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ВСТУП 
 
Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів 

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології. 
Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти шляхом створення од-

нозначного зв'язку запланованих компетентностей (зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів 
навчання за програмами дисциплін, практик та індивідуальних завдань (реалізація цілей) є вирі-
шальним чинником якості вищої освіти НГУ та створення реальної системи внутрішнього її забез-
печення. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для абітурієнтів, 
здобувачів, викладачів, роботодавців. 

 
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
1.1 Призначення освітньої програми 
 
Освітня програма використовується під час: 
– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 
– складання навчальних планів та робочих (річних) навчальних планів; 
– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань; 
– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– атестації бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології; 
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 
– професійної орієнтації здобувачів фаху; 
– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 
Користувачі освітньої програми: 
– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДВНЗ «НГУ»; 
– викладачі ДВНЗ «НГУ», які здійснюють підготовку бакалаврів спеціальності 185 Наф-

тогазова інженерія та технології; 
– екзаменаційна комісія спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології; 
– приймальна комісія ДВНЗ «НГУ». 
Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть участь у підготовці 

фахівців ступеня бакалавра спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології.  
 
1.2 Нормативні посилання 
 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 
1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості Верховної Ради. – 2014. 

– № 37, 38. 
2) Класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]. – Чинний від 01.11.2010. – 

Режим доступу: http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii). 
3) Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умо-

ви провадження освітньої діяльності закладів освіти». http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-
2015-п/page. 

4) Наказ МОН України від 01.06.2016 за № 600 «Про затвердження та введення в дію 
Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». 
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-
ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html. 

5) Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 
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6) Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 «Про Умови прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів України в 2016 році». 

7) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 23 листопада 2011 р. № 1341. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

9) International Standard Classification of Education : Fields of education and training 2013 
(ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. 
http://www.uis.unesco.org/Library/Pages/DocumentMorePage.aspx?docIdValue=928&docIdFld=ID. 

10) Проект стандарту вищої освіти підготовки бакалавра наук з спеціальності 185 «Наф-
тогазова інженерія та технології». СВО-2016: введ. Міністерство освіти і науки України № 375 
від 06.04.2016 р. – К.: МОН України, 2016. – 20 с.  

 
1.3 Терміни та їх визначення 
 
У програмі терміни вживаються в такому значенні: 
1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності; 
2) освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої 

освіти; 
3) види навчальної діяльності здобувача – навчальні дисципліни, практики, індивідуальні 

завдання; 
4) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, спо-

собів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних ціннос-
тей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань 
за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної 
загальної середньої освіти; 

5) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу спорідне-
них спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

6) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система тран-
сферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з 
метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє акаде-
мічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів на-
вчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

7) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку, та приз-
начені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості компетентно-
стей студента при контрольних заходах; 

8) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його ус-
відомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і тео-
ретичні (концептуальні, методологічні); 

9) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який вира-
жає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльно-
сті; 

10) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких систем-
но викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки і культури, 
опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, навчально-наочні посі-
бники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо); 

11) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що 
визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рів-
ня; 
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12) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли упо-
вноважений компетентний орган установив, що особа досягла компетентностей (результатів 
навчання) за заданими стандартами; 

13) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання певного 
виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якос-
ті; 

14) комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження 
дій, спільної діяльності; 

15) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит 
ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, не-
обхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту 
ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 
становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

16) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до супроводження на-
вчальної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, що містить, у тому числі інфо-
рмацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів 
розв’язання вправ, джерел інформації; 

17) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю;  
18) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких забезпечуються певним ви-

дом навчальної діяльності здобувача;  
19) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, 

що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-
методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і вико-
ристання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 
гармонійно розвиненої особистості; 

20) освітня (освітньо-професійна чи Освітня) програма – система освітніх компонентів 
на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логіч-
ну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програ-
ми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 
відповідного ступеня вищої освіти; 

21) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою 
забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здо-
бувачів вищої освіти та інших осіб; 

22) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня сформованості 
дисциплінарних компетентностей; 

23) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст навчальної дисци-
пліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена наказом рек-
тора для викладання дисципліни; 

24) результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 
набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою про-
грамою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

25) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на основі 
програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить розподіл загального 
часу на засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та фо-
рмами навчання); 

26) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка;  
27) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої дія-

льності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах 
кожної спеціальності; 
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28) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і 
проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі 
майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

29) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компе-
тентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. 

 
1.4 Позначення 
 
НРК – Національна рамка кваліфікацій; 
ЗК – загальні компетентності; 
ЗР – загальні результати навчання; 
ПК – професійні компетентності за спеціальністю; 
ПР – професійні результати навчання; 
ПКС – професійні компетентності спеціалізації; 
ПРС – професійні результати навчання спеціалізації; 
Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 
З – дисципліни загального циклу підготовки; 
Б – базові дисципліни; 
Ф – фахові дисципліни; 
П – практична підготовка; 
С – дисципліни спеціалізації; 
В – дисципліни за вибором студента; 
КП – курсовий проект; 
КР – курсова робота. 
 
2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА 
 
Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та 

технології» - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у про-
фесійної діяльності, пов’язаній з нафтогазовою галуззю, або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій та методів нафтогазової механіки і характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов. 

 
2.1 Загальні компетентності бакалавра 
 
Загальними компетентностями бакалавра зі спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та 

технології» сформульовані як здатності та представлені у таблиці 2.1. 
 
Таблиця 2.1 – Загальні компетентності бакалавра 

Шифр Компетентності 
 

1 2 
ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу елементів технічних систем 

видобування, транспортування і зберігання нафти і газу. 
ЗК2 Знання та розуміння завдань нафтогазової інженерії, розуміння особливостей про-

фесійної діяльності у нафтогазовій галузі. 
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній ді-

яльності. 
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності. 
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій в нафтогазовій 

інженерії. 
ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, пов’язаними із впроваджен-
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1 2 
ням сучасних  технологій видобування, транспортування і зберігання нафти і газу. 

ЗК7 Здатність працювати в команді у процесі експлуатації нафтогазових об’єктів. 
ЗК8 Навики здійснення безпечної діяльності на нафтогазових об’єктах. 

 
2.2 Професійні компетентності бакалавра  
 
Узагальнений об’єкт професійної діяльності – технології, обладнання та устаткування 

видобутку, транспортування та зберігання вуглеводнів. 
Професійні компетентності – здатності до реалізації таких професійних обов’язків за ви-

дами діяльності, які представлені у таблиці 2.2. 
Таблиця 2.2 – Професійніі компетентності бакалавра за спеціальністю 

Шифр Компетентності 
 

1 2 
ПК1 Здатність характеризувати геологічні процеси та закономірності формування гірсь-

ких порід, у тому числі нафтогазових покладів. 
ПК2 Розуміння загальної структури та взаємозв’язку окремих елементів  системи забез-

печення України вуглеводневими енергоносіями. 
ПК3 Здатність застосовувати знання з фізики та хімії для аналізу фізико-хімічних влас-

тивостей нафти, конденсату і природного газу. 
ПК4 Здатність застосовувати знання з термодинаміки, гідравліки, та газової динаміки 

для аналізу процесів руху нафти і газу в пласті, свердловинах, промислових і магіс-
тральних трубопроводах. 

ПК5 Здатність застосовувати математичні методи для аналізу технологічних процесів 
видобування, буріння свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу. 

ПК6 Здатність застосовувати сучасне програмне забезпечення для експлуатаційних роз-
рахунків технологічних параметрів процесів видобування, буріння свердловин, тра-
нспортування та зберігання нафти і газу. 

ПК7 Здатність застосовувати основи матеріалознавства, механіки машин для оцінювання 
технічного стану елементів технологічного обладнання систем видобування, бурін-
ня свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу. 

ПК8 Здатність застосовувати основні методи аналізу та оцінювання стану елементів на-
фтогазових систем засобами технічного діагностування в промислових і лаборатор-
них умовах. 

ПК9 Здатність створювати елементи технічних систем видобутку, транспортування та 
зберігання нафти і газу. 

ПК10 Розуміння загальних принципів вибору засобів контролю та автоматизації техноло-
гічних процесів у нафтогазовій галузі. 

ПК11 Здатність аналізувати режими експлуатації нафтогазового об’єкта, проводити опти-
мальний вибір технологічного обладнання, виконувати оптимізацію режиму екс-
плуатації за певним критерієм. 

ПК12 Здатність проводити технологічне і техніко-економічне оцінювання ефективності 
використання базових нафтогазових технологій і технічних пристроїв. 

