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ВСТУП 
 

Дисципліна «Ore geology and ore minerals» є базовою нормативною 
дисципліною, що викладається на IІ курсі магістратури у третьому семестрі в обсязі 
144 години, з них лекцій – 18 год., практичних – 54 год., самостійна робота – 72 год. 
Форма підсумкового контролю – залік. За умови успішного опанування дисципліни  
студенту присвоюється 4  кредити ECTS. 

Курс «Ore geology and ore minerals» для студентів геологічного факультету 
(спеціалізація  – «геологія» і «геохімія») має на меті ознайомлення студентів з 
загальними поняттями сучасної зарубіжної геологічної науки, з розглядом питань 
щодо геологічних умов утворення родовищ корисних копалин з точки зору 
геосинклінальної концепції та концепції тектоніки плит, існуючих класифікацій 
родовищ корисних копалин з детальним розглядом принципів генетичної класифікації, 
встановлення типоморфних парагенетичних ассоціацій рудних мінералів, існуючих 
якісних та кількісних методів дослідження рудної речовини.  

До завдань курсу належить необхідність сформувати у студента уміння і 
навички, що можуть бути використані в майбутній практичній діяльності магістра при 
роботі з зарубіжними та вітчизняними періодичними геологічними виданнями, в яких 
висвітлюються теоретичні питання щодо геологічних умов формування родовищ 
корисних копалин та практичні методи дослідження рудних мінералів та їх 
парагенетичних ассоціацій.  

Предметом вивчення є сучасні теоретичні поняття та концепції зарубіжної та 
вітчизняної геологічної науки щодо умов та процессів формування родовищ корисних 
копалин. Курс забезпечує знання щодо типоморфних парагенетичних ассоціацій 
рудних мінералів головних породних комплексів та різновидів порід, рудних 
ассоціацій родовищих коирисних копалин різних генетичних типів. Впродовж курсу 
розглядаються сучасні уявлення про можливості використання загальних та 
прецизійних методів дослідження, що використовуються як для діагностичного 
визначення рудних мінералів так і для вирішення питань їх генезису та подальшої 
еволюції рудної речовини.  

Особливу увагу приділено особливо актуальним питанням можливого 
використання концепцій фіксизму та мобілізму для пояснення процессів формування 
докебрійських структур (серед яких чільне місце  займає Український щит) та родовищ 
корисних копалин ассоційованих з ними.  
 
Протягом курсу студент повинен набути наступних знань та вмінь: 

- володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу «Ore geology and ore 
minerals», що передбачений навчальною програмою дисципліни; 

- набути знань щодо основних положень сучасної зарубіжної теорії тектоніки 
плит та головних відмінностей її від теорії геосинкліналей; 

- набути знань щодо загальних відомостей про родовища корисних копалин, 
принципи їх класифікації та генезису с точки зору геосинклінальної та 
плейтектонічної концепцій; 

- навчитися встановлювати основні типоморфні ассоціації рудних мінераліх 
найбільш поширених породних різновидів та генетичних типів родовищ; 

- вміти проаналізувати геологічну статтю на англійській мові з сучасного 
періодичного видання з подальшою підготовкою стислого резюме, що 
висвітлює основні положення цієї статті; 

- вміти підготувати презентацію на англійській мові з основних принципів 
геології з використанням сучасних копьютерних технологій та набути вміння 
на практичних заняттях представляти презентацію аудиторії слухачів. 
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Підготовка студентів в рамках цієї дисципліни містить теоретичні питання 

спрямовані передусім на формування більш ширшого світогляду, ознайомлення з 
новітніми досягненнями та методами сучасної світової геологічної науки, і забезпечує 
майбутніх спеціалістів важливими інструментами корисними не лише для сприйняття 
й розуміння геологічної інформації, що надходить з численних як українських так і 
закордонних джерел, а й готує фахового спеціаліста здатного використовувати набуті 
знання у практичній роботі як в межах України так і за її кордонами.  

Для студентів спеціальностей геологія та геохімія на спеціальний розгляд 
виносяться наступні теми, що поглиблюють та систематизують знання геологію 
родовищ корисних копалин, існуючих концепцій їх формування, найбільш поширених 
та типоморфних ассоціайцій рудних мінералів: «Basic facts and genetic classification of 
ore deposits», «Geosyncline conception, theory of plate tectonics and deposit formation»,  
«Opaque and ore minerals associated with basic, ultrabasic , intermediate and acid igneous 
rocks», «Opaque and ore minerals of volcanogenic massive sulphide and vein-style 
deposits», «Opaque and ore minerals associated with sedimentary and metamorphic rocks». 

Навчальна дисципліна «Ore geology and ore minerals» займає базове місце у 
структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр з геології», оскільки є дисципліною, що знайомить студентів з сучасними 
досягненнями та методами дослыджень зарубіжної геологічної науки, зокрема: геології 
родовищ корисних копалин, мінераграфії та металогенії і тісно пов’язана з практичною 
діяльністю людини. Навчальна дисципліна «Ore geology and ore minerals» має 
світоглядно-професійний характер 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає проведення 2 модульних контрольних робіт протягом семестру, а також 
заліку в кінці семестру. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає 
врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами, 
cамостійними і практичними роботами..  

