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ВСТУП 
 

Освітньо-професійна програма (варіативна частина) (ОППв) є нормативним 

документом Національного гірничого університету, в якому визначається зміст 

варіативної частини навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня 

освітньої та професійної підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня ба-

калавр за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”. 

Цей стандарт є складовою галузевого компонента державних стандартів вищої 

освіти і використовується при: 

 розробці та корегуванні відповідних навчальних планів і програм на-

вчальних дисциплін; 

 розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки 

фахівця; 

 визначенні змісту навчання як бази для опановування новими спеціа-

льностями, кваліфікаціями; 

 визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 
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СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
СВО НГУ 6.092101(ОППв)-10 

 
 

 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ 

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 під 

час підготовки фахівців: 
освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст, 
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. 

(років, місяців) 
 

Цей стандарт встановлює: 
 варіативну частини змісту навчання у навчальних об’єктах, їх інформацій-

ний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

 рекомендований перелік варіативних навчальних дисциплін підготовки 
фахівців; 

 форми державної атестації; 
 нормативний термін навчання. 
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Стандарт є обов’язковим для використання при розробці навчальних планів 
за спеціальністю 6.092101 Промислове та цивільне будівництво. 

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; 
СВО НГУ 6.092101(ОКХв)-10 – Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфіка-

ційна характеристика (варіативна частина) 
 

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. 

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. 

Державна атестація випускників вищих навчальних закладів – процеду-
ра встановлення відповідальності рівня якості освіти  та професійної підготовки 
після завершення навчання з певного освітньо-кваліфікаційного рівня вимогам 
державних стандартів вищої освіти. 

Зміст освіти** – обумовлена цілями та потребами суспільства  система 
знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей особи, 
що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільс-
тва, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва. 

Зміст навчання** – структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засво-
єння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. 

Кваліфікація*** – здатність особи виконувати завдання та обов’язки відпо-
відної роботи. Кваліфікація вимагає певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 
Кваліфікація визначається через назву професії.  
                                         

* Термін, визначення якого наведено у ДК 009:2005 Класифікатор видів економічної діяльності.  
** Терміни, визначення яких наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 "По-

ложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)". 
*** Терміни, визначення яких наведено у Державному класифікаторі професій ДК 003:2005 
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Напрям підготовки за  професійним  спрямуванням  у вищій освіті – група 
спеціальностей із спорідненим змістом освіти та професійної підготовки. 

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 спеціаліста** – особа, яка на ос-
нові повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундамента-
льні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкту діяльності (пра-
ці), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професій-
ної діяльності, що передбачені для первинних посад у певній галузі економічної 
діяльності. Бакалавр має освітній рівень базова вища освіта і призначений для 
виконання обмеженої кількості виробничих функцій, що пов’язані з циклом існу-
вання об’єкта його діяльності. Задачі діяльності, які вирішує бакалавр, припуска-
ють діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру частко-
вого конструювання відповідних операцій. 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівця - державний нормати-
вний документ, в якому узагальнюється зміст навчання, встановлюються вимоги 
до змісту, обсягу і рівня освіти та професійної підготовки фахівця за певною спе-
ціальністю певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

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. 

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 
відносно невеликих груп фахівців в межах спеціальності. 

Якість вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, що 
відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямо-
ваність 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; 
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 задовольняти намагання до соціального статусу та престижу. 
 

4 Позначення і скорочення 
 

У даному стандарті для формування шифрів застосовуються такі скорочен-
ня назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних модулів: 

ПП − професійної та практичної підготовки. 
 

5 Розподіл змісту освітньо-професійної програми 
і максимальний навчальний час за циклами підготовки 

 
5.1 Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра складається з нор-

мативної та варіативної частини, обсяг якої сягає 84 кредити. Розподіл змісту під-
готовки за дисциплінами є таким: 65% - нормативні дисципліни та 35% - варіати-
вні. 

5.2 Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки та засо-
бів діагностики якості вищої освіти забезпечує підготовку фахівців за спеціаліза-
ціями з урахуванням особистостей суспільного поділу праці в будівельній проми-
словості України та мобільності системи освіти щодо задоволення вимог ринку 
праці в будівельній галузі.  

5.3 Зміст варіативної частини освітньо-професійної програми на 60% визна-
чається вищим навчальним закладом і на 40% – вибором студента. 

5.4 Розподіл змісту варіативної частини освітньо-професійної програми під-
готовки фахівця та максимальний навчальний час подано у таблиці додатку А. 

 
6 Варіативна частина змісту освітньо-професійної програми 

 
6.1 Система знань у вигляді системи змістовних модулів щодо складових 

узагальнених структур діяльності, поданих у СВО НГУ 6.092101(ОКХв)-10 «Ста-
ндарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна части-
на)» у змісті умінь, наведені у таблиці додатку Б. 

6.2 Система блоків змістовних модулів, у які групуються змістовні модулі, 
наведена у таблиці додатку В. 

Примітка. У таблиці Додатку Б у графі 4 та у таблиці Додатку В у графі 2 
шифри змістовних модулів, що відповідають умінню, зазначеному в освітньо-
кваліфікаційній характеристиці (ОКХ), наведені за структурою:  

 
ХХ. Х. ХХ. ХХ. Х. ХХ.   ХХ.  
 

номер змістовного модуля, наскрізний для даного 
уміння 

 шифр уміння 
 



СВО НГУ 6.092101(ОППв)-10 
 

 9 

У таблиці Додатку В у графі 1 шифри блоків змістовних модулів наведені за 
структурою: 

 
ХХ.  ХХ. 
 

номер блоку змістовних модулів, наскрізний  
для даного циклу підготовки 

 
  цикл підготовки 

 
 

7 Рекомендований перелік навчальних дисциплін 
 

7.1 У таблиці Додатку Г зазначений рекомендований перелік навчальних ди-
сциплін, визначені блоки змістовних модулів, що входять до кожної з них, вста-
новлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів їх вивчення. 

7.2 Університет має право змінювати назви навчальних дисциплін і розподіл 
змістовних модулів у них. 

 
8 Державна атестація студента 

 
8.1 Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією 

(ДЕК) відповідно до вимог ОКХ після виконання студентом освітньо-професійної 
програми підготовки (нормативної та варіативної частин) за навчальним планом. 

8.2 На державну атестацію виносяться система умінь, що визначена в 
СВО НГУ 6.092101(ОКХ) «Стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна хара-
ктеристика», та система відповідних змістових модулів, що зазначена у Додат-
ку Б. 

8.3 Нормативні форми державної атестації студента і розподіл блоків змісто-
вних модулів між ними наведені у Додатку Д. 

8.4 Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 
проводиться на основі захисту кваліфікаційної роботи, оцінювання якості 
розв’язання випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОПП за нор-
мативною та варіативною частинами навчання. 

 
9 Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 

 
9.1 Вимоги до кваліфікації викладацького складу, який приймає участь у ви-

кладанні навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки варіативної 
частини змісту навчання: 

 повна вища освіта за спеціальністю відповідно до напряму підготовки фа-
хівців для даної дисципліни; 

 наукові спеціальності за дипломом про отримання наукового ступеня; 
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 наявність стажу попередньої практичної діяльності або систематичне ста-
жування на підприємствах; 

 стаж наукової діяльності – 3 роки. 
 



СВО НГУ 6.092101(ОППв)-10 
 

 11 

Додаток А 
(обов’язковий) 

 
ТАБЛИЦЯ А.1 – РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ І МАКСИМАЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ 
 

 

Цикли підготовки 
Навчальний час 

за циклами підготовки 
(академічних годин/кредитів) 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 
ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 5616/156 

в т.ч. практична підготовка 216/6 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЗМІСТУ 
НАВЧАННЯ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ 1872/52 

в т.ч. практична підготовка 540/15 
ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА ЗМІСТУ 
НАВЧАННЯ ЗА ВИБОРОМ 
СТУДЕНТА 

1152/32 

в т.ч. цикл професійно- 
практичної підготовки 864/24 

в т.ч. цикл гуманітарної  
та соціальної підготовки 288/8 

 Загальний бюджет часу 8640/240  
(з них 756/14- практична підготовка) 
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Додаток Б 
(обов’язковий) 

 
ТАБЛИЦЯ Б.1 – СИСТЕМА ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 

 

Зміст уміння, 
що забезпечується 

Шифр  
уміння 

Назва змістовного  
модуля 

Шифр  
змістовного  

модуля 
 

1 2 3 4 
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

Керуючись нормативни-
ми положеннями, згідно з 
завданням на проектуван-
ня,  на підставі новітніх ар-
хітектурних тенденцій, в 
умовах проектної організа-
ції: 

 

 

 

Нові об'ємно-планувальні 
та конструктивні рішення 
будівель та споруд 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Основні тенденції розвитку 
великопрольотних констру-
кцій 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

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

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01 

Формотворення просторо-
вих конструкцій 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 

Перспективні розробки за-
стосування монолітних та 
збірно-монолітних конс-
трукцій у промисловому та 
цивільному будівництві 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 - використовувати новітні 
технології та будівельні ма-
теріали для проектування 
об’єктів промислового та 
цивільного будівництва. 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.02 

Застосування конструкцій 
із нових ефективних і міс-
цевих будівельних матеріа-
лів 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

Керуючись нормативни-
ми положеннями, врахову-
ючи вимоги до металевих 
конструкцій, умови їх зве-
дення та експлуатації, за 
відповідними сертифіката-
ми, в умовах проектної ор-
ганізації: 

  

 

Загальні властивості мета-
лів і сплавів 

Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01 

Основи теорії сплавів Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 

Сплави заліза з вуглецем Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 

– вибирати метали та сплави 
для будівельних конструк-
цій за їх фізико-механіч-
ними характеристиками. 

Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01 

Теорія та практика терміч-
ної обробки 

Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01.04 
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1 2 3 4 
Керуючись нормативни-

ми положеннями, викорис-
товуючи робочі креслення 
та дані про фізико-
механічні характеристики 
металів, в умовах підпри-
ємства або будівельного 
майданчика: 

 

 

 

Суть зварювання металів і 
класифікація способів 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Зварювання плавленням О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

Зварювання під тиском О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 

Основи технології зварю-
вання металів і сплавів 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.04 

– визначати способи і режими 
зварювання арматурних ви-
робів. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01 

Різання сталей О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.05 

В умовах проектування 
та виконання будівельних 
робіт зі спорудження гір-
ничих об’єктів, у складі 
групи фахівців з будівниц-
тва або проектування: 

 

 

 

Методики аналізу геологіч-
них, гідрогеологічних, 
структурних і текстурних 
особливостей породного 
масиву 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 

Методи та методики визна-
чення межі міцності гірсь-
ких порід 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.01.02 

- визначати та аналізувати 
геомеханічний стан пород-
ного масиву навколо вироб-
ки; 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.01 

Методики розрахунку кое-
фіцієнта структурного по-
слаблення 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.01.03 

Геомеханічні моделі Т.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 

Способи та  методики ви-
рішення пружно-пластич-
них задач 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 
- розраховувати параметри 

пружно-пластичного стану 
породного масиву навколо  
виробки; 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.02 Залежність основних пара-
метрів пружно-пластич-
ного стану породного маси-
ву від показника умов за-
кладання виробки 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.02.03 

Теорії здимання порід пі-
дошви гірничої виробки 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01 

Теорія ймовірності та мето-
ди розрахунків за теорією 
ймовірності 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.03.02 

- розрахувати ймовірність 
розвитку здимання підошви 
гірничої виробки та розроб-
ляти заходи протидії цьому 
явищу; 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.03 

Способи протистояння 
здиманню порід підошви 
виробки 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.03.03 
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1 2 3 4 
Теорії гірського тиску для 
умов горизонтальних та по-
хилих виробок 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04.01 

Конструкції кріплень Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04.02 

Методи та методики розра-
хунку піддатливісті та не-
сучої здатності кріплень 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04.03 

- розрахувати піддатливість та 
навантаження щодо кріп-
лення горизонтальної (по-
хилої) підземної виробки; 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04 

Залежність навантажень від 
величини піддатливості 
кріплення 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04.04 

Теорії гірського тиску для 
умов вертикальних виробок 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.05.01 

- розраховувати основні пара-
метри пружно-пластич-ного 
стану для вертикальних ви-
робок. 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.05 

Методика навантаження на 
кріплення вертикальних 
виробок за будівельними 
нормами і правилами 
(БНіП) та Державними бу-
дівельними нормами (ДБН) 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.05.02 

В умовах шляхобудіве-
льної організації, керую-
чись вимогами ДБН, на 
підставі проектів автомобі-
льних доріг, у складі групи 
фахівців, повинен: 

 

 

 

Класифікація автомобіль-
них доріг 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.01.01 

Класифікація робіт, що ви-
конуються в дорожньому 
будівництві. Періоди буді-
вництва 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.01.02 - володіти основними термі-
нами та поняттями техноло-
гій будівництва автомобі-
льних доріг; 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.01 

Конструкції земляного по-
лотна та дорожнього одягу. 
Ґрунти для земляного поло-
тна 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 

Будівництво насипів з бо-
кових резервів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02.01 

Зведення насипів з ґрунтів 
виїмок та ґрунтових 
кар’єрів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02.02 

Технологія спорудження 
земляного полотна на боло-
тах 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02.03 

- проектувати технологію та 
будувати ґрунтові насипи і 
полотна;  

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02 

Технологія спорудження 
земляного полотна в зимо-
вий період 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02.04 

- облаштовувати основи для 
дорожніх смуг; 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.03 
Підготовка дорожньої сму-
ги та будівництво дорожніх 
основ 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.03.01 
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Будівництво додаткових 
шарів основ 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.03.02 

Будівництво цементобетон-
них покриттів і основ 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.03.03 

Будівництво асфальтобе-
тонних покриттів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04.01 

Будівництво удосконалених 
бруківок 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04.02 

Будівництво удосконалених 
полегшених покриттів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04.03 

- зводити довгострокові та 
тимчасові тверді дорожні 
покриття; 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04 

Будівництво покриттів пе-
рехідного та простішого 
типів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04.04 

- облаштовувати збудовані 
автомобільні дороги; 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.05 
Облаштування автомобіль-
них доріг 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.05.01 

- орієнтуватися у технологіях 
будівництва автодорожніх 
тунелів. 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.06 
Особливості будівництва 
автодорожніх тунелів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.06.01 

В умовах геолого-розві-
дувальних, будівельних ро-
біт, робіт з реконструкції, 
ремонту, виробництва буд-
матеріалів та інших робіт: 

 

 

 

Внутрішні зв’язки у поро-
дах і мінералах та їх фізич-
на природа 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01.01 

Методи та методики визна-
чення фізичних характерис-
тик гірських порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 

Методи та методики визна-
чення механічних та техно-
логічних властивостей гір-
ських порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 

- визначити фізичні, механічні 
та технологічні властивості 
гірських порід; 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01 

Класифікація гірських по-
рід за міцністю, твердістю 
та шкалою проф. 
М.М.Протод’яконова 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01.04 

Терміни та визначення  
пружних та деформаційних 
властивостей гірських по-
рід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 

Методи визначення напру-
женого стану недоторкано-
го та тріщинуватого масиву 
гірських порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.02 

Види напружень та дефор-
мацій у гірських породах 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 

- визначати та аналізувати но-
рмальні та дотичні напру-
ження у масивах гірських 
породах; 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02 

Закон Гука для об’ємного 
напруженого стану 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.04 
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Модулі деформацій першо-
го та другого роду, коефіці-
єнт Пуассона, коефіцієнт 
бокового розпору 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.05 

Теорії міцності гірських 
порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.03.01 

Теорія міцності О.Мора Т.ПФ.Д.05.ПР.О.03.02 
- будувати паспорти міцності 

гірських порід та оцінити 
фізичний стан гірської по-
роди; 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.03 
Методики побудування па-
спортів міцності гірських 
порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 

- визначати та аналізувати 
технології штучного поліп-
шення властивостей гірсь-
ких порід та будматеріалів. 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.04 

Теоретичні основи поліп-
шення властивостей гірсь-
ких порід та будівельних 
матеріалів 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.04.01 

Керуючись нормативни-
ми положеннями, врахову-
ючи об’ємно-планувальні 
та конструктивні рішення, 
за відповідними методика-
ми: 

   

– визначати за результатами 
геологічних вишукувань 
вид і стан ґрунтів основи, їх 
фізико-механічні властиво-
сті та придатність як основи 
під споруду. 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01 Основи ґрунтознавства Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 

Враховуючи нормативну 
літературу, використовую-
чи результати інженерно-
геодезичних вишукувань і 
відповідні методики, в 
польових умовах і умовах 
лабораторії: 

   

Методи визначення харак-
теристик ґрунтів 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01 

Ґрунтово-геологічні та гід-
рологічні обстеження 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.02 

Лабораторні дослідження 
води і випробування ґрун-
тів 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.03 

– виконувати інструментальні 
та візуальні визначення ха-
рактеристик ґрунтів на ос-
нові досліджень шурфів і за 
результатами різних видів 
буріння. 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01 

Математична обробка ре-
зультатів вимірів 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.04 

Керуючись нормативни-
ми положеннями, врахову-
ючи специфіку роботи, ви-
користовуючи відповідні 
методики і довідкову літе-
ратуру, в умовах проектної 
організації: 

   



СВО НГУ 6.092101(ОППв)-10 
 

 17 

1 2 3 4 
Розрахункові схеми і моде-
лі 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01 

Методи визначення тиску і 
напружень у ґрунтах 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.02 

Методи визначення гірни-
чого тиску 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.03 

– визначати гірничий тиск і 
виконувати статичні розра-
хунки тунельних оправ. 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01 

Числові методи розрахунку 
і комп'ютерні технології 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.04 

Використовуючи ком-
п'ютерні засоби САПР, згі-
дно з прийнятим архітек-
турно-планувальним и 
конструктивним рішенням, 
враховуючи функціональне 
призначення об'єкту будів-
ництва, в умовах проектної 
організації: 

   

Мета комп'ютерного проек-
тування і основні засоби та 
способи її досягнення 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01 

Основна проблема проекту-
вання та напрямки її розв'я-
зання. Оптимізація проект-
них рішень 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.01.02 

- усвідомлювати мету засто-
сування комп’ютерного 
проектування та шляхи її 
досягнення у складі автома-
тизованих систем 
комп’ютерного проекту-
вання; 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.01 

Особливості урахування ін-
структивно-нормативних 
документів у автоматизова-
них системах будівельного 
проектування 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.01.03 

Технологічна схема проце-
су проектування 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.02.01 

Основні комплекти робочої 
документації 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.02.02 

- застосовувати САПР та АРМ 
для вирішення проектних 
задач; 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.02 Два основних напрямки ав-
томатизованого проекту-
вання: САПР (система ав-
томатизованого проекту-
вання) і АРМ (автоматизо-
вані робочі місця) 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.02.03 

Технологія застосування 
Microsoft Office у будівель-
ному АРМ 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.01 

Загальні положення техно-
логії застосування 
AutoCAD у будівельному 
АРМ 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.02 

- застосовувати поширенні 
програмні системи для ор-
ганізації АРМ у будівель-
ному проектуванні; 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03 

Можливості застосування 
Mathcad у будівельному 
АРМ 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.03 
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Загальні положення техно-
логії застосування програм, 
що обчислюють міцність, 
стійкість та надійність 
конструкцій 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 

Комплексне застосування 
програмних систем у буді-
вельному АРМ 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.05 

Вибір технології будівель-
ного проектування в 
AutoCAD 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.01 

Роль систем координат у 
технології будівельного 
проектування. Технологія 
розподілу графічних об'єк-
тів за шарами 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.02 

Засоби побудови моделі 
будівельного об'єкту. Засо-
би редагування будівельно-
го об'єкту 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.03 

Створення індивідуальних 
меню та панелей інструме-
нтів для вибраної техноло-
гії. Технологія використан-
ня баз даних (Access) в 
AutoCAD 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.04 

- використовувати технологію 
колективного проектування 
за допомогою можливостей 
системи AutoCAD; 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04 

Адаптація AutoCAD до ви-
браної технології за допо-
могою AutoLisp. Те ж, за 
допомогою Visual Basic 
Application 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.05 

Місце й роль розрахунків 
конструкцій у загальній 
схемі проектування 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05.01 

Розрахунок стрижневих си-
стем методом скінчених 
елементів. Основні поло-
ження 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05.02 

Загальні відомості з про-
грамних систем для розра-
хунку конструкцій 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05.03 

- використовувати програмі 
системи для розрахунку 
конструкцій під час ство-
рення проектної докумен-
тації будівництва. 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05 

Основи складання розраху-
нкових схем стрижневих 
конструкцій для  програм 
SCAD, LIRA та ін.  

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05.04 
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В умовах проектної орга-

нізації, керуючись техноло-
гічними регламентами, са-
нітарними вимогами, нор-
мами проектування, вра-
ховуючи вимоги проектної 
документації, самостійно 
або у складі групи фахів-
ців: 

   

- володіти основами теорії ві-
брації; 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.01 Основи теорії вібрації Т.ПФ.Д.10.ПР.О.01.01 

- визначати шкідливу та кори-
сну дію вібрації на людину, 
обладнання та середовище; 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.02 

Антиномічність дії вібрації: 
Користь та шкода вібродії 
на людину, обладнання та 
середовище 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.02.01 

- обирати дієві заходи для за-
хисту людини та обладнан-
ня від шкідливої дії вібра-
ції; 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.03 
Існуючи підходи до боро-
тьби з вібродією на людину 
та обладнання 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.03.01 

Вібраційни машины в буді-
вництві  

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.04.01 

Обладнання для спору-
дження паль (вдавлювання 
паль, вібровдавлювання, ві-
брозанурювачі, молоти, 
вгвинчування та ін.)  