ПК13 Здатність планувати та організовувати роботу структурного підрозділу нафтогазо-
вого підприємства відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці. 
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3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З НАФТОГАЗОВОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА 

 
3.1 Професійні компетентності бакалавра з нафтогазової інженерії та технологій за 

спеціалізацією «Спорудження нафтових і газових свердловин» 

Об’єкт професійної діяльності – системи і технології буріння нафтових і газових свердло-
вин. 

Професійні компетентності – здатності до реалізації таких професійних обов’язків за ви-
дами діяльност, які представлені у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Професійні компетентності бакалавра за спеціалізацією «Спорудження наф-
тових і газових свердловин» 

Шифр Компетентності 
 

1 2 
ПКС11 Здатність до створення технології буріння нафтових і газових свердловин 
ПКС12 Здатність до спорудження нафтових і газових свердловин 
ПКС13 Здатність до розрахунку оптимальних режимів буріння нафтових і газових сверд-

ловин 
ПКС14 Здатність до використання на практиці методів діагностики рівня працездатності 

обладнання для буріння нафтових і газових свердловин 
ПКС15 Здатність до забезпечення безпеки проведення бурових робіт відповідно до пра-

вил експлуатації 
ПКС16 Здатність до оцінювання та відновлення показників якості процесу спорудження 

нафтових і газових свердловин 
ПКС17 Здатність до нормативного та технічного забезпечення процесів спорудження на-

фтових і газових свердловин 
ПКС18 Здатність до організації роботи по спорудженню нафтових і газових свердловин за 

умовами забезпечення високого рівня продуктивності, безпеки праці та мінімаль-
них витрат  

ПКС19 Здатність до контролю спорудження нафтових і газових свердловин з використан-
ням сучасних методів аналізу та обробки інформації 

ПКС110 Здатність до планування складових технологічної і організаційної діяльності та 
управління спорудженням нафтових і газових свердловин  

ПКС111 Здатність до моніторингу організаційної діяльності, працездатності, досконалості 
та перспективності нафтових і газових свердловин 

ПКС112 Здатність до удосконалювати технології спорудження нафтових і газових сверд-
ловин та організаційної діяльності у відповідності до вимог сучасного виробницт-
ва та конкурентоспроможної економіки 

 
3.2 Професійні компетентності бакалавра з нафтогазової інженерії та технологій за 

спеціалізацією «Технології видобутку, транспортування та зберігання вуглеводнів» 

Об’єкт професійної діяльності – системи і технології розробки нафтогазових та метанову-
гільних родовищ. 

Професійні компетентності – здатності до реалізації таких професійних обов’язків за ви-
дами діяльност, які представлені у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Професійні компетентності бакалавра за спеціалізацією «Технології видо-
бування, транспортування та зберігання вуглеводних енергоносіїв» 

Шифр Компетентності 
 

1 2 
ПКС21 Здатність до створення елементів технологій видобутку, транспортування та збе-

рігання вуглеводних енергоносіїв  



 

10 
 

1 2 
ПКС22 Здатність до оцінювання газоносності метановугільних родовищ та створення си-

стем і технологій їх розробки 
ПКС23 Здатність до розрахунку оптимальних режимів роботи систем газо-

нафтопостачання для різних умов експлуатації 
ПКС24 Здатність до використання на практиці методів діагностики рівня працездатності 

систем газо-нафтопостачання  
ПКС25 Здатність до забезпечення безпеки складових систем газо-нафтопостачання відпо-

відно до правил експлуатації 
ПКС26 Здатність до оцінювання та відновлення показників якості елементів систем газо-

нафтопостачання для конкретних умов експлуатації 
ПКС27 Здатність до нормативного та технічного забезпечення процесів створення, екс-

плуатації та відновлення систем і технологій видобутку вуглеводних енергоносіїв  
ПКС28 Здатність до організації роботи систем газо-нафтопостачання за умовами забезпе-

чення високого рівня продуктивності, безпеки праці та мінімальних витрат  
ПКС29 Здатність до контролю функціонування систем газо-нафтопостачання з викорис-

танням сучасних методів аналізу та обробки інформації 
ПКС210 Здатність до планування складових технологічної і організаційної діяльності та 

управління системами газо-нафтопостачання  
ПКС211 Здатність до моніторингу організаційної діяльності, працездатності, досконалості 

та перспективності систем газо-нафтопостачання  
ПКС212 Здатність до удосконалювати технології видобутку, транспортування та зберіган-

ня вуглеводних енергоносіїв та організаційної діяльності у відповідності до вимог 
сучасного виробництва та конкурентоспроможної економіки 

 
Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Умін
ня 

Ко-
муні-
кація 

Автономія 
та 

відповідаль-
ність 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу елементів технічних систем видобування, тра-
нспортування і зберігання нафти і газу 

+ +   

ЗК2. Знання та розуміння завдань нафтогазової інжене-
рії, розуміння особливостей професійної діяльності у 
нафтогазовій галузі 

+ + +  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово у професійній діяльності 

+  +  

ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою у профе-
сійній діяльності 

+  +  

ЗК5. Навички використання інформаційних і комуніка-
ційних технологій в нафтогазовій інженерії 

 + +  

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знан-
нями, пов’язаними із впровадженням сучасних  техно-
логій видобування, транспортування і зберігання нафти 
і газу 

 +   

ЗК7. Здатність працювати в команді у процесі експлуа-
тації нафтогазових об’єктів 

 + +  
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Класифікація компетентностей за НРК Знання Умін
ня 

Ко-
муні-
кація 

Автономія 
та 

відповідаль-
ність 

ЗК8. Навики здійснення безпечної діяльності на нафто-
газових об’єктах 

 +   

Професійні компетентності (ПК) 
ПК1. Здатність характеризувати геологічні процеси та 
закономірності формування гірських порід, у тому чис-
лі  нафтогазових покладів 

+    

ПК2. Розуміння загальної структури та взаємозв’язку 
окремих елементів системи забезпечення України вуг-
леводневими енергоносіями 

+    

ПК3. Здатність застосовувати знання з фізики та хімії 
для аналізу фізико-хімічних властивостей нафти, кон-
денсату і природного газу 

 +   

ПК4. Здатність застосовувати знання з термодинаміки, 
гідравліки, та газової динаміки для аналізу процесів 
руху нафти і газу в пласті, свердловинах, промислових 
і магістральних трубопроводах 

 +   

ПК5. Здатність застосовувати математичні методи для 
аналізу технологічних процесів видобування, буріння 
свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу 

 +   

ПК6. Здатність застосовувати сучасне програмне забез-
печення для експлуатаційних розрахунків технологіч-
них параметрів процесів видобування, буріння сверд-
ловин, транспортування та зберігання нафти і газу 

+ +   

ПК7. Здатність застосовувати основи матеріалознавст-
ва, механіки машин для оцінювання технічного стану 
елементів технологічного обладнання систем видобу-
вання, буріння свердловин, транспортування та збері-
гання нафти і газу 

+ +   

ПК8. Здатність застосовувати основні методи аналізу та 
оцінювання стану елементів нафтогазових систем засо-
бами технічного діагностування в промислових і лабо-
раторних умовах 

 +   

ПК9. Здатність створювати елементи технічних систем 
видобутку, транспортування та зберігання нафти і газу 

 +   

ПК10. Розуміння загальних принципів вибору засобів 
контролю та автоматизації технологічних процесів у 
нафтогазовій галузі 

+    

ПК11. Здатність аналізувати режими експлуатації наф-
тогазового об’єкта, проводити оптимальний вибір тех-
нологічного обладнання, виконувати оптимізацію ре-
жиму експлуатації за певним критерієм 

 + + + 

ПК12. Здатність проводити технологічне і техніко-
економічне оцінювання ефективності використання ба-
зових  нафтогазових технологій і технічних пристроїв 

 + + + 

ПК13. Здатність планувати та організовувати роботу 
структурного підрозділу нафтогазового підприємства 
відповідно до вимог безпеки життєдіяльності, охорони 

 + + + 
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Класифікація компетентностей за НРК Знання Умін
ня 

Ко-
муні-
кація 

Автономія 
та 

відповідаль-
ність 

праці та охорони довкілля. 
Професійні компетентності спеціалізації «Спорудження нафтових і газових  

свердловин» (ПКС) 
ПКС11. Здатність до створення технології буріння наф-
тових і газових свердловин 

+ +  + 

ПКС12. Здатність до спорудження нафтових і газових 
свердловин 

+ +  + 

ПКС13. Здатність до розрахунку оптимальних режимів 
буріння нафтових і газових свердловин 

+ +  + 

Здатність до використання на практиці методів діагно-
стики рівня працездатності обладнання для буріння 
нафтових і газових свердловин 