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100 бальною 
системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у 
семестрі та оцінки за наступною формулою. 

 
ІII семестр 

 
Змістовний 
модуль І 

(ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 

(ЗМ2) 
Залік 

Разом 
(підсумкова 
оцінка) 

Вагові 
коефіцієнти,  
в % 

30% 
К1=0,30 

30% 
К2=0,30 

40% 
Кзалік=40% 100% 

Максимальна 
оцінка в 
балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 20 20 40 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за ІІІ семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1 × К1 + ЗМ2 × К2 + КПМ × Кзалік 
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При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовний 
модуль І 

(ЗМ1) 

Змістовний 
модуль 2 

(ЗМ2) 
Залік 

Разом 
(підсумкова 
оцінка) 

Оцінка 
(бали) 30 30 40 100 

 
При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
 
 
Шкала відповідності1 

 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

60 – 100 зараховано 

1 – 59 незараховано 

 
 Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 

середнє арифметичне за два змістові модуля, яке меньше ніж 60 балів, то студент не 
допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни  «Ore geology and ore 
minerals». 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ORE GEOLOGY AND ORE MINERALS» 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 
 

ІII семестр 
Модульна  контрольна робота 1 – 30 балів 

Практична робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Самостійна робота – 5 балів 

Модульна контрольна робота 2 – 30 балів 
Практична робота – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 10 балів 
Самостійна робота – 5 балів 

 
Підсумковий контроль у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи 

студента впродовж семестру. Кількість балів, що виносяться на залік – 40. 
 
 

ІII семестр 
Змістовний модуль 1: «Ore deposits: basic facts, classification and formation» 

Максимальна кількість балів – 20 
Термін – 1-а декада жовтня 

Змістовний модуль 2: «Opaque and ore minerals of igneous rocks and volcanogenic 
style deposits» 

Максимальна кількість балів – 20 
Термін – 1-а декада листопада 

Змістовний модуль 3: «Opaque and ore minerals of vein-style deposits, sedimentary 
and metamorphic rocks» 

Максимальна кількість балів – 20 
Термін – 2-а декада грудня 

Підсумковий контроль (залік) 
Студент повинен засвоїти: 
- основний теоретичний матеріал в обсязі всього курсу «Ore geology and ore 

minerals», що передбачений навчальною програмою дисципліни; 
- загальні відомості про головні генетичні типи родовищ корисних копалин та 

типоморфні ассоціації рудних мінералів; 
- геологічні умови утворення родовищ корисних копалин з точки зору 

геосинклінальної концепції;  
- геологічні умови утворення родовищ корисних копалин з точки зору плейт- та 

плюмтектонічних концепцій; 
- асcоціації рудних мінералів, що зустрічаются в основних,  ультраосновних, 

середніх та кислих породах; 
- асоціації рудних мінералів вулканогенних (volcanogenic massive sulphide) та 

жильних (vein-style) родовищ; 
- асcоціації рудних мінералів осадових та метаморфічних порід; 
- необхідні уміння і навички щодо опрацювання англомовної літератури та 

підготовки копьютерних презентацій англійською мовою. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Кількість годин 
№  

лекції Назва лекції 
Лекції Практичні 

Самостійна 
робота 

Інші форми 
контролю 

(бали) 
1 2 3 4 5 6 

Змістовний модуль 1:  
Ore deposits: basic facts, classification and formation 

1 Ore deposits: basic facts and genetic 
classification 2 5 8  

2 Geosyncline conception and formation 
of ore deposits  2 6 8  

3 Theory of plate and plume tectonics and 
formation of ore deposits. 2 6 8  

Модульна контрольна робота 1  1   
Контрольна модульна робота 1:  
«Ore deposits: basic facts, classification and formation»  20 

Всього 6 18 24  
Змістовний модуль 2: 

Opaque and ore minerals of igneous rocks and volcanogenic style deposits 

4 Opaque and ore minerals associated 
with basic and ultrabasic igneous rocks 2 6 8  

5 
Opaque and ore minerals associated 
with intermediate and acid igneous 
rocks 

2 6 8  

6 Volcanogenic massive sulphide deposits 2 5 8  
Модульна контрольна робота 2  1   
Контрольна модульна робота 2:  
«Opaque and ore minerals of magmatogene and volcanogenic style deposits»  20 

Всього 6 18 24  
Змістовний модуль 3: 

Opaque and ore minerals of vein-style deposits, sedimentary and metamorphic rocks  
7 Vein-style deposits 2 6 8  

8 Opaque and ore minerals associated 
with sedimentary rocks 2 6 8  

9 Opaque and ore minerals associated 
with metamorphic rocks 2 5 8  

Модульна контрольна робота 3  1   
Контрольна модульна робота 3: 
«Opaque and ore minerals of hydrothermal, sedimentary and metamorphic style  
deposits»  

20 

Всього 6 18 24  
Всього за III семестр 18 54 72  
 

Загальний обсяг 144 години  
у тому числі:  
Лекцій – 18 годин 
Практичні – 54 години 
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Самостійна робота – 72 години 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 
«Ore deposits: basic facts, classification and formation» 

 
Лекція 1. Ore deposits: basic facts and genetic classification  – 2 год. 