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.04.02 

- підбирати будівельну техні-
ку для використання у віб-
раційних, безтраншейних 
технологіях та будівництва 
паль. 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.04 

Машини і обладнання для 
безтраншейного спору-
дження труб, колекторів під 
трасами доріг та ін. 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.04.03 

Керуючись проектами 
виконання будівельних ро-
біт, нормативними докуме-
нтами та вимогами безпеки 
з проведення вибухових 
робіт, використовуючи 
властивості вибухових ре-
човин, на будівельному 
майданчику або у проект-
ній організації, у складі 
групи фахівців, повинен:  

   

- визначати область застосу-
вання буровибухових тех-
нологій у міських умовах; 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01 

Професійні функції та зада-
чі бакалавра при організа-
ції, керівництві, виконанні і 
контролю буровибухових 
робіт у міських умовах 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.01 
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Вибухові роботи в населе-
них пунктах при будівниц-
тві об'єктів житлово-
комунального та промисло-
вого призначення при реко-
нструкції та ремонті  

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.02 

Основи теорії вибуху Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.01 

Ударні хвилі та дія вибуху 
в різноманітних середови-
щах. Характеристика удар-
них хвиль 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.02 

Повітряні вибухи. Ударні 
хвилі в повітрі 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.03 

Підводні вибухи. Ударні 
хвилі у воді 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.04 

Наземні вибухи. Відбиван-
ня ударних хвиль від пере-
пони 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.05 

- оцінювати та розраховувати  
параметри вибуху та удар-
них хвиль у різноманітних 
середовищах; 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02 

Підземні вибухи. Ударні 
хвилі в ґрунтах. Сейсмічні 
коливання, їх залежність 
від параметрів вибуху 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.06 

Вибухові роботи при реко-
нструкції підприємств. 
Руйнування споруд вибу-
хом  

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.01 

Обрушення труб та башт 
вибухом 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.02 

Підривання бетонних та за-
лізобетонних конструкцій 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.03 

Підривання фундаментів Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.04 

Складання проектів на ви-
бух. Заходи безпеки 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.05 

Вибухові роботи при ремо-
нті доменної пічці. Вибухо-
ві роботи при ремонті мар-
тенівської пічці 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.06 

- проектувати, організовувати 
та контролювати вибухові 
роботи при реконструкції та 
руйнуванні споруд; 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03 

Дроблення металів вибухом 
у бронеямах. Проект орга-
нізації бурових та вибухо-
вих робіт. Заходи безпеки 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.07 

Вибухові роботи на будіве-
льних майданах. Підриван-
ня перемичок. Обрушення 
нестійких масивів 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.04.01 

- проектувати, організовувати 
та контролювати вибухові 
роботи в умовах вибухових 
майданчиків будівельних 
об’єктів; 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.04 

Планування будівельних 
майданчиків вибухом 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.04.02 
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Створення камуфлетних 
порожнин при будівництві 
підземних сховищ. Стабілі-
зація обводнених ґрунтів. 
Контурне підривання при 
проведенні канав і траншей 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.04.03 

- контролювати та забезпечу-
вати виконання вимог нор-
мативних документів з без-
пеки вибухових робіт. 

К.ПФ.С.01.ПР.О.01 

Безпека вибухових робіт. 
Визначення небезпечних 
зон при вибухових роботах. 
Використовування сховищ 
при вибухових роботах. 
Матеріали для виготовлен-
ня захисних матів 

К.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

На підставі проектів бу-
дівництва та експлуатації 
підземних об’єктів, з ураху-
ванням елементів техноло-
гій спорудження підземних 
об’єктів, в умовах проект-
ної організації або вироб-
ничого майданчика під-
приємства з будівництва 
підземних об’єктів, у складі 
групи фахівців або само-
стійно, повинен: 

   

Основні завдання вентиля-
ції підземних споруд 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.01 

Склад атмосферного повіт-
ря. Шкідливості повітря 
підземних об’єктів 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.02 

Основні закони аеродина-
міки 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.03 

Режими руху повітряних 
струменів 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.04 

Опір руху повітряного 
струменя. Місцеві опори 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.05 

- контролювати склад атмос-
фери підземного об’єкта та 
оцінювати аеродинамічні 
параметри руху повітря; 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01 

Основи теорії вільних 
струменів 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.06 

Схеми та методи провітрю-
вання підземних об’єктів  
за допомогою вентиляторів 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.01 

Схеми та методи провітрю-
вання підземних об’єктів за 
рахунок загальної депресії 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.02 

Схеми та методи провітрю-
вання транспортних тунелів 
під час їх будівництва 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.03 

- обирати схеми провітрюван-
ня, розраховувати робочі 
параметри вентиляторів та 
вентиляційних систем та 
підбирати обладнання для 
організації вентиляції під-
земних об’єктів під час бу-
дівництва; 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01 

Схеми та методи провітрю-
вання об’єктів типу камер 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.04 
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Провітрювання тунелів ме-
трополітенів та станційних 
тунелів під час їх будівниц-
тва 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.05 

Провітрювання тунелів ме-
трополітенів та станцій ме-
тро під час експлуатації 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02.01 
- обирати схеми провітрюван-

ня, розраховувати робочі 
параметри вентиляторів та 
вентиляційних систем та 
підбирати обладнання для 
організації вентиляції під-
земних об’єктів під час їх 
експлуатації; 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02 
Провітрювання автомобі-
льних тунелів під час екс-
плуатації 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02.02 

- контролювати додержання 
нормативних вимог до про-
ектування та устрою систем 
вентиляції підземних 
об’єктів. 

К.ПФ.С.03.ПР.О.01 

Вимоги ДБН та БНіП до 
проектування та устрою си-
стем вентиляції підземних 
об’єктів 

К.ПФ.С.03.ПР.О.01.01 

При спорудженні гірни-
чих об’єктів, використову-
ючи дані про фізико-
механічні і технологічні 
властивості ґрунтів та гір-
ських порід: 

   

Загальні питання спору-
дження гірничих об’єктів 

Т.ПФ.Д.13.ПР.О.01.01 

Матеріали кріплення підзе-
мних об’єктів 

Т.ПФ.Д.13.ПР.О.01.02 

- визначати вплив негативних 
зовнішніх чинників на вибір 
матеріалів для кріплення 
гірничих об’єктів та виби-
рати форму, тип та матеріал 
конструктивних елементів 
гірничих об’єктів та їх крі-
плення з урахуванням тер-
міну існування об’єктів та 
умов будівництва. 

Т.ПФ.Д.13.ПР.О.01 

Конструкції кріплення під-
земних об’єктів 

Т.ПФ.Д.13.ПР.О.01.03 
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При розробці технічної 

документації для забезпе-
чення будівництва гірни-
чого об’єкта, при спору-
дженні гірничих об’єктів, 
використовуючи дані про 
матеріали, гірські породи 
або ґрунти, область засто-
сування вибухових речо-
вин, геобудівельної техні-
ки, вплив зовнішніх чин-
ників, на основі вимог єди-
ної стандартної конструк-
торської документації 
(ЄСКД), будівельних норм і 
правил (БНіП), державних 
будівельних норм (ДБН), 
правил безпеки, конструк-
тивного виконання об’єкта 
та технології його будівни-
цтва, в умовах проектної 
організації або підприємст-
ва із геобудівництва: 

   

Буровибухова технологія 
будівництва горизонталь-
них виробок 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.01 

Комбайнова технологія бу-
дівництва горизонтальних 
виробок 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.02 

Будівництво гірничих 
об’єктів із застосуванням 
комплексів обладнання 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.03 

Технологія спорудження  
похилих виробок 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.04 

Технологія будівництва  
вертикальних стволів 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.05 

Спорудження виробок ка-
мерного типу 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.06 

- вибирати спосіб будівництва 
гірничих об’єктів, встанов-
лювати порядок та склад 
типових технологічних опе-
рацій, 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 

Технологія будівництва ви-
робок із застосуванням 
прохідницьких щитів 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.07 

Самостійно або у складі 
виробничого колективу 
при визначенні вартості 
будівельної  техніки:  

   

– розраховувати балансову 
вартість будівельної техні-
ки; 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.01 
Методики розрахунку ба-
лансової вартості будівель-
ної техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.01.01 
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Нормативні документи та 
правові акти щодо розраху-
нків вартості техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.01.02 

Норми експлуатації будіве-
льної техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.02.01 

Методики визначення амо-
ртизаційних відрахувань та 
залишкової вартості буді-
вельних машин, обладнання 
та устаткування 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.02.02 – визначати амортизаційні 
відрахування; 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.02 

Методики аналізу фактич-
ного стану будівельних 
машин, обладнання та уста-
ткування 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.02.03 

Методики врахування еко-
номічних показників буді-
вельного підприємства при 
визначенні залишкової вар-
тості будівельної техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.03.01 

- розраховувати залишкову 
вартість будівельної техні-
ки. 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.03 

Економіко-математичі ме-
тоди розрахунків залишко-
вої вартості будівельної 
техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.03.02 

Самостійно або у складі 
виробничого колективу, 
використовуючи проектну 
документацію, норматив-
но-економічну і технічну 
інформацію, плани та еко-
номічні показники роботи 
будівельного виробництва, 
за допомогою економіко-
математичних методів: 

   

Методики визначення обі-
гових виробничих коштів 
та експлуатаційних витрат 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.04.01 

Вимоги ДБН до витрат ма-
теріалів та енергоресурсів 
при експлуатації будівель-
них машин, обладнання та 
приладів 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.04.02 
- визначати обігові фонди бу-

дівельного підприємства; 
Т.ПФ.Д.15.ПР.О.04 

Методики визначення амо-
ртизаційних відрахувань 
при експлуатації будівель-
них машини, обладнання та 
устаткування 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.04.03 

- визначати собівартість буді-
вельної продукції та прибу-
ток будівельного підприєм-
ства від її реалізації; 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05 

Склад методик визначення 
капітальних витрат та кру-
гообігу коштів в умовах бу-
дівництва 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05.01 
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Методи та склад методик 
формування та поповнення 
фінансових ресурсів і  ви-
значення собівартості буді-
вельно-монтажної продук-
ції 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05.02 

Методи підвищення рента-
бельності виробництва та 
ефективності інвестицій у 
будівництві 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05.03 

 

Шляхи зменшення собівар-
тості будівництва об’єктів 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05.04 

Методики визначення капі-
тальних витрат та кругообі-
гу коштів в умовах будів-
ництва 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06.01 

Методики визначення зага-
льновиробничих, адмініст-
ративних та зведених ви-
трат, нормативного часу 
будівництва 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06.02 