+ + + + 

ПКС15. Здатність до забезпечення безпеки проведення 
бурових робіт відповідно до правил експлуатації 

+ +  + 

ПКС16. Здатність до оцінювання та відновлення показ-
ників якості процесу спорудження нафтових і газових 
свердловин 

+ +  + 

ПКС17. Здатність до нормативного та технічного забез-
печення процесів спорудження нафтових і газових све-
рдловин 

+ +  + 

ПКС18. Здатність до організації роботи по споруджен-
ню нафтових і газових свердловин за умовами забезпе-
чення високого рівня продуктивності, безпеки праці та 
мінімальних витрат 

+ + + + 

ПКС19. Здатність до контролю спорудження нафтових і 
газових свердловин з використанням сучасних методів 
аналізу та обробки інформації 

+ + + + 

ПКС110. Здатність до планування складових технологі-
чної і організаційної діяльності та управління спору-
дженням нафтових і газових свердловин 

+ + + + 

ПКС111. Здатність до моніторингу організаційної дія-
льності, працездатності, досконалості та перспективно-
сті нафтових і газових свердловин 

+ + + + 

ПКС112. Здатність до удосконалювати технології спо-
рудження нафтових і газових свердловин та організа-
ційної діяльності у відповідності до вимог сучасного 
виробництва та конкурентоспроможної економіки 

+ +  + 

Професійні компетентності спеціалізації «Технології видобутку, транспортування та збері-
гання вуглеводнів» (ПКС) 

ПКС21. Здатність до створення елементів технології 
видобутку, транспортування та зберігання вуглеводних 
енергоносіїв  

+ +  + 

ПКС22. Здатність до до оцінювання газоносності мета-
новугільних родовищ та створення систем і технологій 
їх розробки 

+ +  + 

ПКС23. Здатність до розрахунку оптимальних режимів 
роботи систем газо-нафтопостачання для різних умов 

+ +  + 
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Класифікація компетентностей за НРК Знання Умін
ня 

Ко-
муні-
кація 

Автономія 
та 

відповідаль-
ність 

експлуатації 
ПКС24. Здатність до використання на практиці методів 
діагностики рівня працездатності систем газо-
нафтопостачання  

+ + + + 

ПКС25. Здатність до забезпечення безпеки складових 
систем газо-нафтопостачання відповідно до правил 
експлуатації 

+ +  + 

ПКС26. Здатність до оцінювання та відновлення показ-
ників якості елементів систем газо-нафтопостачання 
для конкретних умов експлуатації 

+ +  + 

ПКС27. Здатність до нормативного та технічного забез-
печення процесів створення, експлуатації та відновлен-
ня систем і технологій видобутку вуглеводних енерго-
носіїв  

+ +  + 

ПКС28. Здатність до організації роботи систем газо-
нафтопостачання за умовами забезпечення високого 
рівня продуктивності, безпеки праці та мінімальних 
витрат  

+ + + + 

ПКС29. Здатність до контролю систем газо-
нафтопостачання  з використанням сучасних методів 
аналізу та обробки інформації 

+ + + + 

ПКС210. Здатність до планування складових технологі-
чної і організаційної діяльності та управління система-
ми газо-нафтопостачання  

+ + + + 

ПКС211. Здатність до моніторингу організаційної дія-
льності, працездатності, досконалості та перспективно-
сті систем газо-нафтопостачання  

+ + + + 

ПКС212. Здатність до удосконалювати технології видо-
бутку, транспортування та зберігання вуглеводних ене-
ргоносіїв та організаційної діяльності у відповідності 
до вимог сучасного виробництва та конкурентоспро-
можної економіки 

+ +  + 

 

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання, що визначають нормативний 

зміст підготовки і корелюються з визначеним вище переліком загальних  і спеціальних компе-
тентностей, подано нижче. 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі спеціальності 185 
«Нафтогазова інженерія та технології», що визначають нормативний зміст підготовки і коре-
люються з визначеним вище переліком загальних і спеціальних компетентностей, представлені 
у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1 – Результати навчання бакалавра 

Комп. Рез. 
навч. 

Результати навчання 
 

1 2 3 
Загальні результати навчання 

ЗК1 ЗР1 Демонструвати вміння абстрактно мислити, виконувати аналіз при роз-
робці технологічних та розрахункових схем елементів технічних систем  
видобування, буріння свердловин, транспортування та зберігання нафти 
і газу. 

ЗК2 ЗР2 Демонструвати знання сучасного стану та глибоке розуміння ролі наф-
тогазової галузі, професійної діяльності в забезпеченні енергетичної 
безпеки України.  

ЗК3 ЗР3 Демонструвати знання технічної термінології, уміння логічно викласти 
свої думки державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК4 ЗР4 Демонструвати уміння спілкуватися іноземною мовою, включаючи ба-
зові знання спеціальної термінології та навички роботи  з іноземними 
технічними виданнями. 

ЗК5 ЗР5 Демонструвати навички застосування інформаційних і комунікаційних 
технологій для вирішення конкретної інженерної задачі, пов’язаної з 
реалізацією базових нафтогазових технологій видобування, буріння све-
рдловин, транспортування та зберігання нафти і газу. 

ЗК6 ЗР6 Демонструвати уміння самостійно оволодівати новими знаннями з ви-
користанням технічної літератури на паперових та електронних носіях.  

ЗК7 ЗР7 Демонструвати навички роботи в команді у процесі виконання лабора-
торних робіт, розробки комплексних курсових проектів, підготовки пре-
зентацій тощо. 

ЗК8 ЗР8 Демонструвати навички здійснення безпечної діяльності в процесі про-
ходження виробничих практик на нафтогазових об’єктах, при проведен-
ні лабораторних робіт, при використанні засобів обчислювальної техні-
ки.  

Професійні результати навчання  
ПК1 ПР1 Описувати геологічні процеси та базові закономірності формування гір-

ських порід, у тому числі нафтогазових покладів. 
ПК2 ПР2 Пояснювати загальну структуру, взаємозв’язок і функціональне призна-

чення окремих елементів системи забезпечення України вуглеводневи-
ми енергоносіями.  

ПК3 ПР3 Демонструвати застосування базових понять, основних законів фізики 
та хімії для прогнозування та аналізу фізико-хімічних властивостей на-
фти, конденсату і природного газу в процесах їх видобування, буріння 
свердловин, транспортування та зберігання.  

ПК4 ПР4 Демонструвати вміння розрахунків параметрів гідрогазодинамічних 
процесів, які супроводжують рух нафти і газу в плас-
ті/свердловинах/промислових і магістральних трубопроводах із враху-
ванням основних законів термодинаміки, гідравліки і газової динаміки.  

ПК5 ПР5 Застосовувати математичні методи для визначення конкретних значень 
технологічних параметрів нафтогазових свердловин, систем підготовки 
нафти і газу, промислових та магістральних газонафтопроводів, газона-
фтосховищ, інших елементів системи газонафтопостачання.  

ПК6 ПР6 Застосовувати сучасне програмне забезпечення для проектних та екс-
плуатаційних розрахунків параметрів технологічних процесів видобу-
вання, буріння свердловин, транспортування та зберігання нафти і газу. 
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1 2 3 
ПК7 ПР7 Аналізувати технічний стан елементів технологічного обладнання сис-

тем видобування, транспортування та зберігання нафти і газу з викорис-
танням методів, що грунтуються на основах матеріалознавства і механі-
ки машин.  

ПК8 ПР8 Демонструвати уміння застосовувати основні методи аналізу та оціню-
вання стану елементів нафтогазових об’єктів засобами технічного діаг-
ностування в промислових і лабораторних умовах. 

ПК9 ПР9 Створювати елементи технологічних схем та технічних пристроїв сис-
тем видобування, транспортування та зберігання нафти і газу. 

ПК10 ПР10 Демонструвати розуміння загальних принципів вибору засобів контро-
лю та автоматизації технологічних процесів у нафтогазовій галузі. 

ПК11 ПР11 Аналізувати режими експлуатації складових елементів нафтогазового 
об’єкта, проводити оптимальний вибір технологічного обладнання, ви-
конувати оптимізацію режиму експлуатації за певним критерієм.  

ПК12 ПР12 Оцінювати ефективність використання базових нафтогазових техноло-
гій і технічних пристроїв з використанням техніко-економічних критері-
їв.  

ПК13 ПР13 Планувати та організовувати роботу структурного підрозділу нафтога-
зового підприємства відповідно до вимог безпеки життєдіяльності, охо-
рони праці та охорони довкілля. 

 
5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 
Вибірковий зміст підготовки за спеціалізаціями та за вибором студента для деяких реко-

мендованих дисциплін, сформульований у термінах результатів навчання, представлений у таб-
лицях 5.1. 