Розглядаються основні відомості про родовища корисних копалин, існуючих 
видів мінеральної сировини, сучасних теоретичних понять про процесси формування 
родовищ корисних копалин різноманітних генетичних типів. Детально висвітлюється 
найбільш важливі якісні (наявність корисних та шкідливих компонентів, склад рудних 
і жильних мінералів, текстури і структури  та технологічні характетристики руд),  
кількістні (запаси та ресурси), гірськотехнічні, географо-економічні та геоекологічні 
параметри, що використовуються для визначення рентабельності розробки будь-якого 
родовища. 

Надаються відомості про існуючі принципи класифікації родовищ корисних 
копалин, з детальним розглядом найбільш поширено принципу генетичної 
класифікації. Проводиться порівняння головних принципів класифікації родовищ 
корисних копалин, що використовуються в сучасній зарубіжній та вітчизняній 
геологічних науках. 

Рекомендована література: [1, 9, 10, 12, 14, 16, 19]  
 

Практичні роботи –56 год. 
Студенти повинні опанувати головні принципи аналізу сучасних зарубіжних та 

вітчизняних періодичних видань, в яких висвітлюються сучасні уявлення та теоретичні 
поняття про процесси формування родовищ корисних копалин різноманітних 
генетичних типів а також методів аналізу рудної речовини, що найбільш широко 
використовуються для дослідження рудних процессів. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 9, 10, 12, 14, 16, 19]  

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію з використанням мережі 
Internet, щодо найбільш поширених принципів классифікації родовищ корисних 
копалин. Надати загальну характеристику про загально відомі (магматогенні, скарнові, 
альбітитові та інш) та «новітні» (SEDEX, VMS, Kuroko, Besshi etc.) типи родовищ 
корисних копалин. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 9, 10, 12, 14, 16, 19]  

 
 
Лекція 2. Geosyncline conception and formation of ore deposits – 2 год. 

Розглядаються геологічні умови утворення родовищ корисних копалин з точки 
зору геосинклінальної концепції. Надається аналіз стадій розвитку типової 
геосинкліналі – ранньої (власне геосинклінальної), середньої (передорогенної) та 
піздньої (орогенної), з детальною характеристикою   магматичних та осадових 
формацій, що формуются на кожній з стадій її розвитку, а також типових родовищ 
корисних копалин асоційованих (пов’ясаних) з певним типом породних комплексів.  

Розглядаються типова структура геосинклінального прогину, наявні тектоно-
металогенічні зони та існуючі закономірності розподілу (приуроченності) певних 
родовищ корисних копалин у часі (стадій розвитку геосинкліналей) та просторі (в 
межах певних металогенічних зон).  
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Рекомендована література: [7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні засвоїти основні теоретичні положення фіксистської 

концепції розвитку земної кори та розглянути приклади, з використанням сучасних 
вітчизняних періодичних видань, практичного використання цієї концепції для 
пояснення процессів формування головних структур земної кори (геосинкліналей, 
платформ та областей тектоно-магматичної активізації) та типів родовищ корисних 
копалин, які формувалися в межах цих структур. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19] 

 
 

Завдання для самостійної роботи (8 год.)  
Засвоїти матеріал лекції. Підготувати інформацію щодо історії створення, 

подальшого вдосконалення у часі та існуючих на цей час проблемних питань 
(поліциклічность, латеральна ассиметрія) геосинклінальної концепції. Навести 
приклади можливого використання положень геосинклінальної для пояснення 
можливого формування геологічних структур докемрійского періоду та ассоційованих 
з ними родовищ корисних копалин.  

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19] 
 
 
Лекція 3. Theory of plate and plume tectonics and formation of ore deposits – 2 год. 

Розглядаються геологічні умови утворення родовищ з точки зору мобілістської 
концепції розвитку земної кори, з розглядом стадій орогенічного циклу Вілсона, 
основних геодинамічних обстановок – зон спредінгу та рифтингу (дивергенції), зон 
субдукції (конвергенції) Андійського та Тихоокеанского типу, зон коллізії в системах 
«континент-континент» та «континент-вулканічна дуга». Наводяться відомості про 
геодинамічні обстановки та притаманної їм структурної, магматичної та 
металогенічної зональності. Аналізуються можливі співвідношення між фіксистською 
(геосинклінальною) та мобілістською моделями рудоутворення. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19] 

 
Практичні роботи – 6 год. 

Студенти повинні набути знання щодо основних положень теорії тектоніки 
плит, сучасних геодинамічних обстановок, типової латеральної структурної, 
магматичної та металогенічної зональності цих структур а також існуючих 
закономірностей щодо розміщення родовищ корисних копалин та прояву процессів, 
що призводять до їх формування. 

Студенти повинні опануванти методи досліджень, що можуть 
використовуватися для встановлення та детального дослідження основних 
(типоморфних)  геологічних комплексів, що формуються в певній геодинамічній 
обстановці та ассоційованих з ними родовищ корисних копалин. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19] 
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Завдання для самостійної роботи (8 год.)  
Засвоїти матеріал лекції. Проаналізувати данні опубліковані в сучасних 

зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях, щодо використання мобілістської 
концепції для можливого пояснення закономірностей розміщення та процессів 
формування родовищ корисних копалин в межах докембрійских структур.  