Порядок оформлення інвес-
торської кошторисної до-
кументації  

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06.03 

- визначати усі витрати в умо-
вах наземного та підземного 
будівництва, у тому числі 
фактичні витрати підрядно-
го будівельного підприємс-
тва у складі тендерної про-
позиції; 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06 

Вимоги до формування ці-
ни на будівельну продукцію 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06.04 

Методи підвищення рента-
бельності виробництва та 
ефективності інвестицій 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.07.01 – визначати ефективність ін-
вестицій у будівництво 
промислових та цивільних  
об’єктів. 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.07 
Методики економіко-
математичного моделюван-
ня 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.07.02 

Самостійно або у складі 
виробничого колективу 
при проектуванні зведення 
будівель і споруд повинен: 

   

– розраховувати та складати  
кошториси на будівництво. 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.01 
Методики використання 
ресурсних елементних ко-
шторисних норм 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.01.01 

На підставі проектів бу-
дівництва, керуючись ви-
могами будівельних норм, 
в умовах геолого-
розвідувальної або будіве-
льної організації, у складі 
групи фахівців, повинен: 

   

- визначати необхідні види 
інженерних розвідувань те-
риторій будівництва; 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01 
Інженерно-геологічні роз-
відування та їх основні за-
дачі 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.01 
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Інженерно-геологічні умо-
ви і послідовність їх ви-
вчення 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.02 

Неоднорідність і мінливість 
інженерно-геологічних 
умов територій 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.03 

Категорії складності інже-
нерно-геологічних умов 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.04 

Види геологічних робіт на 
різних стадіях інженерних 
вишукувань 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.01 

Техніка безпеки на інжене-
рних вишукуваннях 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.02 

Організація і методика ін-
женерно-геологічної зйом-
ки 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.03 

- планувати, організовувати та 
проводити роботи з інжене-
рного розвідування терито-
рії будівництва; 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02 

Інженерно-геологічне ра-
йонування 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.04 

Розвідницькі роботи при 
інженерно-геологічних до-
слідженнях 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.01 

Застосування геофізичних 
методів розвідки 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.02 

Буріння свердловин і про-
ходка гірничих виробок при 
інженерних вишукуваннях 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.03 

- встановлювати допустимі 
методи ведення інженерно-
го розвідування; обирати 
найбільш раціональні мето-
дики ведення інженерного 
розвідування. 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03 

Випробування гірських по-
рід при інженерних вишу-
куваннях 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.04 

Враховуючи основні на-
прями діяльності людини в 
галузі будівельної геотех-
нології і вимоги суспільст-
ва: 

   

Сучасна інженерна справа К.ПФ.С.04.ПР.О.01.01 
– мати уявлення про галузь 

геобудівництва; 
К.ПФ.С.04.ПР.О.01 Історичний нарис інженер-

ної справи 
К.ПФ.С.04.ПР.О.01.02 

Підземні споруди і об’єкти К.ПФ.С.04.ПР.О.02.01 – знати про основні напрями 
інженерної діяльності в га-
лузі будівельної геотехно-
логії. 

К.ПФ.С.04.ПР.О.02 Технологічний процес гео-
будівництва 

К.ПФ.С.04.ПР.О.02.02 

В умовах існування не-
безпечної ситуації, врахо-
вуючи встановлений вид та 
ступінь ураження людини: 
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- надавати першу долікарську 

допомогу та попередити 
можливі ускладнення, що 
становлять небезпеку для 
життя; 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.01 
Перша долікарська допомо-
га при кризових станах по-
терпілого 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.01.01 

- використовувати табельні 
засоби надання першої до-
лікарської допомоги. 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.02 
Табельні засоби надання 
першої долікарської допо-
моги 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.02.01 

Використовуючи типові 
правила та загальноприй-
няті засоби, що є в наявно-
сті: 

   

- проводити візуальну діагно-
стику потерпілого; 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.03 
Типові ознаки стану потер-
пілого 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.03.01 

- уточнювати діагноз. О.ПФ.С.02.ПП.Н.04 
Загрозливі для життя лю-
дини стани 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.04.01 

В умовах підприємства з 
геобудівництва та в проек-
тній організації, керуючись 
вимогами нормативних до-
кументів з геобудівництва, 
проектами спорудження 
об’єктів геобудівництва, на 
підставі даних про його 
гірничо-геологічний стан 
та гідрогеологічну ситуа-
цію, з використанням відо-
мостей про гідрогеологічні 
властивості ґрунтів та гір-
ських порід, у складі групи 
фахівців, повинен: 

  

 

Класифікація способів во-
допригнічування при буді-
вництві наземних та підзе-
мних об'єктів 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.01 

Боротьба з негативним 
впливом водоприпливів при 
будівництві підземних об'-
єктів 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.02 

Проектування тампонажних 
робіт у геобудівництві 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.03 

- проектувати та виконувати 
роботи з водопригнічуван-
ня; 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01 

Водопригнічування при 
підземному будівництві 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.04 

- проектувати та виконувати 
гідроізоляційні роботи. 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.02 Гідроізоляційні роботи Т.ПФ.Д.18.ПР.О.02.01 

Керуючись нормативни-
ми матеріалами, викорис-
товуючи робочу докумен-
тацію, в умовах проектної 
організації: 
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Особливості та методи зве-
дення будівель з моноліт-
ного бетону та залізобетону 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Технологія зведення у ков-
зній опалубці 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

Технологія зведення в пе-
реставній та пневматичній 
опалубках 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 

Технологія зведення з ви-
користанням незмінної 
опалубки 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.04 

– розробляти проект організа-
ції будівництва і проект ви-
конання робіт. 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01 

Технологія зведення 
об’єктів з монолітно-
збірного залізобетону 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.05 

Під час роботи на поса-
дах, що передбачають фун-
кції управління персона-
лом, керуючись законодав-
чими та нормативними до-
кументами про працю, у 
складі трудового колективу 
груп, повинен: 

   

Трудовий колектив і його 
функції 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.01.01 - володіти основами форму-
вання трудового колективу; 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.01 

Формування колективу У.СВ.Е.01.ПР.Р.01.02 

Фактори впливу на співвід-
ношення з колективом 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.02.01 

Соціальні дослідження в 
трудових колективах  

У.СВ.Е.01.ПР.Р.02.02 

- визначати фактори впливу 
на співвідношення колекти-
ву з адміністрацією, проф-
спілками; 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.02 

Співвідношення колективу, 
профспілки, адміністрації  

У.СВ.Е.01.ПР.Р.02.03 

- володіти основами 
розв’язання трудових спо-
рів; 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.03 
Порядок розгляду трудових 
конфліктів 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.03.01 

Зміст праці керівника  У.СВ.Е.01.ПР.Р.04.01 

Стиль керівництва У.СВ.Е.01.ПР.Р.04.02 

- розуміти зміст та організа-
цію праці керівника, орієн-
туватися у стилях керівної 
діяльності. 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.04 

Організація праці керівника У.СВ.Е.01.ПР.Р.04.03 

При розробці та перегля-
ді договорів, використову-
ючи посадові інструкції, на 
підставі колективного до-
говору та чинного законо-
давства: 

   

Формування мотивацій У.СВ.Е.02.ПР.Р.01.01 

Оцінка кадрів підприємства У.СВ.Е.02.ПР.Р.01.02 

- розробляти заходи поліп-
шення трудової й виробни-
чої дисципліни працівників 

У.СВ.Е.02.ПР.Р.01 

Освіта кадрів та звільнення У.СВ.Е.02.ПР.Р.01.03 
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відповідно до законодавства 
про працю та визначати по-
рядок вживання заохочува-
льних стимулів для віднов-
лення моральних і фізичних 
сил працівників. 

Співвідношення зі служба-
ми зайнятості  

У.СВ.Е.02.ПР.Р.01.04 

У складі групи фахівців 
при забезпеченні технології 
ремонтних робіт та робіт з 
реконструкції будівельного 
об’єкту: 

   

Причини, цілі і види ремон-
ту та реконструкції 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01.01 

Типові схеми та технології 
ремонту або реконструкції 
будівельних об’єктів 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01.02 

Методики врахування 
впливу негативних чинни-
ків на технологічні процеси 
будівництва 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01.03 

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

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01 

Методи та способи вико-
нання ремонтних робіт 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01.04 

- обирати оснащення, маши-
ни, механізми та обладнан-
ня та технологію ремонту та 
реконструкції будівельних 
об’єктів будь-якого призна-
чення; 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.02 

Вимоги правил безпеки та 
іншої нормативно-технічної 
документації при ремонт-
них роботах та роботах при 
реконструкції будівельного 
об’єкту 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.02.01 

Склад проектів виконання 
робіт на монтажно-
демонтажні і ремонтні ро-
боти  

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.03.01 

Порядок узгодження та за-
твердження проектів вико-
нання робіт 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.03.02 

- розробляти проекти вико-
нання робіт на монтажно-
демонтажні і ремонтні ро-
боти та роботи, що 
пов’язані з реконструкцією 
будівельних об’єктів; 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.03 

Склад технологій при мон-
тажно-демонтажних і ре-
монтних роботах  

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.03.03 

- обирати способи, матеріали 
та додатки до них для захи-
сту елементів та об’єкту в 
цілому від негативної дії 
зовнішніх чинників; 

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.01 

Область застосування та 
склад способів захисту еле-
ментів та об’єкту в цілому 
від негативної дії зовнішніх 
чинників 

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.01.01 

- обирати способи та розроб-
ляти проекти підсилення та 
поновлення конструкцій 
будівельного об’єкту з 

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.02 

Способи та конструктивні 
рішення з підсилення та 
поновлення конструкцій з 
будь-якого матеріалу 

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.02.01 
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будь-якого матеріалу; Методи розрахунків конс-

трукцій за першою та дру-
гою групами граничного 
стану 

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.02.02 

Способи та конструктивні 
рішення з герметизації, ре-
монту, підсилення констру-
кцій та захисту від руйнації 
тунелів, метрополітенів та 
виробок великих перерізів  

Т.ПФ.Д.21.ПР.О.01.01 
- обирати ефективні способи 

та розробляти проекти ви-
конання робіт з герметиза-
ції, ремонту, реконструкції 
та захисту від руйнації го-
ризонтальних, похилих та 
вертикальних гірничих ви-
робок, заглиблених виробок 
та виробок великих перері-
зів. 