 
Таблиця 5.1 – Професійні результати навчання за вибірковим змістом підготовки бакала-

вра з нафтогазової інженерії та технологій за спеціалізаціями 
 

Таблиця 5.1 – Результати навчання бакалавра 

Комп. 
Рез. 

навч. Результати навчання 
 

1 2 3 
Професійні результати навчання за спеціалізацією «Спорудження нафтових і га-

зових свердловин» 
ПКС11 ПРС11 Створювати технології буріння нафтових і газових свердловин 
ПКС12 ПРС12 Споруджувати нафтові та газові свердловини 
ПКС13 ПРС13 Розраховувати оптимальні режими  буріння нафтових і газових свердло-

вин 
ПКС14 ПРС14 Використовувати на практиці методи діагностики рівня працездатності 

обладнання для буріння нафтових і газових свердловин 
ПКС15 ПРС15 Забезпечувати безпеку проведення бурових робіт відповідно до правил 

експлуатації 
ПКС16 ПРС16 Оцінювати та відновлювати показники якості процесу спорудження на-

фтових і газових свердловин 
ПКС17 ПРС17 Здійснювати нормативне та технічне забезпечення процесів споруджен-

ня нафтових і газових свердловин 
ПКС18 ПРС18 Організовувати роботу по спорудженню нафтових і газових свердловин 
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1 2 3 
за умовами забезпечення високого рівня продуктивності, безпеки праці 
та мінімальних витрат  

ПКС19 ПРС19 Контролювати спорудження нафтових і газових свердловин з викорис-
танням сучасних методів аналізу та обробки інформації 

ПКС110 ПРС110 Планувати складові технологічної і організаційної діяльності та управ-
ляти спорудженням нафтових і газових свердловин  

ПКС111 ПРС111 Здійснювати моніторинг організаційної діяльності, працездатності, дос-
коналості та перспективності нафтових і газових свердловин 

ПКС112 ПРС112 Удосконалювати технології спорудження нафтових і газових свердло-
вин та організаційну діяльності у відповідності до вимог сучасного ви-
робництва та конкурентоспроможної економіки 

Професійні результати навчання за спеціалізацією «Технології видобутку,  
транспортування та зберігання вуглеводнів» 

ПКС21 ПРС21 Створювати елементи технологій видобутку, транспортування та збері-
гання вуглеводних енергоносіїв  

ПКС22 ПРС22 Оцінювати газоносність метановугільних родовищ та створювати сис-
теми і технології їх розробки 

ПКС23 ПРС23 Розраховувати та корегувати режими роботи систем газо-
нафтопостачання для різних умов експлуатації 

ПКС24 ПРС24 Використовувати на практиці методи діагностики рівня працездатності 
систем газо-нафтопостачання  

ПКС25 ПРС25 Забезпечувати безпеку складових систем газо-нафтопостачання відпові-
дно до правил експлуатації 

ПКС26 ПРС26 Оцінювати показники якості та відновлювати властивості елементів си-
стем газо-нафтопостачання для конкретних умов експлуатації  

ПКС27 ПРС27 Здійснювати нормативне та технічне забезпечення процесів створення, 
експлуатації та відновлення систем і технологій видобутку вуглеводних 
енергоносіїв  

ПКС28 ПРС28 Організовувати роботу, забезпечувати належну пропускну здатність і 
безпеку експлуатації ланок систем газо-нафтопостачання  

ПКС29 ПРС29 Контролювати функціонування систем газо-нафтопостачання  
з використанням сучасних методів аналізу та обробки інформації 

ПКС210 ПРС210 Планувати складові технологічної і організаційної діяльності та управ-
ління системами газо-нафтопостачання  

ПКС211 ПРС211 Здійснювати моніторинг організаційної діяльності, працездатності, дос-
коналості та перспективності систем газо-нафтопостачання  

ПКС212 ПРС212 Удосконалювати технології видобутку, транспортування та зберігання 
вуглеводних енергоносіїв та організаційну діяльності у відповідності до 
вимог сучасного виробництва та конкурентоспроможної економіки 

 
6 ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 
 
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної середньої 

освіти. 
 
7 ОБСЯГ ПРОГРАМИ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ 
 
Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС. Нормативна части-

на програми (норматив – не менше 50 %) дорівнює 156 кредитам ЄКТС (65 %). Обсяг вибірко-
вої частини – 84 кредитів ЄКТС (35 %). 
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8 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ФОРМАМИ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності зі спеціальності 

185 «Нафтогазова інженерія та технології» надано у таблиці 8.1. 
 
Таблиця 8.1 – Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності 

Програмні результати навчання 
Найменування навчальних 

дисциплін, практик, 
 індивідуальних завдань 

 

1 2 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 
І Цикл загальної підготовки 

Рез. 
навч. Загальні результати навчання 

 

ЗР1 Демонструвати вміння абстрактно мислити, викону-
вати аналіз при розробці технологічних та розрахун-
кових схем елементів технічних систем  видобуван-
ня, буріння свердловин, транспортування та збері-
гання нафти і газу. 

Українська мова (за про-
фесійним спрямуванням);  
Філософія 

ЗР2 Демонструвати знання сучасного стану та глибоке 
розуміння ролі нафтогазової галузі, професійної дія-
льності в забезпеченні енергетичної безпеки України.  

Вступ до спеціальності;  
Основи нафтогазової справи 

ЗР3 Демонструвати знання технічної термінології, уміння 
логічно викласти свої думки державною мовою як 
усно, так і письмово. 

Українська мова (за профе-
сійним спрямуванням); 
Вступ до спеціальності;  
Основи нафтогазової справи 

ЗР4 Демонструвати уміння спілкуватися іноземною мо-
вою, включаючи базові знання спеціальної терміно-
логії та навички роботи  з іноземними технічними 
виданнями. 

Іноземна мова 

ЗР5 Демонструвати навички застосування інформаційних 
і комунікаційних технологій для вирішення конкрет-
ної інженерної задачі, пов’язаної з реалізацією базо-
вих нафтогазових технологій видобування, буріння 
свердловин, транспортування та зберігання нафти і 
газу. 

Історія українського суспіль-
ства; 
Світова та українська культу-
ра 

ЗР6 Демонструвати уміння самостійно оволодівати но-
вими знаннями з використанням технічної літератури 
на паперових та електронних носіях.  

Світова та українська культу-
ра; 
Інформатика, алгоритмізація 
та програмування 

ЗР7 Демонструвати навички роботи в команді у процесі 
виконання лабораторних робіт, розробки комплекс-
них курсових проектів, підготовки презентацій тощо. 

Філософія; 
Світова та українська культу-
ра; 
Фізична культура та спорт 

ЗР8 Демонструвати навички здійснення безпечної діяль-
ності в процесі проходження виробничих практик на 
нафтогазових об’єктах, при проведенні лабораторних 
робіт, при використанні засобів обчислювальної тех-
ніки.  

Цивільна безпека; 
Гігієна праці та виробнича 
санітарія  
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ІІ  Цикл професійної підготовки 

Рез. 
навч. 

Професійні результати навчання  
 

ПР1 Описувати геологічні процеси та базові закономірно-
сті формування гірських порід, у тому числі нафтога-
зових покладів. 

Геологія; 
Геологія нафтогазових родо-
вищ; 
Геодезія 

ПР2 Пояснювати загальну структуру, взаємозв’язок і фу-
нкціональне призначення окремих елементів системи 
забезпечення України вуглеводневими енергоносія-
ми.  

Вступ до спеціальністі; 
Основи нафтогазової справи; 
Транспортні системи і техно-
логії 

ПР3 Демонструвати застосування базових понять, основ-
них законів фізики та хімії для прогнозування та ана-
лізу фізико-хімічних властивостей нафти, конденсату 
і природного газу в процесах їх видобування, буріння 
свердловин, транспортування та зберігання.  

Фізика; 
Хімія 

ПР4 Демонструвати вміння розрахунків параметрів гідро-
газодинамічних процесів, які супроводжують рух 
нафти і газу в пласті/свердловинах/промислових і 
магістральних трубопроводах із врахуванням основ-
них законів термодинаміки, гідравліки і газової ди-
наміки.  

Гідравліка; 
Термодинаміка та теплопере-
дача; 
Нафтогазова механіка   

ПР5 Застосовувати математичні методи для визначення 
конкретних значень технологічних параметрів наф-
тогазових свердловин, систем підготовки нафти і га-
зу, промислових та магістральних газонафтопрово-
дів, газонафтосховищ, інших елементів системи га-
зонафтопостачання.  