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19] 

 
 

 
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
1. Головні якісні параметри, що визначають рентабельність розробки родовищ 

корисних копалин. 
2. Генетична класифікація родовищ корисних копалин. 
3. Стадії орогенічного циклу Вілсона. «Типоморфні» родовища корисних копалин 

конвергентних геодинамічних обстановок. 
 
 

Контрольні питання та завдання до модульної  
контрольної роботи 1 

1. Загальні відомості та загальні теоретичні поняття вчення про геологію родовищ 
корисних копалин.  

2. Класифікація видів мінеральної сировини за їх використанням. 
3. Головні якісні параметри, що визначають рентабельність розробки родовищ 

корисних копалин. 
4. Головні кількісні параметри, що визначають рентабельність розробки родовищ 

корисних копалин. 
5. Горнотехнічні, географо-економічні та геоекологічні параметри, що визначають 

рентабельність розробки родовищ корисних копалин.  
6. Мінералого-геохімічні та текстурно-структурні характеристики руд. 
7. Морфологія та морфологічна класифікація тіл корисних копалин. 
8. Масштаби прояву та класифікація площ поширення родовищ корисних копалин. 
9. Принципи класифікації родовищ корисних копалин. Порівняння широко 

поширених закордонних та вітчизняних класифікацій. 
10.  Генетична класифікація родовищ корисних копалин. 
11.  Геологічні умови утворення родовищ корисних копалин з точки зору концепції 

фіксизму. 
12.  Стадії розвитку «типової» геосинкліналі. Геологічні формації та ассоційовані з 

ними родовища корисних копалин.  
13.  Структура «типової» геосинкліналі та наявні тектоно-металогенічні зони. 
14.  Поліциклічність та ассиметрія геосинклінального розвитку. 
15.  Платформи сучасні та древні. Родовища платформ. 
16. Області тектоно-магматичної активізації та родовища ассоційовані з ними.  
17.  Геологічні умови утворення родовищ корисних копалин з точки зору концепції 

мобілізму. 
18.  Стадії орогенічного циклу Вілсона. «Типоморфні» родовища корисних копалин 

дивергентних геодинамічних обстановок. 
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19. Стадії орогенічного циклу Вілсона. «Типоморфні» родовища корисних копалин 
конвергентних геодинамічних обстановок. 

20.  Співвідношення між геосинклінальною та мобілістською моделями 
рудоутворення. 

 
Проблемні теми для обговорення. 

1. Принципи класифікації родовищ корисних копалин. 
2. Поліциклічність та ассиметрія геосинклінального розвитку. 
3. Співвідношення між геосинклінальною та мобілістською моделями 

рудоутворення. 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
«Opaque and ore minerals of igneous rocks and volcanogenic style deposits» 

 
Лекція 4. Opaque and ore minerals associated with basic and ultrabasic igneous rocks  – 2 
год. 

Надається загальна характеристика непрозорих та рудних мінералів, що 
ассоціюють з основними та ультраосновними породами. Розглядаються ассоціації 
рудних та непрозорих мінералів метеоритів та лунних порід (extraterrestrial rocks), 
кімберлітів, мафіт-ультрамафітових ксенолітів лужних базальтоїдів (deep-seated or 
mantle in origin) та карбонатитів. Наводяться типоморфні «первинні» ассоціації  рудних 
мінералів різних типів базальтоїдів, габброїдів та долеритів та характерні вторинні 
утворення, що формуються при розвитку процессів (oxidation, oxidation-exsolution and 
autometasomatism) накладених змін. 

Розглядаються методи дослідження рудних мінералів магматичних родовищ, 
пов'язаних з мафітовими та ультрамафітовими породними комплексами. 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 5, 8, 15, 20] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути знання про головні типоморфні ассоціації рудних 

мінералів, що ассоціюють з основними та ультраосновними породами. Ознайомитися з 
методами визначення типоморфних характеристик рудних мінералів, що 
використовуються для їх визначення та діагностики. Вміти користуватися 
визначальними таблицями з переліком рудних та непрозорих нерудних мінералів.  

Розглянути методи прецизійних досліджень, що використовуються для 
вирішення проблем генезису та подальшої еволюції рудних мінералів, що ассоціюють 
з основними та ультраосновними породами.  

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 3, 4, 5, 8, 15, 20] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Проаналізувати данні опубліковані в сучасних 
зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях,  про магматичні родовища хромітів, 
титаномагнетитів, сульфідно-мідно-нікелевих руд, платиноїдів, алмазів.та 
карбонатитів. Підготувати та представити на практичному занятті доповідь-
презентацію зроблену з використанням комп’ютерних технологій. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 3, 4, 5, 8, 15, 20] 
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Лекція 5. Opaque and ore minerals associated with intermediate and acid igneous rocks – 
2 год. 

Надається загальна характеристика непрозорих та рудних мінералів, що 
ассоціюють з cередніми та кислими виверженими породами. Розглядаються ассоціації 
рудних та непрозорих мінералів у немінералізованих та слабкомінералізованих 
відмінах середніх та кислих порід а також рудні ассоціації, що формуються при 
розвитку процессів піздньомагматичних та постмагматичних перетворень – процессів 
пегматитоутворення, мікроклінізації, альбітізації, грейзенізаціі,  формування 
гідротермальних кварц-сульфідних жил. 

