ІНІЦІАТОРИ ПРОЕКТУ:
ТЕХНІЧНІ КАФЕДРИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ І АВТОМАТИКИ
веде підготовку інженерів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» за освітньою програмою «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв»
(освітні ступені – бакалавр, магістр). Основні посади, на яких працюють випускники:
- фахівець з постачання та реалізації електромеханічного обладнання;
- головний енергетик, інженер-електрик;
- інженер з налагодження й випробувань електромеханічного обладнання;
- інженер з організації експлуатації та ремонту електромеханічного обладнання.
Випускники кафедри можуть працювати:
- на гірничих підприємствах (шахти та збагачувальні підприємства);
- у проектно-конструкторських та дослідних компаніях;
- у будівельно-монтажних організаціях;
- в енергопостачальних компаніях;
в обласній та районній електричній мережі.

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
веде підготовку інженерів за спеціальністю133 «Галузеве машинобудування» за освітньою
програмою "Гірничі машини і комплекси" (освітні ступені – бакалавр, магістр). Основні посади, на
яких працюють випускники:
- головний механік шахти, механік дільниці, заступник механіка дільниці;
- інженер з обслуговування систем безпеки та відеоспостереження;
- інженер-проектувальник, інженер-технолог;
- інженер-конструктор;
- інженер лабораторії технічної діагностики;
Випускники кафедри можуть працювати:
- на гірничих підприємствах (шахти та збагачувальні підприємства);
- на підприємствах електро-, верстато- та машинобудування;
- у проектно-конструкторських та дослідних компаніях;
- у переробній промисловості;
- на підприємствах з ремонту гірничого та загальнопромислового електромеханічного обладнання;
- у будівельно-монтажних організаціях та комунальних підприємствах.

КАФЕДРА РОЗРОБКИ ПЛАСТОВИХ РОДОВИЩ

веде підготовку інженерів (освітні ступені – бакалавр, магістр) для роботи в гірничий
промисловості. Випускники кафедри можуть працювати:
- на підприємствах вугледобувної галузі України, які видобувають корисні копалини як
підземним, так і відкритим способом, на посадах від гірничого майстра до міністра вугільної
промисловості;
- у воєнізованій гірничорятувальній службі України;
- в органах контролю охорони праці в вугільній галузі України;
- в науково-дослідних інститутах вугільної галузі та Академії наук України;
- в навчальних закладах різних рівнів акредитації МОН України з підготовки кадрів для
вугільної промисловості України.

КАФЕДРА ГЕОТЕХНОЛОГІЙ І ОХОРОНИ ПРАЦІ
веде підготовку бакалаврів за спеціальністю 184 «Гірництво» та магістрів за
спеціалізацією «Охорона праці в гірництві». Випускники кафедри можуть працювати на
керівних та інженерно-технічних посадах:
- на шахті і кар'єрі,
- на копальні з видобування будь-якої руди,
- на видобуванні мармуру та інших обробних каменів,
- на будівництві метро, підземних переходів і т. п.
Випускники також працюють фахівцями і керівниками у виробничих об’єднаннях і компаніях, в
підрозділах державного гірничотехнічного нагляду, воєнізованих гірничорятувальних частинах,
галузевих науково-дослідних і проектних інститутах, учбових закладах гірничого профілю.