Математика; 
Фізика; 
Деталі машин і механізмів; 
Технічна механіка і опір ма-
теріалів 

ПР6 Застосовувати сучасне програмне забезпечення для 
проектних та експлуатаційних розрахунків парамет-
рів технологічних процесів видобування, буріння 
свердловин, транспортування та зберігання нафти і 
газу. 

Інженерна графіка; 
Інформатика, алгоритмізація 
та програмування  

ПР7 Аналізувати технічний стан елементів технологічно-
го обладнання систем видобування, транспортування 
та зберігання нафти і газу з використанням методів, 
що грунтуються на основах матеріалознавства і ме-
ханіки машин.  

Матеріалознавство; 
Деталі машин і механізмів; 
Нафтогазова механіка 

ПР8 Демонструвати уміння застосовувати основні методи 
аналізу та оцінювання стану елементів нафтогазових 
об’єктів засобами технічного діагностування в про-
мислових і лабораторних умовах. 

Математика; 
Нафтогазове обладнання; 
Метрологія, стандартизація 
та сертифікація в нафтогазо-
вому комплексі 

ПР9 Створювати елементи технологічних схем та техніч-
них пристроїв систем видобування, транспортування 
та зберігання нафти і газу. 

Буріння нафтових і газових 
свердловин; 
Технології видобування наф-
ти і газу; 
Морські нафтогазові техно-
логії; 
Основи транспортування та 
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зберігання вуглеводнів; 
Спорудження та захист газо-
нафтопроводів 

ПР10 Демонструвати розуміння загальних принципів ви-
бору засобів контролю та автоматизації технологіч-
них процесів у нафтогазовій галузі. 

Електротехніка та електропо-
стачання; 
Автоматизація технологічних 
процесів у нафтогазовій галу-
зі 

ПР11 Аналізувати режими експлуатації складових елемен-
тів нафтогазового об’єкта, проводити оптимальний 
вибір технологічного обладнання, виконувати опти-
мізацію режиму експлуатації за певним критерієм.  

Технології видобування наф-
ти і газу; 
Морські нафтогазові техно-
логії 

ПР12 Оцінювати ефективність використання базових наф-
тогазових технологій і технічних пристроїв з викори-
станням техніко-економічних критеріїв.  

Економіка та управління ви-
робництвом 

ПР13 Планувати та організовувати роботу структурного 
підрозділу нафтогазового підприємства відповідно до 
вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці та 
охорони довкілля. 

Охорона праці в нафтогазовій 
галузі; 
Природоохоронні технології 
в галузі 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 
 Професійні результати навчання за спеціалізацією «Спорудження нафтових і 

газових свердловин»  
ПРС11 Створювати технології буріння нафтових і газових 

свердловин 
Механіка гірських порід; 
Буріння нафтових і газових 
свердловин; 
Геотехнологія (буріння 
свердловин); 
Буріння похило-скерованих 
свердловин; 
Технологія глибинного бу-
ріння 

ПРС12 Споруджвати нафтові та газові свердловини 

ПРС13 Розраховувати оптимальні режими буріння нафтових 
і газових свердловин 

Гідроаеромеханіка в бурінні; 
Комп’ютеризація технологіч-
них розрахунків в бурінні; 
Буріння свердловин на тверді 
корисні копалини; 
Буріння технічних свердло-
вин; 
Бурові тампонажні суміші; 
Бурові промивальні рідини; 
Закінчування свердловин 

ПРС14 Використовувати на практиці методи діагностики 
рівня працездатності обладнання для буріння нафто-
вих і газових свердловин 

ПРС15 Забезпечувати безпеку проведення бурових робіт ві-
дповідно до правил експлуатації 

ПРС16 Оцінювати та відновлювати показники якості проце-
су спорудження нафтових і газових свердловин 

ПРС17 Здійснювати нормативне та технічне забезпечення 
процесів спорудження нафтових і газових свердло-
вин 

Буріння нафтових і газових 
свердловин; 
Інженерна логістика; 
Експлуатація систем газо-
нафтопостачання 

ПРС18 Організовувати роботу по спорудженню нафтових і 
газових свердловин за умовами забезпечення високо-
го рівня продуктивності, безпеки праці та мінімаль-
них витрат  

ПРС19 Контролювати спорудження нафтових і газових све- Комп’ютеризація технологіч-
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рдловин з використанням сучасних методів аналізу 
та обробки інформації 

них розрахунків в бурінні 

ПРС110 Планувати складові технологічної і організаційної 
діяльності та управляти спорудженням нафтових і 
газових свердловин  

Інженерна логістика 

ПРС111 Здійснювати моніторинг організаційної діяльності, 
працездатності, досконалості та перспективності на-
фтових і газових свердловин 

Буріння нафтових і газових 
свердловин; 
Основи наукових досліджень 

ПРС112 Удосконалювати технології спорудження нафтових і 
газових свердловин та організаційну діяльності у ві-
дповідності до вимог сучасного виробництва та кон-
курентоспроможної економіки 

 Професійні результати навчання за спеціалізацією «Технології видобутку, тран-
спортування та зберігання вуглеводнів» 

ПРС21 Створювати елементи технології видобутку, транс-
портування та зберігання вуглеводних енергоносіїв  

Механіка гірських порід; 
Техноекологія; 
Технологія глибинного бу-
ріння; 
Технології видобутку нетра-
диційних вуглеводнів; 
Процеси підземного збері-
гання вуглеводнів 

ПРС22 Оцінювати газоносність метановугільних родовищ та 
створювати системи і технології їх розробки 

Оцінка газоносності метано-
вугільних родовищ; 
Геотехнологія (підземна); 
Технології розробки газовугі-
льних родовищ 

ПРС23 Розраховувати та корегувати режими роботи систем 
газо-нафтопостачання для різних умов експлуатації 

Експлуатація систем газо-
нафтопостачання; 
Трубопровідний транспорт; 
Автомобільні газонаповню-
вальні компресорні станції; 
Моделювання технологічних 
процесів  

ПРС24 Використовувати на практиці методи діагностики 
рівня працездатності систем газо-нафтопостачання  

ПРС25 Забезпечувати безпеку складових систем газо-
нафтопостачання відповідно до правил експлуатації 

ПРС26 Оцінювати показники якості та відновлювати влас-
тивості елементів систем газо-нафтопостачання для 
конкретних умов експлуатації  

ПРС27 Здійснювати нормативне та технічне забезпечення 
процесів створення, експлуатації та відновлення сис-
тем і технологій видобутку вуглеводних енергоносіїв  

Основи нафтогазової справи; 
Інженерна логістика; 
Експлуатація систем газо-
нафтопостачання;  
Моделювання технологічних 
процесів 

ПРС28 Організовувати роботу, забезпечувати належну про-
пускну здатність і безпеку експлуатації ланок систем 
газо-нафтопостачання  

ПРС29 Контролювати функціонування систем газо-
нафтопостачання з використанням сучасних методів 
аналізу та обробки інформації 

ПРС210 Планувати складові технологічної і організаційної 
діяльності та управління системами газо-
нафтопостачання  

Технології видобування наф-
ти і газу; 
Технології видобутку нетра-
диційних вуглеводнів; 
Технології розробки газовугі-

ПРС211 Здійснювати моніторинг організаційної діяльності, 
працездатності, досконалості та перспективності сис-
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тем газо-нафтопостачання  льних родовищ; 

Інженерна логістика; 
Основи наукових досліджень 

ПРС212 Удосконалювати технології видобутку, транспорту-
вання та зберігання вуглеводних енергоносіїв та ор-
ганізаційну діяльності у відповідності до вимог су-
часного виробництва та конкурентоспроможної еко-
номіки 

 
9 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ТЕРМІНИ ВИКЛАДАННЯ, ТИЖНЕВЕ НАВАНТАЖЕННЯ 
 
Розподіл обсягу програми та кредитів за видами навчальної діяльності наданий у табли-

ці 9.1. 
 