Розглядаються методи дослідження рудних мінералів мідно-молібден 
порфірових родовищ, формування яких пов'язане з становленням інтрузивних 
вивержених комплексів. 

Рекомендована література: [1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 18, 20] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути знання про головні типоморфні ассоціації рудних 

мінералів, що ассоціюють з cередніми та кислими виверженими породами. 
Ознайомитися з методами визначення типоморфних характеристик рудних мінералів, 
що використовуються для їх визначення та діагностики. Вміти користуватися 
визначальними таблицями з переліком рудних та непрозорих нерудних мінералів.  

Розглянути методи прецизійних досліджень, що використовуються для 
вирішення проблем генезису та подальшої еволюції рудних мінералів, що ассоціюють 
з cередніми та кислими виверженими породами.   

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 18, 20] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Проаналізувати данні опубліковані у сучасних 
зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях  про мідно-молібден порфірові 
родовища, що пов'язані з інтрузивними виверженими комплексами. Підготувати та 
представити на практичному занятті доповідь-презентацію зроблену з використанням 
комп’ютерних технологій. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15, 18, 20] 

 
 

Лекція 6. Volcanogenic massive sulphide deposits – 1 год. 
Надається загальна характеристика непрозорих та рудних мінералів родовищ 

суцільних та вкрапленних cтратиформних сульфідних руд (VMS-style deposits) у 
вулканогенно-осадових серіях порід. Розглядаються ассоціації рудних та непрозорих 
мінералів родовищ суцільних та вкрапленних cтратиформних сульфідних руд у межах 
офіолітових комплексів (Cyprus-type deposit); фельзитових туфів, лав та інтрузій 
субмаринного типу (Kuroko-style deposit); аргилітів та сланців с підпорядкованими 
вулканітами (Besshi-style deposit).  

Розглядаються методи дослідження рудних мінералів родовищ суцільних та 
вкрапленних cтратиформних сульфідних руд. 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20] 
 

Практичні роботи – 5 год. 
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Студенти повинні набути знання про головні типоморфні ассоціації рудних 
мінералів родовищ суцільних та вкрапленних cтратиформних сульфідних руд. 
Ознайомитися з методами визначення типоморфних характеристик рудних мінералів, 
що використовуються для їх визначення та діагностики. Вміти користуватися 
визначальними таблицями з переліком рудних та непрозорих нерудних мінералів.  

Розглянути методи прецизійних досліджень, що використовуються для 
вирішення проблем генезису та подальшої еволюції рудних мінералів родовищ 
суцільних та вкрапленних cтратиформних сульфідних руд.   

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Проаналізувати данні опубліковані у сучасних 
зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях  родовищ суцільних та вкрапленних 
cтратиформних сульфідних руд, що пов'язані з субмаринними у вулканогенно-
осадовими серіями порід. Підготувати та представити на практичному занятті 
доповідь-презентацію зроблену з використанням комп’ютерних технологій. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 20] 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 

1. Діагностичні оптичні властивості рудних мінералів (колір, відбиття, 
двовідбиття, внутрішні рефлекси) та методи їх вивчення. 

2. Рудні ассоціації магматичних родовищ хромітових руд. Стратиформні (Bushveld-
type) та линзовидні (Alpine-type) родовища.  

3. Рудні мінерали мідно-молібден порфірових родововищ. 
 

 
Контрольні питання та завдання до модульної  

контрольної роботи 2 
1. Рудная мікроспопія. Відбір проб та підготовка зразків (аншліфів) для проведення 

мінераграфічних досліджень. 
2. Діагностичні оптичні властивості рудних мінералів (колір, відбиття, 

двовідбиття, внутрішні рефлекси) та методи їх вивчення. 
3. Діагностичні фізичні властивості рудних мінералів (твердість, магнітність, 

кристаломорфологічні особливості) та методи ії вивчення. 
4. Структурні та текстурні особливості агрегатів рудних мінералів. Первинні та 

вторинні структури. 
5. Парагенезис, умови утворення та геотермія руд за данними вивчення газово-

рідинних включень 
6. Ассоціації рудних мінералів вивержених основних та ультраосновних 

комплексів порід. 
7. Класси метеоритів та рудні мінерали, що зусрічаються в них. Рудні мінерали 

зразків лунних порід. 
8. Типоморфні рудні мінерали кімберлітів та мафіт-ультрамафітових ксенолітів 

лужних бальтоїдів. 
9. Первинні та вторинні (змінені) рудні ассоціації базальтів та долеритів.  
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10.  Рудні ассоціації магматичних родовищ хромітових руд. Стратиформні 
(Bushveld-type) та линзовидні (Alpine-type) родовища.  

11.   Родовища сульфідних мідно-нікелевих руд (Sudbury-type), що пов’язані з 
основними та ультраосновними комплексами. 

12.  Залізо-титанові окисні руди, що ассоціюють з виверженими гірськими 
породами.  