Т.ПФ.Д.21.ПР.О.01 Склад проектів виконання 
ремонтних робіт з гермети-
зації, ремонту, підсилення 
конструкцій та захисту від 
руйнації тунелів, метропо-
літенів та виробок великих 
перерізів 

Т.ПФ.Д.21.ПР.О.01.02 

При ремонті та реконст-
рукції будівельних об’єктів 
у складі групи фахівців по-
винен: 

   

Види та склад контролю і 
порядок його виконання на 
різних етапах ремонту та 
реконструкції будівельних 
об’єктів 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01.01 

Вимоги нормативно-
технічних документів до 
якості матеріалів, констру-
кцій та технології робіт при 
ремонтних роботах 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01.02 

Склад проектної докумен-
тації на об’єкт, що ремон-
туються та реконструюють-
ся 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01.03 

- проектувати види та склад 
контролю на різних етапах 
ремонту та реконструкції. 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01 

Основні положення систе-
ми контролю якості проду-
кції 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01.04 

В умовах проектної або 
шляхобудівельної органі-
зації, у складі групи фахів-
ців при проектуванні та 
виконанні ремонтних робіт 
та робіт з реконструкції ав-
томобільних доріг: 

   

– визначати організаційно-
технічні заходи щодо по-
ліпшення дорожнього руху; 

О.ПФ.Д.04.ПР.Р.01 

Теоретичні основи проек-
тування капітального ремо-
нту і реконструкції автомо-
більних доріг 

О.ПФ.Д.04.ПР.Р.01.01 
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– проводити технічний облік і 

паспортизацію автомобіль-
них доріг; 

О.ПФ.Д.05.ПР.Р.01 
Технічний облік та паспор-
тизація автомобільних доріг 
і дорожніх споруд 

О.ПФ.Д.05.ПР.Р.01.01 

– визначати види деформацій 
і руйнувань дорожніх одя-
гів; 

О.ПФ.Д.05.ПР.Р.02 

Обстеження автомобільних 
доріг і вивчення їхніх 
транспортно-експлуатацій-
них характеристик 

О.ПФ.Д.05.ПР.Р.02.01 

– класифікувати методи оці-
нювання дорожніх умов; О.ПФ.Д.05.ПР.Р.03 

Оцінювання відповідності 
дорожніх умов транспорт-
ним потокам 

О.ПФ.Д.05.ПР.Р.03.01 

Капітальний ремонт авто-
мобільних доріг 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.01.01 
– визначати технології ремон-

ту та реконструкції автомо-
більної дороги; 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.01 
Реконструкція автомобіль-
них доріг 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.01.02 

– будувати оптимальні мережі 
доріг у першому наближен-
ні; 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.02 
Оптимізація мережі авто-
мобільних доріг 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.02.01 

– складати проектно-
кошторисну документацію 
на ремонт або реконструк-
цію. 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.03 

Техніко-економічне обґру-
нтування проектних рішень 
на капітальний ремонт і ре-
конструкцію автомобільних 
доріг 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.03.01 

На підставі проектів бу-
дівництва міських підзем-
них об’єктів, враховуючи 
дані про гірничо-
геологічну, гідрогеологічну 
ситуацію, вимоги до екс-
плуатації об’єкта, визначе-
ні його призначенням, тех-
нологічні параметри обла-
днання, в умовах проектної 
організації, у складі групи 
фахівців: 

   

- визначати область застосу-
вання спеціальних способів 
під час будівництва міських 
підземних об’єктів; 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.01 

Загальні питання щодо спо-
рудження міських підзем-
них об’єктів спеціальними 
способами 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.01.01 

Будівництво вертикальних 
виробок з використанням 
способу “стіна в ґрунті” 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.01 

Будівництво підземних 
об’єктів з використанням 
водозниження 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.02 

Будівництво підземних 
споруд щитовим способом 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.03 

- обирати технології, визнача-
ти склад технологічних 
операцій, обирати облад-
нання, розраховувати тех-
нологічні параметри спеціа-
льних способів будівництва 
міських підземних об’єктів.  

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02 

Будівництво підземних 
споруд способом продав-
лювання 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.04 
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Комбіновані способи гео-
будівництва з використан-
ням спеціальних способів 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.05 

Керуючись нормативни-
ми матеріалами, врахову-
ючи проект організації бу-
дівництва підземного 
об’єкту, в умовах проектної 
організації або підприємст-
ва із геобудівництва: 

   

Загальні відомості про гір-
ничо-прохідницькі машини 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.01 

Машини та механізми для 
буріння шпурів і свердло-
вин 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.02 

Навантажувальні машини Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.03 

Машини і механізми для 
тимчасового та постійного 
кріплення гірничих виробок 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.04 

Прохідницькі комбайни Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.05 

Комплекси для проведення 
горизонтальних та похилих 
виробок 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.06 

Щитові прохідницькі ком-
плекси і комплекси для 
спорудження тунелів 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.07 

- проектувати та забезпечува-
ти комплектування будіве-
льного майданчику підзем-
ного об’єкту гірничопрохі-
дницькою технікою. 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01 

Обладнання для проведен-
ня вертикальних виробок 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.08 
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Додаток В 
(обов’язковий) 

 
ТАБЛИЦЯ В.1 − СИСТЕМА БЛОКІВ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ 

 
Шифр 
блоку 
зміс-

товних 
мо-

дулів 

Назва блоку змі-
стовних модулів 

Шифри зміс-
товних мо-
дулів, що 

входять до 
даного блоку 

Назва змістовних модулів, 
що входять до даного блоку 

 

1 2 3 4 
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ 
Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Нові об'ємно-планувальні та конструк-
тивні рішення будівель та споруд 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 
Основні тенденції розвитку великопро-
льотних конструкцій 

ПП.01 Нові об'ємно-
планувальні та 
конструктивні рі-
шення будівель та 
споруд 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 
Формотворення просторових конструк-
цій 

Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 

Перспективні розробки застосування 
монолітних та збірно-монолітних конс-
трукцій у промисловому та цивільному 
будівництві 

ПП.02 Перспективні роз-
робки застосування 
конструкцій і мате-
ріалів у промисло-
вому та цивільному 
будівництві Т.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 

Застосування конструкцій із нових ефе-
ктивних і місцевих будівельних матері-
алів 

Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01.01 Загальні властивості металів і сплавів 
Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01.02 Основи теорії сплавів 
Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 Сплави заліза з вуглецем 

ПП.03 Металознавство 

Т.ПФ.Д.02.ПР.О.01.04 Теорія та практика термічної обробки 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 
Суть зварювання металів і класифікація 
способів 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 Зварювання плавленням 
О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 Зварювання під тиском 
О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.04 

Основи технології зварювання металів і 
сплавів 

ПП.04 Зварювання мета-
лів і сплавів 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.05 Різання сталей 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.01.01 
Методики аналізу геологічних, гідроге-
ологічних, структурних і текстурних 
особливостей породного масиву 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.01.02 
Методи та методики визначення межі 
міцності гірських порід 

ПП.05 Механічні власти-
вості масивів гірсь-
ких порід. Масшта-
бний ефект 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.01.03 
Методики розрахунку коефіцієнта 
структурного послаблення 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.02.01 Геомеханічні моделі ПП.06 Пружно-пластична 
модель порідного 
середовища Т.ПФ.Д.03.ПР.О.02.02 

Способи та  методики вирішення пруж-
но-пластичних задач 
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Т.ПФ.Д.03.ПР.О.02.03 

Залежність основних параметрів  пруж-
но-пластичного стану породного маси-
ву від показника умов закладання виро-
бки 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.03.01 
Теорії здимання порід підошви гірничої 
виробки 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.03.02 
Теорія ймовірності та методи розрахун-
ків за теорією ймовірності 

ПП.07 Явище здимання 
гірських порід 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.03.03 
Способи протистояння здиманню порід 
підошви виробки 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04.01 
Теорії гірського тиску для умов горизо-
нтальних та похилих виробок 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04.02 Конструкції кріплень 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04.03 
Методи та методики розрахунку підда-
тливісті та несучої здатності кріплень 

ПП.08 Гірський тиск у го-
ризонтальних та 
похилих виробках 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.04.04 
Залежність навантажень від величини 
піддатливості кріплення 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.05.01 
Теорії гірського тиску для умов верти-
кальних виробок 

ПП.09 Гірський тиск у ве-
ртикальних вироб-
ках 

Т.ПФ.Д.03.ПР.О.05.02 

Методика навантаження на кріплення 
вертикальних виробок за будівельними 
нормами і правилами (БНіП) та Держа-
вними будівельними нормами (ДБН) 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.01.01 Класифікація автомобільних доріг 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.01.02 
Класифікація робіт, що виконуються в 
дорожньому будівництві. Періоди буді-
вництва 

ПП.10 Основні терміни та 
визначення 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.01.03 
Конструкції земляного полотна та до-
рожнього одягу. Ґрунти для земляного 
полотна 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02.01 Будівництво насипів з бокових резервів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02.02 Зведення насипів з ґрунтів виїмок та 
ґрунтових кар’єрів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02.03 Технологія спорудження земляного по-
лотна на болотах 

ПП.11 Технології зведен-
ня насипів та зем-
ляних полотен 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.02.040 Технологія спорудження земляного по-
лотна в зимовий період 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.03.01 Підготовка дорожньої смуги та будів-
ництво дорожніх основ 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.03.02 Будівництво додаткових шарів основ 

ПП.12 Підготовка основи 
дорожніх смуг 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.03.03 Будівництво цементобетонних покрит-
тів і основ 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04.01 Будівництво асфальтобетонних покрит-
тів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04.02 Будівництво удосконалених бруківок 
Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04.03 Будівництво удосконалених полегше-

них покриттів 

ПП.13 Технології будів-
ництва дорожніх 
покриттів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.04.04 Будівництво покриттів перехідного та 
простішого типів 
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ПП.14 Облаштування ав-

томобільних доріг 
Т.ПФ.Д.04.ПР.О.05.01 Облаштування автомобільних доріг 

ПП.15 Особливості будів-
ництва автодорож-
ніх тунелів 

Т.ПФ.Д.04.ПР.О.06.02 Особливості будівництва автодорожніх 
тунелів 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01.01 
Внутрішні зв’язки у породах і мінера-
лах та їх фізична природа 

ПП.16 Мінерали та поро-
ди 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01.02 
Методи та методики визначення фізич-
них характеристик гірських порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01.03 
Методи та методики визначення меха-
нічних та технологічних властивостей 
гірських порід 

ПП.17 Механічні та тех-
нологічні властиво-
сті гірських порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.01.04 
Класифікація гірських порід за міцніс-
тю, твердістю та шкалою проф. 
М.М.Протод’яконова 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.01 
Терміни та визначення  пружних та де-
формаційних властивостей гірських по-
рід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.02 
Методи визначення напруженого стану 
недоторканого та тріщинуватого маси-
ву гірських порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.03 
Види напружень та деформацій у гірсь-
ких породах 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.04 
Закон Гука для об’ємного напруженого 
стану 

ПП.18 Міцносні та дефо-
рмаційні властиво-
сті гірських порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.02.05 
Модулі деформацій першого та другого 
роду, коефіцієнт Пуассона, коефіцієнт 
бокового розпору 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.03.01 Теорії міцності гірських порід 
Т.ПФ.Д.05.ПР.О.03.02 Теорія міцності О.Мора 

ПП.19 Теорії міцності гір-
ських порід 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.03.03 
Методики побудування паспортів міц-
ності гірських порід 