Таблиця 9.1 – Розподіл обсягу програми вищої освіти 
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1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 156,0           
1.1 Цикл загальної підготовки             

З1 
Українська мова (за професійним спря-
муванням) 

3,0 іс ІПТ 3 0;3;0   

З2 Історія українського суспільства 3,0 іс ІПТ 1 2;2;0   
З3 Іноземна мова 6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 0;3;0   
З4 Фізична культура і спорт 3,0 дз КФС 1;2;3 0;2;0   
З5 Філософія 3,0 іс ФП 5 2;2;0   
З6 Світова та українська культура 3,0 іс ФП 7 2;1;0   
З7 Цивільна безпека 4,0 дз АОП 13;14 2;1;0   

1.2 Цикл професійної підготовки             
1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 35,0           

Б1 Математика1 5,0 дз ВМ 3;4 3; 2; 0   
Б2 Хімія 5,0 іс Хімії 1;2 2; 0; 2   

Б3 
Інформатика, алгоритмізація та програ-
мування 

3,0 дз ПЗКС 1;2 1; 2; 0   

Б4 Фізика1 5,0 дз Фізики 3;4 2; 0; 2   
Б5 Інженерна графіка 3,0 дз ОКММ 1;2 1; 2; 0   
Б6 Геологія# 2,0 дз ЗСГ 1 2; 0; 2   
Б7 Геологія# 2,0 іс ГіГ 2 2; 0; 2   
Б8 Технічна механіка і опір матеріалів 6,0 іс БТПМех 7;8 3;2;0   
Б9 Деталі машин і механізмів 4,0 іс ОКММ 7;8 2;1;0   

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю             
Ф1 Вступ до спеціальності 3,0 дз ТРРКК 1;2 2;0;0   
Ф2 Основи нафтогазової справи 5,0 іс ТСТ 3;4 2;1;0   
Ф3 Геологія нафтогазових родовищ 3,0 іс ГРРКК 3 2;0;2   
Ф4 Геодезія 3,0 дз Геод 4 3;0;2   
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Ф5 Нафтогазова механіка  4,0 іс ТРРКК 7;8 2;1;0   
Ф6 Гідравліка 4,0 дз ГМех 5;6 2;2;0   
Ф7 Термодинаміка та теплопередача 4,0 дз ГМех 5;6 2;2;0   

Ф8 
Метрологія, стандартизація та сертифіка-
ція в нафтогазовому комплексі 

3,0 дз МІВТ 9;10 2;1;0   

Ф9 Матеріалознавство 3,0 іс ПРР 5;6 2;1;0   
Ф10 Морські нафтогазові технології 4,0 іс ТРРКК 11;12 2;1;0   
Ф11 Електротехніка та електропостачання 4,0 дз СЕП 5;6 2;0;1   
Ф12 Економіка та управління виробництвом 4,0 дз ПрЕк 11;12 2;1;0   

Ф13 
Основи транспортування і зберігання ву-
глеводнів 

5,0 іс ТСТ 9;10 2;2;0   

Ф14 Нафтогазове обладнання 4,0 іс ТРРКК 9;10 2;0;2   

Ф15 
Спорудження та захист газонафтопрово-
дів# 

2,0 дз ТСТ 9 2;2;0   

Ф16 
Спорудження та захист газонафтопрово-
дів# 

2,0 дз ЕлПр 10 2;2;0   

Ф17 Буріння нафтових і газових свердловин 3,5 іс ТРРКК 11;12 2;0;1   
Ф18 КП з буріння нафтогазових свердловин 0,5 дз ТРРКК 12     
Ф19 Охорона праці в нафтогазовій галузі 3,0 іс АОП 15 2;1;0   
Ф20 Технології видобування нафти і газу 4,0 дз ТСТ 13;14 2;1;0   
Ф21 Транспортні системи та технології 3,5 дз ТСТ 7;8 2;1;0   
Ф22 КП з транспортних систем та технологій 0,5 дз ТСТ 8     

Ф23 
Автоматизація технологічних процесів у 
нафтогазовій галузі 

4,0 дз ТРРКК 15 2;2;0   

Ф24 Гігієна праці та виробнича санітарія 4,0 дз АОП 5;6 2;1;0   
Ф25 Природоохоронні технології в галузі 4,0 іс Екол 13;14 2;1;0   

1.3 Практична підготовка за спеціальніс-
тю 

            

П1 
Навчальна практика (геологічна, геодези-
чна)# 

2,0 дз ЗСГ 4     

П2 
Навчальна практика (геологічна, геодези-
чна)# 

2,5 дз Геод 4     

П3 
Навчальна практика (геологічна, геодези-
чна)# 

1,5 дз ГРРКК 4     

П4 Навчально-ознайомча практика 6,0 дз ТРРКК/ТСТ 8     
2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 84,0           
2.1 Дисципліни спеціалізацій             
2.1.1 Спеціалізація 1. Спорудження нафтових і газових свердловин     

С1.1 Механіка гірських порід 4,0 іс ТРРКК 5;6 2;1;0   

С1.2 
Буріння свердловин на тверді корисні ко-
палини 

4,0 дз ТРРКК 7;8 2;1;0   

С1.3 Геотехнологія (буріння свердловин) 3,0 дз ТРРКК 7;8 2;1;0   
С1.4 Буріння технічних свердловин 4,0 іс ТРРКК 9;10 2;1;0   
С1.5 Основи наукових досліджень 3,0 дз ТРРКК 9;10 2;1;0   
С1.6 Гідроаеромеханіка в бурінні 6,0 іс ТРРКК 11;12 2;2;0   
С1.7 Бурові промивальні рідини 4,0 іс ТРРКК 11;12 2;1;0   

С1.8 
Комп’ютеризація технологічних розраху-
нків в бурінні 

3,0 дз ТРРКК 11;12 0;0;2   

С1.9 Технологія глибинного буріння 4,0 дз ТРРКК 13;14 2;1;0   
С1.10 Буріння похило-скерованих свердловин 4,0 іс ТРРКК 13;14 2;2;0   
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С1.11 Інженерна логістика 4,0 іс ТСТ 13;14 2;2;0   
С1.12 Бурові тампонажні суміші 4,0 дз ТРРКК 15 2;1;0   

С1.13 
Експлуатація систем газо- нафтопоста-
чання  

4,0 іс ТСТ 15 2;2;0   

С1.14 Закінчування свердловин 3,0 дз ТРРКК 15 2;1;0   

2.2.1 
Практична підготовка та дипломуван-

ня за спеціалізацією 1 
            

Пс1.1 Виробнича практика 6,0 дз ТРРКК 12     
Пс1.2 Переддипломна практика 3,0 дз ТРРКК 16     
Пс1.3 Дипломування# 8,0 дз ТРРКК 16     
Пс1.4 Дипломування# 0,5 дз ТСТ 16     
Пс1.5 Дипломування# 0,5 дз АОП 16     

2.1.2 
Спеціалізація 2. Технології видобутку, транспортування та  

зберігання вуглеводнів 
  

С2.1 Механіка гірських порід 4,0 іс ТРРКК 5;6 2;1;0   
С2.2 Техноекологія  4,0 дз Екол 7;8 2;1;0   
С2.3 Геотехнологія (підземна) 3,0 дз ПРР 7;8 2;1;0   

С2.4 
Оцінка газоносності метановугільних ро-
довищ 

4,0 іс ТСТ 9;10 2;1;0   

С2.5 Основи наукових досліджень 3,0 дз ТСТ 9;10 2;1;0   

С2.6 
Технології розробки газовугільних родо-
вищ# 

3,0 дз АОП 11 2;2;0 

С2.7 
Технології розробки газовугільних родо-
вищ# 

3,0 іс ТСТ 12 2;2;0 

С2.8 Трубопровідний транспорт 4,0 іс ТСТ 11;12 2;1;0   
С2.9 Моделювання технологічних процесів 3,0 дз ТСТ 11;12 0;0;2   
С2.10 Технологія глибинного буріння 4,0 дз ТРРКК 13;14 2;1;0   
С2.11 Інженерна логістика 4,0 іс ТСТ 13;14 2;2;0   

С2.12 
Технології видобутку нетрадиційних вуг-
леводнів 

4,0 іс ТСТ 13;14 2;2;0   

С2.13 
Процеси підземного зберігання вуглевод-
нів 

4,0 дз ТСТ 15 2;1;0   

С2.14 
Експлуатація систем газо- нафтопоста-
чання  

4,0 іс ТСТ 15 2;2;0   

С2.15 
Автомобільні газонаповнювальні компре-
сорні станції 

3,0 дз ТСТ 15 2;1;0   

2.2.2 
Практична підготовка та дипломуван-

ня за спеціалізацією 2 
            

Пс2.1 Виробнича практика 6,0 дз ТСТ 12     
Пс2.2 Переддипломна практика 3,0 дз ТСТ 16     
Пс2.3 Дипломування# 8,0 дз ТСТ 16     
Пс2.4 Дипломування# 0,5 дз ТРРКК 16     
Пс2.5 Дипломування# 0,5 дз АОП 16     

2.3 Дисципліни за вибором студента             
В1 Дисципліна 1 3,0 дз ТСТ 9;10 1;1;0   
В2 Дисципліна 2 3,0 дз ТРРКК 11;12 1;1;0   
В3 Дисципліна 3 3,0 дз ТСТ 13;14 2;1;0   
В4 Дисципліна 4 3,0 дз ТСТ 15 2;1;0   

Разом за нормативною та вибірковою частинами 240,0           
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Примітки: 1) Позначка # (решітка) стоїть у кінці назви кредитних модулів дисциплін, 
курсових проектів, практик, що викладаються окремими кафедрами у складі комплексної дисци-
пліни; 

2) назви курсових проектів починаються з позначки КП, а курсових робіт – з КР; 
3) якщо у якості атестації здобувача освіти передбачений захист кваліфікаційної роботи, 

то у розділі «Практична підготовка за спеціалізацією» процедури з її підготування (написання під 
керівництвом викладача випускової кафедри, консультування за окремими розділами у виклада-
чів будь-якої кафедри, нормоконтроль тощо) повинні називатися Дипломування або Диплому-
вання# (у разі поділу усієї роботи між кількома викладачами, або кафедрами). 

3) Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: 
АОП - аерології та охорони праці; БТПМех – будівельної, теоретичної і прикладної механіки; 
ВМ – вищої математики; ГіГ – гідрогеології та інженерної геології; Геод – геодезії; ГРРКК – 
геології та розвідки родовищ корисних копалин; ГМех – гірничої механіки; ЗСГ - загальної та 
структурної геології; Екол. – екології; ЕлПр – електропривода; ІнМов – іноземних мов; ІПТ – 
історії та політичної теорії; КФС – фізичного виховання та спорту; МІВТ – метрології та інфор-
маційно-вимірювальних технологій; ОКММ – основ конструювання механізмів і машин; ПЗКС 
– програмного забезпечення комп’ютерних систем; ПрЕк –  прикладної економіки; ПРР – пі-
дземної розробки родовищ; СЕП – систем електропостачання; ТРРКК – техніки розвідки родо-
вищ корисних копалин; ТСТ – транспортних систем і технологій; ФП – філософії та педагогіки. 

 
10 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІН, ПРАКТИК, 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 
Складовими робочої програми навчальної дисципліни мають бути опис навчальної дис-

ципліни, очікувані результати навчання, структура (тематичний план), тематика практичних 
(семінарських занять), лабораторних, завдання для самостійної роботи, узагальнені засоби діаг-
ностики, критерії та процедури оцінювання рівня сформованості дисциплінарних результатів 
навчання, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в мережі Ін-
тернету. 

Обов’язкові складові програми практики певного виду такі: мета й завдання, вимоги до 
складових, зміст практики, вимоги до звіту практиканта, оцінювання результатів.  

Складовими програм індивідуальних завдань мають бути такі: мета, вихідні дані та за-
вдання, організація виконання, склад й структура пояснювальної записки, структура, вимоги до 
окремих елементів, методичні рекомендації з виконання, питання для підготовки до захисту, 
бібліографічний список, вимоги до оформлення, критерії і процедури оцінювання якості вико-
нання. 

Результати навчання за кредитними модулями (дисципліною та іншими формами органі-
зації освітнього процесу) визначаються як конкретизація програмних результатів навчання в 
програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань і застосовуються як критерії 
відбору необхідних змістових модулів (тем). 

Перелік рекомендованої літератури має містити наявні друковані (електронні ресурси 
локального чи віддаленого доступу з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну 
власність) підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, довідники, хрестоматії. 

 
11 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
 
Інформаційною базою для створення засобів діагностики підсумкового контролю мають 

бути очікувані результати навчання за видами навчальної діяльності. 
Атестація здобувачів освітньо-професійного ступеня бакалавра здійснюється у наступ-

них формах: 
Поточний контроль виконання студентом освітньо-професійної програми:  
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- форми поточного контролю за дисциплінами навчального плану за спеціальністю 
185 «Нафтогазова інженерія та технології» визначаються робочими програмами відповідних 
дисциплін; 

- формою підсумкового контролю за кожною дисципліною є іспит або залік; 
Підсумковий контроль виконання студентом освітньо-професійної програми – атеста-

ційний екзамен у формі комплексної кваліфікаційної роботи або дипломна робота бакалавра. 
Ступінь бакалавра присуджується екзаменаційною комісією в результаті успішного ви-

конання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми та успішної здачі атестаційно-
го екзамену або захисту дипломної роботи. 

 
12 ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 
 
Очна форма – 3 роки 10 місяців, заочна – 3 роки 10 місяців. 
 
13 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 
Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання для спеціа-

лізацій наведена у таблицях 13.1 і 13.2. 
 
Таблиця 13.1 – Послідовність навчальної діяльності за спеціалізацією 1. Спорудження 

нафтових і газових свердловин  

К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
ве
рт
ь 

Позначення видів навчальної діяльності 

Кількість 
дисцип-
лін, що 
виклада-
ється за 
чверть 

Кількість 
дисцип-
лін, що 
виклада-
ється за 
семестр 

Кількість 
дисцип-
лін, що 
виклада-
ється за 

рік 

1 
1 

1 З2;З3;З4;Б2;Б3;Б5;Б6;Ф1 8 
3 

15 
2 З3;З4;Б2;Б3;Б5;Б7;Ф1 7 

2 
3 З3;З4;З1;Б1;Б4;Ф2;Ф3 7 

4 
4 З3;Б1;Б4;Ф2;Ф4;П1;П2;П3 8 

2 
3 

5 З5;Ф6;Ф7;Ф9;Ф11;Ф24;С1.1 3 
3 

16 
6 Ф6;Ф7;Ф9;Ф11;Ф24;С1.1 2 

4 
7 З6;Б8;Б9;Ф5;Ф21;С1.2;С1.3 4 

4 
8 Б8;Б9;Ф5;Ф21;Ф22;С1.2;С1.3;П4 3 

3 
5 

9 Ф8;Ф13;Ф14;Ф15;С1.4;С1.5;В1 7 
3 

16 
10 Ф8;Ф13;Ф14;Ф16;С1.4;С1.5;В1 7 

6 
11 Ф10;Ф12;Ф17;С1.6;С1.7;С1.8;В2 7 

4 
12 Ф10;Ф12;Ф17;Ф18;С1.6;С1.7;С1.8;В2;Пс1.1 9 

4 
7 

13 З7;Ф20;Ф25;С1.9;С1.10;С1.11;В3 7 
4 

15 
14 З7;Ф20;Ф25;С1.9;С1.10;С1.11;В3 7 

8 
15 Ф19;Ф23;С1.12;С1.13;С1.14;В4 6 

4 
16 Пс1.2 1 
 
 
 
 
 
 
 
Таблиця 13.2 – Послідовність навчальної діяльності за спеціалізацією 2. Технології ви-
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добутку, транспортування та зберігання вуглеводнів 
К
ур

с 

С
ем

ес
тр

 

Ч
ве
рт
ь 

Позначення видів навчальної діяльності 

Кількість 
дисцип-
лін, що 
виклада-
ється за 
чверть 

Кількість 
дисцип-
лін, що 
виклада-
ється за 
семестр 

Кількість 
дисцип-
лін, що 
виклада-
ється за 

рік 

1 
1 

1 З2;З3;З4;Б2;Б3;Б5;Б6;Ф1 8 
3 

15 
2 З3;З4;Б2;Б3;Б5;Б7;Ф1 7 

2 
3 З3;З4;З1;Б1;Б4;Ф2;Ф3 7 

4 
4 З3;Б1;Б4;Ф2;Ф4;П1;П2;П3 8 

2 
3 

5 З5;Ф6;Ф7;Ф9;Ф11;Ф24;С2.1 3 
3 

16 
6 Ф6;Ф7;Ф9;Ф11;Ф24;С2.1 2 

4 
7 З6;Б8;Б9;Ф5;Ф21;С2.2;С2.3 4 

4 
8 Б8;Б9;Ф5;Ф21;Ф22;С2.2;С2.3;П4 3 

3 
5 

9 Ф8;Ф13;Ф14;Ф15;С2.4;С2.5;В1 7 
3 

16 
10 Ф8;Ф13;Ф14;Ф16;С2.4;С2.5;В1 7 

6 
11 Ф10;Ф12;Ф17;С2.6;С2.7;С2.8;В2 7 

4 
12 Ф10;Ф12;Ф17;Ф18;С2.6;С2.7;С2.8;В2;Пс2.1 9 

4 
7 

13 З7;Ф20;Ф25;С2.9;С2.10;С2.11;В3 7 
4 

15 
14 З7;Ф20;Ф25;С2.9;С2.10;С2.11;В3 7 

8 
15 Ф19;Ф23;С2.12;С2.13;С2.14;В4 6 

4 
16 Пс2.2 1 

 
14 СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Система забезпечення якості вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» містить такі компо-

ненти: 
– забезпечення якості вищої освіти під час проектування освітнього процесу; 
– забезпечення якості вищої освіти під час проведення освітнього процесу відповідно до 

проектних документів (освітні програми за спеціальностями, робочі програми навчальних дис-
циплін, інших кредитних модулів, комплекс начально-методичного та інформаційного забезпе-
чення освітнього процесу, навчальний план, індивідуальний навчальний план здобувача вищої 
освіти, розрахунок кадрового забезпечення реалізації навчального плану); 

– управління системою забезпечення якості вищої освіти. 
 