13. Ассоціації рудних мінералів вивержених середніх та кислих породних коплексів. 
14.  Рудні та непрозорі мінерали немінералізованих та слабкомінералізованих 

гранітів.  
15.  Рудні мінерали та рудні ассоціації пегматитів. 
16.  Ассоціації рудних мінералів стадії прояву процессів піздньо- та 

посмагматичних змін – альбітизації, мікролінізації, грейзенізації. 
17.  Рудні мінерали мідно-молібден порфірових родововищ. 
18.   Рудні ассоціації  родовищ суцільних сульфідних руд у межах офіолітових 

комплексів. (Cyprus-type deposit). 
19.  Рудні ассоціації  родовищ суцільних сульфідних руд у межах фельзитових 

туфів, лав та інтрузій субмаринного типу (Kuroko-style deposit) 
20.  Рудні ассоціації  родовищ суцільних сульфідних руд у межах аргилітів та 

сланців с підпорядкованими вулканітами (Besshi-style deposit). 
  
Проблемні питання для обговорення. 

1. Класси метеоритів та рудні мінерали, що зусрічаються в них. Рудні мінерали 
зразків лунних порід.  

2. Ассоціації рудних мінералів стадії прояву процессів піздньо- та 
посмагматичних змін – альбітизації, мікролінізації, грейзенізації. 

 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 
«Opaque and ore minerals of vein-style deposits, sedimentary and metamorphic rocks» 
 
Лекція 7. Vein-style deposits – 2 год. 

Надається загальна характеристика рудних мінералів та рудних ассоціацій 
епігенетичних родовищ корисних копалин жильного типу (vein-style deposits). 
Розглядаються ассоціації рудних та непрозорих мінералів мідно-свинцево-цинково-
срібних сульфідних руд жильних родовищ, пов'язаних з інтрузивними тілами 
середнього та кислого складу;  срібно-вісмут-кобальт-нікель-миш'яку (уранових) 
жильних руд; олово-вольфрамово-вісмутових ассоціацій жильних родовищ, пов'язаних 
з гранітними батолітами; гідротермальних золоторудних  жил; жильних родовищ 
кольорових металлів (міді, цинку, свинцю, срібла), з  підвищенними вмістами арсенію, 
сурьми та ртуті.   

Розглядаються методи дослідження рудних мінералів родовищ корисних 
копалин жильного типу. 

Рекомендована література: [3, 5, 6, 8, 10, 18, 20] 
 

 
Практичні роботи – 6 год. 

Студенти повинні набути знання про головні типоморфні ассоціації рудних 
мінералів та рудних ассоціацій епігенетичних родовищ корисних копалин жильного 
типу. Ознайомитися з методами визначення типоморфних характеристик рудних 
мінералів, що використовуються для їх визначення та діагностики. Вміти 
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користуватися визначальними таблицями з переліком рудних та непрозорих нерудних 
мінералів.  

Розглянути методи прецизійних досліджень, що використовуються для 
вирішення проблем генезису та подальшої еволюції рудних мінералів та рудних 
ассоціацій родовищ корисних копалин жильного типу.   

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 3, 5, 6, 8, 10, 18, 20] 

 
 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Проаналізувати данні опубліковані у сучасних 
зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях про характерні та типоморфні рудні 
ассоціації епігенетичних родовищ корисних копалин жильного типу. Підготувати та 
представити на практичному занятті доповідь-презентацію зроблену з використанням 
комп’ютерних технологій. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 3, 5, 6, 8, 10, 18, 20] 

 
 
Лекція 8. Opaque and ore minerals associated with sedimentary rocks  – 2 год. 

Надається загальна характеристика рудних мінералів та рудних ассоціацій, що 
пов’язані з осадовими породами.  

Розглядаються ассоціації рудних та непрозорих мінералів залізних та 
марганцевих руд в осадових обстановках; рудні мінерали вугільних родовищ; уран-
ванадій-мідних руд пісковиках; золото-уранових руд у конгломератах; руд свинцево-
цинкових родовищ у карбонатних товщах та інших осоадових породах; стратиформних 
родовищ поліметалічних сульфідних руд. 

Розглядаються методи дослідження рудних мінералів родовищ корисних 
копалин, що ассоціюють з осадовими товщами.. 

Рекомендована література: [3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 20] 
 

Практичні роботи – 6 год. 
Студенти повинні набути знання про головні типоморфні ассоціації рудних 

мінералів родовищ пов’язаних з осадовими товщами. Ознайомитися з методами 
визначення типоморфних характеристик рудних мінералів, що використовуються для 
їх визначення та діагностики. Вміти користуватися визначальними таблицями з 
переліком рудних та непрозорих нерудних мінералів.  

Розглянути методи прецизійних досліджень, що використовуються для 
вирішення проблем генезису та подальшої еволюції рудних мінералів та рудних 
ассоціацій родовищ корисних копалин осадових товщ.   

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 20] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Проаналізувати данні опубліковані у сучасних 
зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях про характерні рудні ассоціації 
родовищ корисних, що пов'язані з породами осадового генезису. Підготувати та 
представити на практичному занятті доповідь-презентацію зроблену з використанням 
комп’ютерних технологій. 
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Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 20] 

 
 
Лекція 9.  Opaque and ore minerals associated with metamorphic rocks  – 1 год. 