ПП.20 Основи поліпшення 
якості гірських по-
рід та будівельних 
матеріалів 

Т.ПФ.Д.05.ПР.О.04.01 
Теоретичні основи поліпшення власти-
востей гірських порід та будівельних 
матеріалів 

Т.ПФ.Д.06.ПР.О.01.01 Основи ґрунтознавства 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.01 
Методи визначення характеристик ґру-
нтів 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.02 
Ґрунтово-геологічні та гідрологічні об-
стеження 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.03 
Лабораторні дослідження води і випро-
бування ґрунтів 

ПП.21 Види і природа 
ґрунтів, їх фізико – 
механічні власти-
вості 

Т.ПФ.Д.07.ПР.О.01.04 
Математична обробка результатів вимі-
рів 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.01 Розрахункові схеми і моделі 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.02 
Методи визначення тиску і напружень у 
ґрунтах 

ПП.22 Основні закономір-
ності механіки ґру-
нтів 

Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.03 Методи визначення гірничого тиску 
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Т.ПФ.Д.08.ПР.О.01.04 

Числові методи розрахунку і комп'юте-
рні технології 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.01.01 
Мета комп'ютерного проектування і ос-
новні засоби та способи її досягнення 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.01.02 
Основна проблема проектування та на-
прямки її розв'язання. Оптимізація про-
ектних рішень 

ПП.23 Мета та предмет 
комп’ютерного 
проектуванню в 
будівництві 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.01.03 

Особливості урахування інструктивно-
нормативних документів у автоматизо-
ваних системах будівельного проекту-
вання 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.02.01 
Технологічна схема процесу проекту-
вання 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.02.02 
Основні комплекти робочої документа-
ції 

ПП.24 Технологія проек-
тування. Напрямки 
автоматизації 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.02.03 

Два основних напрямки автоматизова-
ного проектування: САПР (система ав-
томатизованого проектування) і АРМ 
(автоматизовані робочі місця) 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.01 
Технологія застосування Microsoft 
Office у будівельному АРМ 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.02 
Загальні положення технології застосу-
вання AutoCAD у будівельному АРМ 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.03 
Можливості застосування Mathcad у 
будівельному АРМ 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.04 

Загальні положення технології застосу-
вання програм, що обчислюють міц-
ність, стійкість та надійність конструк-
цій 

ПП.25 Технології застосу-
вання поширених 
програмних систем 
для організації арм 
у будівельному 
проектуванні 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.03.05 
Комплексне застосування програмних 
систем у будівельному АРМ 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.01 
Вибір технології будівельного проекту-
вання в AutoCAD 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.02 
Роль систем координат у технології бу-
дівельного проектування. Технологія 
розподілу графічних об'єктів за шарами 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.03 
Засоби побудови моделі будівельного 
об'єкту. Засоби редагування будівель-
ного об'єкту 

ПП.26 Засоби і об'єкти си-
стеми AutoCAD, 
що забезпечують 
технологію колек-
тивного проекту-
вання у будівництві 
(Непрограмні засо-
би) 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.04 

Створення індивідуальних меню та па-
нелей інструментів для вибраної техно-
логії. Технологія використання баз да-
них (Access) в AutoCAD 

ПП.27 Засоби інженерного 
програмування в 
AutoCAD 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.04.05 
Адаптація AutoCAD до вибраної техно-
логії за допомогою AutoLisp. Те ж, за 
допомогою Visual Basic Application 

ПП.28 Програмні системи 
для розрахунку 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05.01 
Місце й роль розрахунків конструкцій у 
загальній схемі проектування 
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Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05.02 
Розрахунок стрижневих систем мето-
дом скінчених елементів. Основні по-
ложення 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05.03 
Загальні відомості з програмних систем 
для розрахунку конструкцій 

Т.ПФ.Д.09.ПР.О.05.04 
Основи складання розрахункових схем 
стрижневих конструкцій для  програм 
SCAD, LIRA та ін. 

ПП.29 Основи теорії віб-
рації 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.01.01 Основи теорії вібрації 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.02.01 
Антиномічність дії вібрації: Користь та 
шкода вібродії на людину, обладнання 
та середовище 

ПП.30 Дія вібрації на лю-
дину, обладнання 
та середовище – 
користь та шкода 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.03.01 
Існуючи підходи до боротьби з віброді-
єю на людину та обладнання 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.04.01 Вібраційні машини в будівництві  

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.04.02 

Обладнання для спорудження паль 
(вдавлювання паль, вібровдавлювання, 
віброзанурювачі, молоти, вгвинчування 
та ін.)  

ПП.31 Будівельна техніка 
для вібраційних, 
безтраншейних 
технологій, спору-
дження паль 

Т.ПФ.Д.10.ПР.О.04.03 
Машини і обладнання для безтраншей-
ного спорудження труб, колекторів під 
трасами доріг та ін. 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.01 

Професійні функції та задачі бакалавра 
при організації, керівництві, виконанні і 
контролю буровибухових робіт у місь-
ких умовах 

ПП.32 Основні положен-
ня, визначення та 
класифікація вибу-
хових робіт у буді-
вництві 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.01.02 

Вибухові роботи в населених пунктах 
при будівництві об'єктів житлово-
комунального та промислового призна-
чення при реконструкції та ремонті  

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.01 Основи теорії вибуху 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.02 
Ударні хвилі та дія вибуху в різномані-
тних середовищах. Характеристика 
ударних хвиль 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.03 
Повітряні вибухи. Ударні хвилі в повіт-
рі 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.04 Підводні вибухи. Ударні хвилі у воді 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.05 
Наземні вибухи. Відбивання ударних 
хвиль від перепони 

ПП.33 Основи теорії ви-
буху. Параметри 
вибуху у різних се-
редовищах. Ударні 
хвилі в різних се-
редовищах 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.02.06 
Підземні вибухи. Ударні хвилі в ґрун-
тах. Сейсмічні коливання, їх залежність 
від параметрів вибуху 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.01 
Вибухові роботи при реконструкції 
підприємств. Руйнування споруд вибу-
хом  

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.02 Обрушення труб та башт вибухом 

ПП.34 Технологія вико-
нання вибухових 
робіт при реконст-
рукції та руйнуван-
ні споруд 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.03 
Підривання бетонних та залізобетонних 
конструкцій 
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Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.04 Підривання фундаментів 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.05 
Складання проектів на вибух. Заходи 
безпеки 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.06 
Вибухові роботи при ремонті доменної 
пічці. Вибухові роботи при ремонті ма-
ртенівської пічці 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.03.07 
Дроблення металів вибухом у бронея-
мах. Проект організації бурових та ви-
бухових робіт. Заходи безпеки 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.04.01 
Вибухові роботи на будівельних май-
данах. Підривання перемичок. Обру-
шення нестійких масивів 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.04.02 
Планування будівельних майданчиків 
вибухом 

ПП.35 Вибухові роботи на 
будівельних май-
данчиках 

Т.ПФ.Д.11.ПР.О.04.03 

Створення комуфлетних порожнин при 
будівництві підземних сховищ. Стабілі-
зація обводнених ґрунтів. Контурне 
підривання при проведенні канав і тра-
ншей 

ПП.36 Вимоги та заходи 
безпеки вибухових 
робіт К.ПФ.С.01.ПР.О.01.01 

Безпека вибухових робіт. Визначення 
небезпечних зон при вибухових робо-
тах. Використовування сховищ при ви-
бухових роботах. Матеріали для виго-
товлення захисних матів 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.01 
Основні завдання вентиляції підземних 
споруд 

ПП.37 Загальні питання з 
вентиляції підзем-
них об’єктів  

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.02 
Склад атмосферного повітря. Шкідли-
вості повітря підземних об’єктів 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.03 Основні закони аеродинаміки 
К.ПФ.С.02.ПР.О.01.04 Режими руху повітряних струменів 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.05 
Опір руху повітряного струменя. Міс-
цеві опори 

ПП.38 Основи аеродина-
міки 

К.ПФ.С.02.ПР.О.01.06 Основи теорії вільних струменів 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.01 
Схеми та методи провітрювання підзе-
мних об’єктів  за допомогою вентиля-
торів 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.02 
Схеми та методи провітрювання підзе-
мних об’єктів за рахунок загальної де-
пресії 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.03 
Схеми та методи провітрювання транс-
портних тунелів під час їх будівництва 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.04 
Схеми та методи провітрювання 
об’єктів типу камер 

ПП.39 Схеми та методи 
організації провіт-
рювання підземних 
об’єктів під час їх 
будівництва 

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.01.05 
Провітрювання тунелів метрополітенів 
та станційних тунелів під час їх будів-
ництва 

ПП.40 Схеми та методи 
організації провіт-

Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02.01 
Провітрювання тунелів метрополітенів 
та станцій метро під час експлуатації 
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Т.ПФ.Д.12.ПР.О.02.02 

Провітрювання автомобільних тунелів 
під час експлуатації 

ПП.41 Нормативні вимоги 
до систем вентиля-
ції підземних 
об’єктів 

К.ПФ.С.03.ПР.О.01.01 
Вимоги ДБН та БНіП до проектування 
та устрою систем вентиляції підземних 
об’єктів 

ПП.42 Загальні питання 
спорудження гір-
ничих об’єктів 

Т.ПФ.Д.13.ПР.О.01.01 
Загальні питання спорудження гірничих 
об’єктів 

Т.ПФ.Д.13.ПР.О.01.02 
Матеріали кріплення підземних 
об’єктів 

ПП.43 Матеріали та конс-
трукції кріплення 
підземних об’єктів 

Т.ПФ.Д.13.ПР.О.01.03 
Конструкції кріплення підземних 
об’єктів 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.01 
Буровибухова технологія будівництва 
горизонтальних виробок 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.02 
Комбайнова технологія будівництва го-
ризонтальних виробок 

ПП.44 Технологія спору-
дження горизонта-
льних виробок 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.03 
Будівництво гірничих об’єктів із засто-
суванням комплексів обладнання 

ПП.45 Технологія спору-
дження похилих 
виробок 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.04 
Технологія спорудження похилих ви-
робок 

ПП.46 Технологія спору-
дження вертикаль-
них виробок 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.05 
Технологія будівництва вертикальних 
стволів 

ПП.47 Технологія спору-
дження виробок 
камерного типу 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.06 Спорудження виробок камерного типу 

ПП.48 Технологія будів-
ництва виробок із 
застосуванням про-
хідницьких щитів 

Т.ПФ.Д.14.ПР.О.01.07 
Технологія будівництва виробок із за-
стосуванням прохідницьких щитів 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.01.01 
Методики розрахунку балансової вар-
тості будівельної техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.01.02 
Нормативні документи та правові акти 
щодо розрахунків вартості техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.02.01 Норми експлуатації будівельної техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.02.02 

