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1. Мета дисципліни – полягає у формуванні в аспірантів необхідних знань та
вмінь із геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин та геологічного
простору; засвоєння методів та інструментів державного регулювання
використання надр; економічної оцінки екологічних збитків на об’єктах
надрокористування.
2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни:
1. Знати: теоретичні основи економічної геології, основні вимоги щодо
стадійності проведення геологічного вивчення та розробки родовищ
корисних копалин; чинники, які визначають промислову цінність родовищ.
2. Вміти: проводити оригінальні дослідження й розробки, які здійснюються для
отримання нових знань, користуватись сучасними способами підрахунку
запасів родовищ корисних копалин; користуватись сучасними підходами та
методами економічної оцінки родовищ корисних копалин.
3.
Володіти елементарними навичками: мати базові знання з геології родовищ
корисних копалин, економічної геології, організації та стадійності геологічного та
техніко-економічного вивчення надр.
3. Анотація навчальної дисципліни:
Дисципліна «Сучасні стандарти вивчення та оцінки родовищ корисних копалин»
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує
професійними знаннями й вміннями аспіранта та спрямована на формування
спеціаліста вищої категорії в галузі економічної геології, здатного самостійно
вирішувати складні завдання, пов’язані із пошуками та оцінкою родовищ корисних
копалин, а також актуальні проблеми генезису та розробки екзогенних, ендогенних
і техногенних родовищ. Передбачає засвоєння аспірантом теоретичних основ і
практичних навичок використання геолого-економічних методів прогнозування та
оцінки родовищ, оцінки ризиків освоєння та експлуатації родовищ.
4. Завдання (навчальні цілі):
ознайомити здобувачів із сучасним нормативними і організаційними
аспектами геологічного вивчення надр у вітчизняній і міжнародній практиці;
-

ознайомити здобувачів із сучасними концепціями та програмами розвитку
мінерально-сировинної бази окремих регіонів та країн;
-

навчити здобувачів вибирати та обґрунтовувати оптимальні підходи до
оцінки родовищ корисних копалин;
-

допомогти здобувачам інтегрувати отримані знання в наукову роботу із
обраними об’єктами, при інтерпретації та верифікації власних результатів;
-

окреслити та закласти розуміння перспектив розвитку даного наукового
напряму.
-

5. Результати навчання за дисципліною:
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Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)
Ко
д
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

4.1

Методи
оцінювання Відсоток у
Форма/Методи
та
підсумкові
викладання і
пороговий
й оцінці з
навчання
Результат навчання
критерій дисципліни
оцінювання
Розвиток основних стандартів вивчення лекції, самостійна Письмова
до 10%
запасів і ресурсів корисних копалин
робота
робота
Основні стандарти вивчення запасів і
лекції, самостійна Письмова
до 10%
ресурсів твердих корисних копалин
робота
робота
України і світу
Основні стандарти вивчення запасів і
лекції, самостійна Письмова
до 10%
ресурсів нафти і газу в Україні і світі
робота, підготовка робота
реферату,
Основні проблеми співставлення
лекціі, самостійна Письмова
до 10%
вітчизняних і міжнародних стандартів робота
робота
оцінки
Оцінка запасів і ресурсів корисних
лекціі, самостійна Письмова
до 10%
копалин за ступенем геологічного та
робота
робота
техніко-економічного вивчення в різних
вітчизняних та міжнародних
класифікаціях
Застосовувати основні терміни та
практичне
Письмова
до 10%
параметри оцінки запасів і ресурсів
заняття,
робота
твердих корисних копалин відповідно до самостійна робота
вимог шаблону CRIRSCO(Committee for
Mineral Reserves International Reporting
Standards)
Визначати та порівнювати
практичне
Письмова
до10%
систематизацію вітчизняних категорій заняття,
робота
запасів і ресурсів та Кодексу JORC(Joint самостійна робота
Ore Reserves Committee)
Застосовувати основні терміни та
практичне
Письмова
до 10%
параметри оцінки запасів і ресурсів
заняття,
робота
твердих корисних копалин відповідно до самостійна робота
вимог SPE PRMS (Petroleum Resources
Management System) та стандартів
звітності SEC
Визначати та порівнювати
практичне
Письмова
до 10%
систематизацію вітчизняних категорій заняття,
робота
запасів і ресурсів та SPE PRMS
самостійна робота
Організувати командну роботу для
практичні заняття --/до 5%
ефективного вирішення поставленої
задачі
Розуміння особистої/персональної
практичні заняття --/до 5%
відповідальності за особисте рішення
частини спільної задачі
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7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання аспірантів
- семестрове оцінювання:
1) Контрольна робота за підсумками вивчення розділу 1: «Геологічне та техніко-економічне
вивчення надр: етапи та стадії, міжнародний і вітчизняний досвід» – 20 балів (рубіжна
оцінка 12 балів)
2) Контрольна робота за підсумками вивчення розділу 2: «Методика виконання оцінок запасів і
ресурсів твердих корисних копалин відповідно до вимог шаблону CRIRSCO» – 20 балів
(рубіжна оцінка 12 балів)
3) Контрольна робота за підсумками вивчення розділів 3-4: «Методика виконання оцінок запасів
і ресурсів вуглеводнів відповідно до вимог SPE PRMS» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів)
- підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка
24 бали.
Результати навчальної діяльності здобувачів оцінюються за 100 бальною шкалою.
ЗМ1/Частина 1 (за ЗМ2/Частина 2 (за ЗМ3/Частини 3+4
наявності)

наявності)

Екзамен

Підсумкова оцінка

(за наявності)

Мінімум

12

12

12

24

60

Максимум

20

20

20

40

100

- умови допуску до підсумкового оцінювання: Аспірант не допускається до підсумкового
оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.
7.2. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за рейтинговою системою та передбачає:
виконання 4 практичних робіт (де здобувачі мають продемонструвати якість засвоєних знань
та вирішити поставлені викладачем задачі), та проведення 3 письмових контрольних робіт.
Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмового іспиту.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№ теми

Назва лекції

1

Тема 1. Методичні підходи та вимоги до
геологічного та техніко-економічного вивчення
надр
Тема 2. Оцінки запасів і ресурсів твердих
корисних копалин відповідно до вимог
шаблону CRIRSCO (Committee for Mineral
Reserves International Reporting Standards)
Тема 3. Оцінка запасів і ресурсів твердих
корисних копалин відповідно до вимог SPE

2

3

Кількість годин
лекції практ. самост.
робота
6
0
20

6

2

30

6

2

46

6

PRMS (Petroleum Resources Management
System) та стандартів звітності SEC
ВСЬОГО

18

4

96

Загальний обсяг 120 год., у тому числі –
Лекцій – 18 год.,
Практичних – 4 год.,
Консультацій – 2 год.,
Самостійна робота – 96 год.
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