Надається загальна характеристика рудних мінералів та рудних ассоціацій, що 
пов'язані з метаморфічними утвореннями.. Розглядаються ассоціації рудних та 
непрозорих мінералів немінералізованих метаморфічних порід, рудних мінералів 
массивних сульфідних руд метаморфізованих порід; рудних мінералів скарнових 
родовищ.   

Розглядаються методи дослідження рудних мінералів родовищ корисних 
копалин пов’язаних з метаморфічними утвореннями. 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 20] 
 

Практичні роботи – 5 год. 
Студенти повинні набути знання про головні типоморфні ассоціації рудних 

мінералів та рудних ассоціацій родовищ корисних копалин пов’язаних з 
метаморфічними утвореннями. Ознайомитися з методами визначення типоморфних 
характеристик рудних мінералів, що використовуються для їх визначення та 
діагностики. Вміти користуватися визначальними таблицями з переліком рудних та 
непрозорих нерудних мінералів.  

Розглянути методи прецизійних досліджень, що використовуються для 
вирішення проблем генезису та подальшої еволюції рудних мінералів та рудних 
ассоціацій родовищ корисних копалин жильного типу.   

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 20] 

 
Завдання для самостійної роботи (8 год.)  

Засвоїти матеріал лекції. Проаналізувати данні опубліковані у сучасних 
зарубіжних та вітчизняних періодичних виданнях про характерні та типоморфні рудні 
ассоціації родовищ корисних копалин пов’язаних з метаморфічними утвореннями. 
Підготувати та представити на практичному занятті доповідь-презентацію зроблену з 
використанням комп’ютерних технологій. 

Рекомендована література: [www.segweb.org; www.sciencedirect.com; 
www.blackwell-synergy.com; 1, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 20] 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3 

1. Умови утворення епігенетичних родовищ корисних копалин жильного типу.  
2. Рудні мінерали вугільних відкладів. 
3. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації скранових родовищ. 

 

Контрольні питання та завдання до модульної  
контрольної роботи 3 

1. Умови утворення епігенетичних родовищ корисних копалин жильного типу.  
2. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації мідно-свинцево-цинково-срібних 

сульфідних руд жильних родовищ, пов'язаних з інтрузивними тілами середнього 
та кислого складу 

3. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації  срібно-вісмут-кобальт-нікель-миш'яку 
(уранових) жильних руд. 

4. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації олово-вольфрамово-вісмутових 
ассоціацій жильних родовищ, пов'язаних з гранітними батолітами.  

5. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації гідротермальних золоторудних  жил. 
6. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації жильних родовищ мідно-цинкових руд, 

що вміщую арсенікум. 
7. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації жильних родовищ свинцево-цинково-

срібних руд руд, що вміщую арсенікум та сурьму. 
8. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації родовищ арсенікум-сурьм’яних 

сульфідних руд. 
9. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації родовищ сульфідів ртуті. 
10.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації залізних руд в осадових обстановках – 

болотні залізні руди, бурі залізняки, смугасті залізорудні формації. 
11.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації «залізних шляп». 
12.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації марганцевих руд в осадових 

обстановках – марганцеві родовища кварц-глауконіт-глинистих ассоціацій та 
вапняково-доломітових ассоціацій. 

13.  Рудні мінерали вугільних відкладів. 
14.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації родовищ уран-ванадій-мідних руд у 

пісковиках. 
15.  Золото-уранові руди у конгломератах. 
16.  Рудні мінерали свинцево-цинкових родовищ у карбонатних товщах. 
17.  Рудні мінерали стратиформних поліметалічних сульфідних руд в осадових 

породах. 
18.  Ассоціації рудних та непрозорих мінералів немінералізованих метаморфічних 

порід. 
19.  Рудні мінерали родвищ массивних сульфідних руд розміщених у 

метаморфізованих породах. 
20.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації скранових родовищ. 

 
 

Проблемні питання для обговорення. 
1. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації  срібно-вісмут-кобальт-нікель-миш'яку 

(уранових) жильних руд. 
2. Золото-уранові руди у конгломератах. 
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Контрольні питання до заліку 
1. Загальні відомості та загальні теоретичні поняття вчення про геологію родовищ 

корисних копалин.  
2. Класифікація видів мінеральної сировини за їх використанням. 
3. Головні якісні параметри, що визначають рентабельність розробки родовищ 

корисних копалин. 
4. Головні кількісні параметри, що визначають рентабельність розробки родовищ 

корисних копалин. 
5. Горнотехнічні, географо-економічні та геоекологічні параметри, що визначають 

рентабельність розробки родовищ корисних копалин.  
6. Мінералого-геохімічні та текстурно-структурні характеристики руд. 
7. Морфологія та морфологічна класифікація тіл корисних копалин. 
8. Масштаби прояву та класифікація площ поширення родовищ корисних копалин. 
9. Принципи класифікації родовищ корисних копалин. Порівняння широко 

поширених закордонних та вітчизняних класифікацій. 
10. Генетична класифікація родовищ корисних копалин. 
11. Геологічні умови утворення родовищ корисних копалин з точки зору концепції 

фіксизму. 
12. Стадії розвитку «типової» геосинкліналі. Геологічні формації та ассоційовані з 