Методики визначення амортизаційних 
відрахувань та залишкової вартості бу-
дівельних машин, обладнання та устат-
кування 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.02.03 
Методики аналізу фактичного стану 
будівельних машин, обладнання та 
устаткування 

ПП.49 Витрати на експлу-
атацію будівельної 
техніки. Амортиза-
ція 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.03.01 

Методики врахування економічних по-
казників будівельного підприємства 
при визначенні залишкової вартості бу-
дівельної техніки 
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Т.ПФ.Д.15.ПР.О.03.02 
Економіко-математичі методи розраху-
нків залишкової вартості будівельної 
техніки 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.04.01 
Методики визначення обігових вироб-
ничих коштів та експлуатаційних ви-
трат 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.04.02 
Вимоги ДБН до витрат матеріалів та 
енергоресурсів при експлуатації буді-
вельних машин, обладнання та приладів 

ПП.50 Методики обчис-
лення обігових ко-
штів та виробничих 
витрат 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.04.03 

Методики визначення амортизаційних 
відрахувань при експлуатації будівель-
них машини, обладнання та устатку-
вання 

ПП.51 Капітальні витрати 
та кругообіг коштів Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05.01 

Склад методик визначення капітальних 
витрат та кругообігу коштів в умовах 
будівництва 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05.02 

Методи та склад методик формування 
та поповнення фінансових ресурсів і  
визначення собівартості будівельно-
монтажної продукції 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05.03 
Методи підвищення рентабельності ви-
робництва та ефективності інвестицій у 
будівництві 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.05.04 
Шляхи зменшення собівартості будів-
ництва об’єктів 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06.01 
Методики визначення капітальних ви-
трат та кругообігу коштів в умовах бу-
дівництва 

ПП.52 Собівартість буді-
вельної продукції 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06.02 
Методики визначення загальновироб-
ничих, адміністративних та зведених 
витрат, нормативного часу будівництва 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06.03 
Порядок оформлення інвесторської ко-
шторисної документації  

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.06.04 
Вимоги до формування ціни на будіве-
льну продукцію 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.07.01 
Методи підвищення рентабельності ви-
робництва та ефективності інвестицій 

Т.ПФ.Д.15.ПР.О.07.02 
Методики економіко-математичного  
моделювання 

ПП.53 Інівесторська до-
кументація 

Т.ПФ.Д.16.ПР.О.01.01 Методики використання ресурсних 
елементних кошторисних норм 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.01 
Інженерно-геологічні розвідування та їх 
основні задачі 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.02 
Інженерно-геологічні умови і послідов-
ність їх вивчення 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.03 
Неоднорідність і мінливість інженерно-
геологічних умов територій 

ПП.54 Загальні відомості 
про інженерні роз-
відування 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.01.04 
Категорії складності інженерно-
геологічних умов 
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Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.01 

Види геологічних робіт на різних стаді-
ях інженерних вишукувань 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.02 
Техніка безпеки на інженерних вишу-
куваннях 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.03 
Організація і методика інженерно-
геологічної зйомки 

ПП.55 Організація робіт з 
інженерного розві-
дування територій 
будівництва 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.02.04 Інженерно-геологічне районування 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.01 
Розвідницькі роботи при інженерно-
геологічних дослідженнях 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.02 
Застосування геофізичних методів роз-
відки 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.03 
Буріння свердловин і проходка гірни-
чих виробок при інженерних вишуку-
ваннях 

ПП.56 Методи ведення 
інженерних розві-
дувань 

Т.ПФ.Д.17.ПР.О.03.04 
Випробування гірських порід при інже-
нерних вишукуваннях 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ВИБОРОМ 
СТУДЕНТА 

К.ПФ.С.04.ПР.О.01.01 Сучасна інженерна справа ПП.57 Сутність інженер-
ної справи К.ПФ.С.04.ПР.О.01.02 Історичний нарис інженерної справи 

К.ПФ.С.04.ПР.О.02.01 Підземні споруди і об’єкти ПП.58 Види інженерної 
діяльності у сфері 
геобудівництва 

К.ПФ.С.04.ПР.О.02.02 Технологічний процес геобудівництва 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.01.01 
Перша долікарська допомога при кри-
зових станах потерпілого 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.02.01 
Табельні засоби надання першої долі-
карської допомоги 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.03.01 Типові ознаки стану потерпілого 

ПП.59 Надання першої 
долікарської допо-
моги 

О.ПФ.С.02.ПП.Н.04.01 Загрозливі для життя людини стани 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.01 
Класифікація способів водопригнічю-
вання при будівництві наземних та під-
земних об'єктів 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.02 
Боротьба з негативним впливом водо-
припливів при будівництві підземних 
об'єктів 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.03 
Проектування тампонажних робіт у 
геобудівництві 

ПП.60 Способи та техно-
логії водопригнічу-
вання у геобудів-
ництві 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.01.04 
Водопригнічування при підземному бу-
дівництві 

ПП.61 Гідроізоляція у 
геобудівництві 

Т.ПФ.Д.18.ПР.О.02.01 Гідроізоляційні роботи 

ПП.62    
ПП.63 Особливості та ме-

тоди зведення буді-
вель з монолітного 
бетону та залізобе-
тону 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.01 
Особливості та методи зведення буді-
вель з монолітного бетону та залізобе-
тону 

ПП.64 Технології монолі- О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.02 Технологія зведення у ковзній опалубці 
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О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.03 

Технологія зведення в переставній та 
пневматичній опалубках 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.04 
Технологія зведення з використанням 
незмінної опалубки 

О.ПФ.Д.01.ПР.О.01.05 
Технологія зведення об’єктів з монолі-
тно-збірного залізобетону 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.01.01 Трудовий колектив і його функції 
У.СВ.Е.01.ПР.Р.01.02 Формування колективу 
У.СВ.Е.01.ПР.Р.02.01 

Фактори впливу на співвідношення з 
колективом 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.02.02 
Соціальні дослідження в трудових ко-
лективах  

У.СВ.Е.01.ПР.Р.02.03 
Співвідношення колективу, профспіл-
ки, адміністрації  

ПП.65 Управління трудо-
вим колективом 

У.СВ.Е.01.ПР.Р.03.01 Порядок розгляду трудових конфліктів 
У.СВ.Е.01.ПР.Р.04.01 Зміст праці керівника  
У.СВ.Е.01.ПР.Р.04.02 Стиль керівництва 
У.СВ.Е.01.ПР.Р.04.03 Організація праці керівника 

ПП.66 Організація праці 
керівника 

У.СВ.Е.02.ПР.Р.01.01 Формування мотивацій 
У.СВ.Е.02.ПР.Р.01.02 Оцінка кадрів підприємства 
У.СВ.Е.02.ПР.Р.01.03 Освіта кадрів та звільнення 

ПП.67 Підбір та розстано-
вка кадрів 

У.СВ.Е.02.ПР.Р.01.04 Співвідношення зі службами зайнятості  
ПП.68 Загальні положення 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01.01 
Причини, цілі і види ремонту та рекон-
струкції 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01.02 
Типові схеми та технології ремонту або 
реконструкції будівельних об’єктів 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01.03 
Методики врахування впливу негатив-
них чинників на технологічні процеси 
будівництва 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.01.04 
Методи та способи виконання ремонт-
них робіт 

ПП.69 Схеми, методи та 
способи реконстру-
кції будівель і спо-
руд 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.02.01 

Вимоги правил безпеки та іншої норма-
тивно-технічної документації при ре-
монтних роботах та роботах при рекон-
струкції будівельного об’єкту 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.03.01 
Склад проектів виконання робіт на мо-
нтажно-демонтажні і ремонтні роботи  

ПП.70 Проекти виконання 
робіт з реконструк-
ції будівельних 
об’єктів  

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.03.02 
Порядок узгодження та затвердження 
проектів виконання робіт 

Т.ПФ.Д.19.ПР.О.03.03 
Склад технологій при монтажно-
демонтажних і ремонтних роботах  

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.01.01 
Область застосування та склад способів 
захисту елементів та об’єкту в цілому 
від негативної дії зовнішніх чинників 

ПП.71 Технології прове-
дення реконструк-
ції та ремонту буді-
вель і споруд 

Т.ПФ.Д.20.ПР.О.02.01 
Способи та конструктивні рішення з 
підсилення та поновлення конструкцій 
з будь-якого матеріалу 
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Т.ПФ.Д.20.ПР.О.02.02 
Методи розрахунків конструкцій за 
першою та другою групами граничного 
стану 

Т.ПФ.Д.21.ПР.О.01.01 

Способи та конструктивні рішення з ге-
рметизації, ремонту, підсилення конс-
трукцій та захисту від руйнації тунелів, 
метрополітенів та виробок великих пе-
рерізів  

ПП.72 Способи реконст-
рукції гірничих 
об’єктів 

Т.ПФ.Д.21.ПР.О.01.02 

Склад проектів виконання ремонтних 
робіт з герметизації, ремонту, підси-
лення конструкцій та захисту від руй-
нації тунелів, метрополітенів та виро-
бок великих перерізів 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01.01 
Види та склад контролю і порядок його 
виконання на різних етапах ремонту та 
реконструкції будівельних об’єктів 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01.02 

Вимоги нормативно-технічних докуме-
нтів до якості матеріалів, конструкцій 
та технології робіт при ремонтних ро-
ботах 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01.03 
Склад проектної документації на 
об’єкт, що ремонтуються та реконст-
руюються 

ПП.73 Контроль виконан-
ня реконструкції 
будівель і споруд. 
Основи організації 
системи контролю 
якості 

К.ПФ.С.05.ПР.Р.01.04 
Основні положення системи контролю 
якості продукції 

ПП.74 Теоретичні основи 
проектування капі-
тального ремонту і 
реконструкції ав-
томобільних доріг 

О.ПФ.Д.04.ПР.Р.01.01 
Теоретичні основи проектування капі-
тального ремонту і реконструкції авто-
мобільних доріг 

О.ПФ.Д.05.ПР.Р.01.01 
Технічний облік та паспортизація авто-
мобільних доріг і дорожніх споруд 

О.ПФ.Д.05.ПР.Р.02.01 
Обстеження автомобільних доріг і ви-
вчення їхніх транспортно-
експлуатаційних характеристик 

ПП.75 Підготовка до капі-
тального ремонту 
та реконструкції 
автомобільних до-
ріг 

О.ПФ.Д.05.ПР.Р.03.01 
Оцінювання відповідності дорожніх 
умов транспортним потокам 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.01.01 
Капітальний ремонт автомобільних до-
ріг 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.01.02 Реконструкція автомобільних доріг 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.02.01 
Оптимізація мережі автомобільних до-
ріг 

ПП.76 Організація капіта-
льного ремонту та 
реконструкції ав-
томобільних доріг 

Т.ПФ.Д.22.ПР.О.03.01 

Техніко-економічне обґрунтування 
проектних рішень на капітальний ре-
монт і реконструкцію автомобільних 
доріг 