14.1 Компетентнісний підхід до проектування освітнього процесу 
 
Якість вищої освіти за спеціальностями та рівнями вищої освіти закладається під час 

проектування освітнього процесу на основі компетентнісного підходу таким чином:  
– нормативна частина освітніх програм університету за спеціальностями включає всі 

компетентності та програмні результати навчання зі ступенем складності, характерним для пев-
них рівнів вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти;  

– обґрунтування номенклатури організаційних форм освітнього процесу (навчальні дис-
ципліни, індивідуальні завдання, практики) здійснюється адекватним розподілом за ними про-
грамних результатів навчання; 

– результати навчання за кожним видом навчальної діяльності визначаються декомпози-
цією та конкретизацією програмних результатів навчання й застосовуються як критерії відбору 
змісту навчальних дисциплін, практик, індивідуальних завдань; 

– для створення засобів діагностики використовується заплановані результати навчання 
за кожним видом навчальної діяльності здобувача у вигляді узагальнених та конкретизованих 
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контрольних завдань. Узагальнені контрольні завдання мають надаватись здобувачам на почат-
ку викладання дисциплін; 

– атестація здійснюється оцінюванням ступеню сформованості програмних компетент-
ностей. 

Реалізація компетентністного підходу до проектування вищої освіти шляхом створення 
однозначного зв'язку зовнішніх цілей вищої освіти з дисциплінами, практиками й індивідуаль-
ними завданнями є вирішальним чинником якості вищої освіти та створення реальної системи 
внутрішнього її забезпечення. 

Діяльність кафедр щодо створення освітніх програм, робочих програм та комплексів 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисципліни регламентується Стан-
дартом «Проектування освітнього процесу», затвердженому вченою радою університету від 
15 листопада 2016 року (протокол № 15). 

 
14.2 Індикатори виміру якості вищої освіти університету 
 
Відповідно до «Політики якості вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ», що затверджена 

вченою радою, вимір якості вищої освіти за кожною спеціальністю під час самоаналізу й зовні-
шньої оцінки діяльності університету та його підрозділів здійснюється за такими індикаторами; 

– якість змісту вищої освіти; 
– якість освітніх програм НГУ за спеціальностями (спеціалізаціями); 
– якість навчального процесу; 
– якість учасників начального процесу; 
– якість освітніх і матеріально-технічних ресурсів; 
– якість результатів вищої освіти; 
– динаміка якості. 
 
14.3 Управління якістю вищої освіти 
 
Система управління якістю вищої освіти – сукупність організаційних заходів, методик, 

процесів, процедур і механізмів, за допомогою яких НГУ забезпечує ефективність внутрішньої 
системи якості.  

Система управління якістю будується на таких принципах: 
– організація функціонування системи за участю зовнішніх сторін; 
– орієнтація на споживачів освітніх послуг; 
– нормативне забезпечення упровадження політики якості здійснюється стандартами 

НГУ за всіма показниками забезпечення якості; 
– забезпечення академічної чесності та свободи; 
– уникнення академічного шахрайства; 
– запобігання проявам нетолерантності чи дискримінації студентів або викладачів; 
– відповідність очікуванням суспільства, здобувачів вищої освіти, роботодавців та парт-

нерських організацій; 
– надання політиці якості офіційного статусу та доступності для широкого загалу; 
– підпорядкування планової звітності посадовців НГУ стану реалізації Політики якості 

вищої освіти та Програми розвитку університету. 
Використовуються такі механізми управління та створення ефективної внутрішньої сис-

теми якості:  
1) розгляд стану внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Наглядовою радою уні-

верситету; 
2) реалізація «Заходів з модернізації системи внутрішнього забезпечення якості Держав-

ного ВНЗ «НГУ», що укладені відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», затверджені ректоратом та введенні в 
дію наказом ректора; 
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3) систематичний моніторинг якості викладання навчальних дисциплін науково-
педагогічними працівниками, що здійснюється науково-методичною радою університету; 

4) запровадження системи опитування здобувачів з питань якості вищої освіти; 
5) рейтингування науково-педагогічних працівників за індикаторами результативності 

відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 
6) контроль забезпечення якості вищої освіти під час щорічних звітів кафедр. 
Контроль здійснюється згідно з «Положенням про визнання та моніторинг спроможності 

кафедр започатковувати та провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов», що 
затверджене вченою радою Державного ВНЗ «НГУ». 

Мета самоаналізу діяльності кафедр наступна: 
– підготовка до започаткування провадження освітньої діяльності за новою спеціаль-

ністю, іншим рівнем вищої освіти та збільшення ліцензованого обсягу;  
– моніторинг рівня якості вищої освіти під час провадження освітньої діяльності. 
Аналіз звітів про самоаналіз та розробку пропозицій щодо підвищення якості вищої 

освіти здійснює постійно діюча робоча група з якості, що створена наказом ректора від 
27.01.2016 за № 4 «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»; 

7) ректорський контроль систематично здійснюється з метою моніторингу реалізації 
компетентнісного підходу, якості навчання, забезпечення об’єктивності вимірювання й оцінки 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Ректорський контроль може проводитись під 
час контрольних заходів за будь-якою дисципліною та формою навчання; 

8) звітність деканів на засіданнях ректорату або вченій раді університету про виконання 
завдань та досягнення індикаторів забезпечення якості вищої освіти, що регламентують планові 
абсолютні показники діяльності, відповідно до Програми розвитку НГУ; 

9) звітність вченій раді проректора з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та 
перспективного розвитку про стан виконання підрозділами університету складової Програми 
розвитку НГУ «Створення системи забезпечення якості вищої освіти»;  

10) участь у вітчизняних та закордонних системах ранжування вищих навчальних закла-
дів та використання результатів рейтингу для прийняття управлінських рішень. 

Система внутрішнього забезпечення якості оцінюється Національним агентством із за-
безпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання 
та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності чинним вимогам. 

 
15 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому студентів 

на навчання. 
Освітня програма підготовки бакалавра з нафтогазової інженерії та технологій забезпе-

чує якість вищої освіти на стадії проектування завдяки таким чинникам: 
1) визначенню продуктів та знарядь праці бакалавра з нафтогазової інженерії та техноло-

гій, предметів та об’єктів діяльності, сукупності прийомів і способів праці; 
2) формуванню переліку фундаментальних і загально-інженерних (базових) навчальних 

дисциплін, необхідних для розуміння та опанування фахових дисциплін за спеціальністю; 
3) визначенню систем і технологій, що підлягають вивченню, в тому числі загальних, які 

забезпечують функціонування підприємств;  
4) використанню програмних результатів навчання відповідно до стандартів вищої осві-

ти як вимог до рівня сформованості та складності професійних комптентностей бакалавра, які 
можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

5) розподілу результатів навчання в програмі за всіма формами організації освітнього про-
цесу та видами навчальних занять, що виключає дублювання навчального матеріалу; 

6) визначенню в робочих програмах навчальних дисциплін, практик, індивідуальних за-
вдань результатів навчання через конкретизацію програмних результатів навчання, що застосо-
вуються як критерії відбору необхідних змістових модулів. 
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Цикл професійної підготовки за спеціальністю забезпечує набуття здобувачем освітньої 
та професійної кваліфікації. 

Навчальні дисципліни, що деталізують складові професійних знань і умінь, виносять до 
вибіркової складової освітньої програми. 

Освітня програма забезпечує можливість обрання студентом власної освітньої траєкторії 
завдяки опануванню навчальних дисциплін за вибором студента (обсяг 12 кредитів) та профе-
сійної підготовки за певною спеціалізацією (загальний обсяг 84 кредитів ЄКТС). 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої осві-
ти несуть завідувачі випускових кафедр за спеціальністю та завідувачі випускових кафедр за 
спеціалізаціями. 

 
 



 
 

Навчальне видання 
 
 
 

Коровяка Євгеній Анатолійович 
 
 
 
 
 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
для бакалавра спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології 

 
 
 
 
 
 
 

Редактор О.Н. Ільченко 
 

Підписано до виходу в світ ___.____.2017. 
Електронний ресурс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видано 
у Державному вищому навчальному закладі 

«Національний гірничий університет». 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від 

11.06.2004. 
49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19. 

 
 