ними родовища корисних копалин.  
13. Структура «типової» геосинкліналі та наявні тектоно-металогенічні зони. 
14. Поліциклічність та ассиметрія геосинклінального розвитку. 
15. Платформи сучасні та древні. Родовища платформ. 
16. Області тектоно-магматичної активізації та родовища ассоційовані з ними.  
17. Геологічні умови утворення родовищ корисних копалин з точки зору концепції 

мобілізму. 
18. Стадії орогенічного циклу Вілсона. «Типоморфні» родовища корисних копалин 

дивергентних геодинамічних обстановок. 
19. Стадії орогенічного циклу Вілсона. «Типоморфні» родовища корисних копалин 

конвергентних геодинамічних обстановок. 
20. Співвідношення між геосинклінальною та мобілістською моделями рудоутворення. 
21. Рудная мікроспопія. Відбір проб та підготовка зразків (аншліфів) для проведення 

мінераграфічних досліджень. 
22. Діагностичні оптичні властивості рудних мінералів (колір, відбиття, двовідбиття, 

внутрішні рефлекси) та методи їх вивчення. 
23. Діагностичні фізичні властивості рудних мінералів (твердість, магнітність, 

кристаломорфологічні особливості) та методи ії вивчення. 
24. Структурні та текстурні особливості агрегатів рудних мінералів. Первинні та 

вторинні структури. 
25. Парагенезис, умови утворення та геотермія руд за данними вивчення газово-

рідинних включень 
26. Ассоціації рудних мінералів вивержених основних та ультраосновних комплексів 

порід. 
27. Класси метеоритів та рудні мінерали, що зусрічаються в них. Рудні мінерали 

зразків лунних порід. 
28. Типоморфні рудні мінерали кімберлітів та мафіт-ультрамафітових ксенолітів 

лужних бальтоїдів. 
29. Первинні та вторинні (змінені) рудні ассоціації базальтів та долеритів.  
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30.  Рудні ассоціації магматичних родовищ хромітових руд. Стратиформні (Bushveld-
type) та линзовидні (Alpine-type) родовища.  

31.   Родовища сульфідних мідно-нікелевих руд (Sudbury-type), що пов’язані з 
основними та ультраосновними комплексами. 

32.  Залізо-титанові окисні руди, що ассоціюють з виверженими гірськими породами.  
33. Ассоціації рудних мінералів вивержених середніх та кислих породних коплексів. 
34.  Рудні та непрозорі мінерали немінералізованих та слабкомінералізованих гранітів.  
35.  Рудні мінерали та рудні ассоціації пегматитів. 
36.  Ассоціації рудних мінералів стадії прояву процессів піздньо- та посмагматичних 

змін – альбітизації, мікролінізації, грейзенізації. 
37.  Рудні мінерали мідно-молібден порфірових родововищ. 
38.   Рудні ассоціації  родовищ суцільних сульфідних руд у межах офіолітових 

комплексів. (Cyprus-type deposit). 
39.  Рудні ассоціації  родовищ суцільних сульфідних руд у межах фельзитових туфів, 

лав та інтрузій субмаринного типу (Kuroko-style deposit) 
40.  Рудні ассоціації  родовищ суцільних сульфідних руд у межах аргилітів та сланців с 

підпорядкованими вулканітами (Besshi-style deposit). 
41.  Умови утворення епігенетичних родовищ корисних копалин жильного типу.  
42. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації мідно-свинцево-цинково-срібних 

сульфідних руд жильних родовищ, пов'язаних з інтрузивними тілами середнього та 
кислого складу 

43. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації  срібно-вісмут-кобальт-нікель-миш'яку 
(уранових) жильних руд. 

44. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації олово-вольфрамово-вісмутових ассоціацій 
жильних родовищ, пов'язаних з гранітними батолітами.  

45. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації гідротермальних золоторудних  жил. 
46. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації жильних родовищ мідно-цинкових руд, 

що вміщую арсенікум. 
47. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації жильних родовищ свинцево-цинково-

срібних руд руд, що вміщую арсенікум та сурьму. 
48. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації родовищ арсенікум-сурьм’яних 

сульфідних руд. 
49. Рудні мінерали та типоморфні ассоціації родовищ сульфідів ртуті. 
50.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації залізних руд в осадових обстановках – 

болотні залізні руди, бурі залізняки, смугасті залізорудні формації. 
51.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації «залізних шляп». 
52.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації марганцевих руд в осадових обстановках 

– марганцеві родовища кварц-глауконіт-глинистих ассоціацій та вапняково-
доломітових ассоціацій. 

53.  Рудні мінерали вугільних відкладів. 
54.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації родовищ уран-ванадій-мідних руд у 

пісковиках. 
55.  Золото-уранові руди у конгломератах. 
56.  Рудні мінерали свинцево-цинкових родовищ у карбонатних товщах. 
57.  Рудні мінерали стратиформних поліметалічних сульфідних руд в осадових 

породах. 
58.  Ассоціації рудних та непрозорих мінералів немінералізованих метаморфічних 

порід. 
59.  Рудні мінерали родвищ массивних сульфідних руд розміщених у 

метаморфізованих породах. 
60.  Рудні мінерали та типоморфні ассоціації скранових родовищ. 
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