ПП.77    
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ПП.78 Загальні питання 

щодо спорудження 
міських підземних 
об’єктів спеціаль-
ними способами 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.01.01 
Загальні питання щодо спорудження 
міських підземних об’єктів спеціальни-
ми способами 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.01 
Будівництво вертикальних виробок з 
використанням способу “стіна в ґрунті” 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.02 
Будівництво підземних об’єктів з вико-
ристанням водозниження 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.03 
Будівництво підземних споруд щито-
вим способом 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.04 
Будівництво підземних споруд спосо-
бом продавлювання 

ПП.79 Технології спору-
дження міських 
підземних об’єктів 
із застосуванням 
спеціальних спосо-
бів геобудівництва 

Т.ПФ.Д.23.ПР.О.02.05 
Комбіновані способи геобудівництва з 
використанням спеціальних способів 

ПП.80 Загальні відомості 
про гірничо-
прохідницькі ма-
шини 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.01 
Загальні відомості про гірничо-
прохідницькі машини 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.02 
Машини та механізми для буріння 
шпурів і свердловин 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.03 Навантажувальні машини 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.04 
Машини і механізми для тимчасового 
та постійного кріплення гірничих виро-
бок 

ПП.81 Обладнання для 
проведення гори-
зонтальних та по-
хилих виробок 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.05 Прохідницькі комбайни 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.06 
Комплекси для проведення горизонта-
льних та похилих виробок 

ПП.82 Комплекси облад-
нання для прове-
дення горизонталь-
них та похилих ви-
робок 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.07 
Щитові прохідницькі комплекси і ком-
плекси для спорудження тунелів 

ПП.83 Обладнання для 
проведення верти-
кальних виробок 

Т.ПФ.Д.24.ПР.О.01.08 
Обладнання для проведення вертикаль-
них виробок 
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Додаток Г 
 

ТАБЛИЦЯ Г.1 − РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН І МАКСИМАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС 

НА ЗАВСВОЄННЯ 
 

Назва навчаль-
ної дисципліни 

Шифр 
блоку 

змісто-
вних 

модулів 

Назва блоку змістовних модулів 

Мінімальна 
кількість на-
вчальних го-

дин (кредитів) 
вивчення дис-

ципліни 
 

1 2 3 4 
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ 
ПП.01 Нові об'ємно-планувальні та конструк-

тивні рішення будівель та споруд 
Архітектура 

будівель і спо-
руд (спецкурс) ПП.02 

Перспективні розробки застосування 
конструкцій і матеріалів у промисло-
вому та цивільному будівництві 

36/1 

ПП.03 Металознавство Метали та зва-
рювання в бу-

дівництві ПП.04 Зварювання металів і сплавів 

90/2.5 

ПП.05 Механічні властивості масивів гірських 
порід. Масштабний ефект 

ПП.06 Пружно-пластична модель порідного 
середовища 

ПП.07 Явище здимання гірських порід 

ПП.08 Гірський тиск у горизонтальних та по-
хилих виробках 

Механіка гір-
ських порід 

ПП.09 Гірський тиск у вертикальних виробках 

72/2 

ПП.10 Основні терміни та визначення 

ПП.11 Технології зведення насипів та земля-
них полотен 

ПП.12 Підготовка основи дорожніх смуг 

ПП.13 Технології будівництва дорожніх по-
криттів 

ПП.14 Облаштування автомобільних доріг 

Технологія бу-
дівництва ав-
томобільних 

доріг і тунелів 

ПП.15 Особливості будівництва автодорожніх 
тунелів 

126/3,5 

ПП.16 Мінерали та породи 

ПП.17 Механічні та технологічні властивості 
гірських порід 

ПП.18 Міцносні та деформаційні властивості 
гірських порід 

ПП.19 Теорії міцності гірських порід 

Фізика гірсь-
ких порід 

ПП.20 Основи поліпшення якості гірських 
порід та будівельних матеріалів 

54/1,5 
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1 2 3 4 
ПП.21 Види і природа ґрунтів, їх фізико – ме-

ханічні властивості 
Механіка ґрун-

тів 
ПП.22 Основні закономірності механіки ґрун-

тів 

90/2,5 

ПП.23 Мета та предмет комп’ютерного прое-
ктуванню в будівництві 

ПП.24 Технологія проектування. Напрямки 
автоматизації 

ПП.25 
Технології застосування поширених 
програмних систем для організації 
АРМ у будівельному проектуванні 

ПП.26 

Засоби і об'єкти системи AutoCAD, що 
забезпечують технологію колективного 
проектування у будівництві (Непрог-
рамні засоби) 

ПП.27 Засоби інженерного програмування в 
AutoCAD 

Комп’ютерне 
проектування в 

будівництві 

ПП.28 Програмні системи для розрахунку 
конструкцій 

252/7 

ПП.29 Основи теорії вібрації 

ПП.30 Дія вібрації на людину, обладнання та 
середовище – користь та шкода 

Будівельні ма-
шини (спец-

курс) 
ПП.31 

Будівельна техніка для вібраційних, 
безтраншейних технологій, спору-
дження паль 

90/2,5 

ПП.32 
Основні положення, визначення та 
класифікація вибухових робіт у будів-
ництві 

ПП.33 
Основи теорії вибуху. Параметри ви-
буху у різних середовищах. Ударні 
хвилі в різних середовищах 

ПП.34 
Технологія виконання вибухових робіт 
при реконструкції та руйнуванні спо-
руд 

ПП.35 Вибухові роботи на будівельних май-
данчиках 

Технологія та 
безпека вико-
нання вибухо-

вих робіт 

ПП.36 Вимоги та заходи безпеки вибухових 
робіт 

108/3 

ПП.37 Загальні питання з вентиляції підзем-
них об’єктів  

ПП.38 Основи аеродинаміки 

ПП.39 
Схеми та методи організації провітрю-
вання підземних об’єктів під час їх бу-
дівництва 

ПП.40 
Схеми та методи організації провітрю-
вання підземних об’єктів під час їх 
експлуатації 

Вентиляція 
підземних 
об’єктів 

ПП.41 Нормативні вимоги до систем вентиля-
ції підземних об’єктів 

54/1,5 
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1 2 3 4 
ПП.42 Загальні питання спорудження гірни-

чих об’єктів 

ПП.43 Матеріали та конструкції кріплення 
підземних об’єктів 

ПП.44 Технологія спорудження горизонталь-
них виробок 

ПП.45 Технологія спорудження похилих ви-
робок 

ПП.46 Технологія спорудження вертикальних 
виробок 

ПП.47 Технологія спорудження виробок ка-
мерного типу 

Технологія 
спорудження 

гірничих 
об’єктів 

ПП.48 Технологія будівництва виробок із за-
стосуванням прохідницьких щитів 

108/3 

ПП.49 Витрати на експлуатацію будівельної 
техніки. Амортизація 

ПП.50 Методики обчислення обігових коштів 
та виробничих витрат 

ПП.51 Капітальні витрати та кругообіг коштів 
ПП.52 Собівартість будівельної продукції 

Проектно-
кошторисна 

справа 

ПП.53 Інівесторська документація 

126/3,5 

ПП.54 Загальні відомості про інженерні роз-
відування 

ПП.55 Організація робіт з інженерного розві-
дування територій будівництва 

Інженерні роз-
відування 

ПП.56 Методи ведення інженерних розвіду-
вань 

54/1,5 

Курсове проектування з дисциплін 72/2 
Навчально-виробнича практика 216/6 
1-а виробнича практика 324/9 

  РАЗОМ 1 872/52 
 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ВИБОРОМ 
СТУДЕНТА 

ПП.57 Сутність інженерної справи Вступ до буді-
вельної геотех-

нології ПП.58 Види інженерної діяльності у сфері 
геобудівництва 

54/1,5 

Надання пер-
шої допомоги ПП.59 

Надання першої долікарської допомоги 72/2 

ПП.60 Способи та технології водопригничу-
вання у геобудівництві 

Водопригничу-
вання та гідро-
ізоляція у гео-

будівництві 
ПП.61 

Гідроізоляція у геобудівництві 

90/2,5 

Етика виробничих стосунків 
ПП.62 

 72/2 

Монолітне до-
мобудування ПП.63 

Особливості та методи зведення буді-
вель з монолітного бетону та залізобе-
тону 

90/2,5 
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1 2 3 4 
ПП.64 Технології монолітного домобудування 
ПП.65 Управління трудовим колективом 
ПП.66 Організація праці керівника 

Основи управ-
ління персона-

лом ПП.67 Підбір та розстановка кадрів 

54/1,5 

ПП.68 Загальні положення 

ПП.69 Схеми, методи та способи реконструк-
ції будівель і споруд 

ПП.70 Проекти виконання робіт з реконстру-
кції будівельних об’єктів  

ПП.71 Технології проведення реконструкції 
та ремонту будівель і споруд 

ПП.72 Способи реконструкції гірничих 
об’єктів 

Реконструкція 
будівель і спо-

руд 

ПП.73 
Контроль виконання реконструкції бу-
дівель і споруд. Основи організації си-
стеми контролю якості 

144/4 

ПП.74 
Теоретичні основи проектування капі-
тального ремонту і реконструкції авто-
мобільних доріг 

ПП.75 Підготовка до капітального ремонту та 
реконструкції автомобільних доріг 

Реконструкція 
автомобільних 

доріг 

ПП.76 
Організація капітального ремонту та 
реконструкції автомобільних доріг 

108/3 

Проек тний менеджмен т ПП.77  18/0,5 

ПП.78 
Загальні питання щодо спорудження 
міських підземних об’єктів спеціаль-
ними способами 

Спеціальні 
способи у гео-
технологіях 

ПП.79 
Технології спорудження міських під-
земних об’єктів із застосуванням спе-
ціальних способів геобудівництва 

90/2,5 

ПП.80 Загальні відомості про гірничо-
прохідницькі машини 

ПП.81 Обладнання для проведення горизон-
тальних та похилих виробок 

ПП.82 Комплекси обладнання для проведення 
горизонтальних та похилих виробок 

Гірничопрохід-
ницька техніка 

ПП.83 Обладнання для проведення вертика-
льних виробок 

72/2 

  РАЗОМ 864/24 
    

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ВИБОРОМ 
СТУДЕНТА 

Дисципліни вільного вибору 288/8 
  РАЗОМ 288/8 
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Додаток Д 
 

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТА І БЛОКИ ЗМІСТОВНИХ 
МОДУЛІВ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією піс-
ля завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого навчаль-
ного закладу. Нормативна форма державної атестації встановлюється в 
СВО НГУ 6.092101(ОПП)-09 «Стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна про-
грама». 

Шифри блоків змістовних модулів, що виносяться на державну атестацію: 
 

ПП.03…ПП.36; ПП.42…ПП.58; ПП.63…ПП.64; ПП.68…ПП.76; 
ПП.78…83 

 
 
 


