

під час ремо-
нту та рекон-

струкції 

К.ПФ.С.05 
- проектувати види та склад контролю на 

різних етапах ремонту та реконструк-
ції. 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01 

В умовах проектної або шляхобуді-
вельної організації, у складі групи 
фахівців при проектуванні та вико-
нанні ремонтних робіт та робіт з ре-
конструкції автомобільних доріг: 

 Органі-
заційна 

Організацій-
но-технічні 

заходи щодо 
поліпшення 
дорожнього 

руху 

О.ПФ.Д.04 

– визначати організаційно-технічні захо-
ди щодо поліпшення дорожнього руху; 

О.ПФ.Д.04.ПР.Р.01 

– проводити технічний облік і паспорти-
зацію автомобільних доріг; О.ПФ.Д.05.ПР.Р.01 

– визначати види деформацій і руйну-
вань дорожніх одягів; О.ПФ.Д.05.ПР.Р.02 Органі-

заційна 

Технічний 
облік, паспор-
тизація авто-

мобільних 
доріг 

О.ПФ.Д.05 

– класифікувати методи оцінювання до-
рожніх умов; О.ПФ.Д.05.ПР.Р.03 
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– визначати технології ремонту та рекон-

струкції автомобільної дороги; Т.ПФ.Д.22.ПР.О.01 

– будувати оптимальні мережі доріг у 
першому наближенні; Т.ПФ.Д.22.ПР.О.02 Техно-

логічна 

Проектування 
та організація 
ремонту і ре-
конструкції 
автомобіль-

них доріг 

Т.ПФ.Д.22 
– складати проектно-кошторисну доку-

ментацію на ремонт або реконструк-
цію. 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.03 

На підставі проектів будівництва 
міських підземних об’єктів, врахову-
ючи дані про гірничо-геологічну, гід-
рогеологічну ситуацію, вимоги до 
експлуатації об’єкта, визначені його 
призначенням, технологічні парамет-
ри обладнання, в умовах проектної 
організації, у складі групи фахівців: 

 

- визначати область застосування спеціа-
льних способів під час будівництва мі-
ських підземних об’єктів; 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.01 

Техно-
логічна 

Проектування 
і організація 
будівництва 
геотехнічних 
об’єктів спе-

ціальними 
способами 

Т.ПФ.Д.23 

- обирати технології, визначати склад те-
хнологічних операцій, обирати облад-
нання, розраховувати технологічні па-
раметри спеціальних способів будів-
ництва міських підземних об’єктів.  

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02 

Керуючись нормативними матеріа-
лами, враховуючи проект організації 
будівництва підземного об’єкту, в 
умовах проектної організації або під-
приємства із геобудівництва: 

 

Техно-
логічна 

Комплекту-
вання будів-
ництва підзе-
мних об’єктів 
гірничопрохі-

дницькою 
технікою 

Т.ПФ.Д.24 
- проектувати та забезпечувати комплек-

тування будівельного майданчику під-
земного об’єкту гірничопрохідниць-
кою технікою. 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01 

 
  


