
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями структури мінерально-

сировинної бази металічних, неметалічних і горючих корисних копалин України, проблема-

ми, які стримують розвиток мінерально-сировинного сектору нашої економіки, з будовою 

найхарактерніших родовищ корисних копалин України.  

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування відомостей про структуру мінерально-сировинної бази України 

та її найважливіших об'єктів. 

2. Вміння оцінювати проблеми, які стоять перед мінерально-сировинним комплексом 

України та пропонувати шляхи для їх вирішення.  

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: наведені дані про геологічну будову найваж-

ливіших родовищ металічних, неметалічних і горючих корисних копалин України, надана їх 

систематика та класифікація, проведений комплексний аналіз мінерально-сировинної бази 

горючих, металічних і неметалічних корисних копалин України, виконана оцінка ресурсного 

потенціалу України, порівняно з світовим.  

 

Завдання (навчальні цілі) – знайомство зі структурою мінерально-сировинного комплексу 

України, з основними типами родовищ металічних, неметалічних і горючих корисних копа-

лин, з проблемами, які стоять перед галуззю, і можливими шляхами їх вирішення. 

 

Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розро-

бки заходів оцінювання) 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відпо-

відальність) 

Методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оціню-

вання 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати сучасні аспекти природокористування, раціона-

льного використання природних ресурсів України, з 

урахуванням екологічних аспектів. 

лекція тест до 15 % 

1.2 Знати сучасні методи досліджень, які використовують-

ся у виробничих та науково-дослідницьких організаці-

ях при вивченні мінерально-сировинної бази України 

лекція 
--/- 

до 15 % 

2.1 Вміти застосовувати знання і необхідні практичні на-

вички з планування, організації, мотивування, контро-

лю та регулювання діяльності геологорозвідувальних 

підприємств. 

лекція 

--/- 

до 15 % 

2.2 Вміти проектувати, організовувати та проводити 

польові і камеральні роботи, лабораторні дослідження 

об’єктів мінерально-сировинної бази України. 

лекція 
--/- 

до 15 % 

3.1 Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різ-

ного рівня інших галузей знань. 

лекція 
--/- 

до 10 % 

3.2 Здатність працювати в міжнародному контексті та в 

глобальному інформаційному середовищі за фахом. 

лекція 
--/- 

до 10 % 

4.1 Здатність до адаптації і дії в новій ситуації, пов’язаній з 

використанням мінерально-сировинної бази України. 

лекція 
--/- 

до 10 % 

4.2 Вміння розробляти та управляти проектами в області ви-

користання мінерально-сировинної бази України та оці-

нювати і забезпечувати якість робіт, що виконуються. 

лекція 
--/- 

до 10 % 

 

 



Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами на-

вчання 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

3.2 
4.1 4.2 

Застосовувати свої знання для визначення і вирішення про-

блемних питань і прийняття обґрунтованих рішень в питаннях 

палеонтології, стратиграфії, геотектоніки, моделювання геоло-

гічних процесів і структур, геології родовищ корисних копа-

лин та їх геолого-економічної оцінки. 

+ +       

Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня 

інших галузей знань, у тому числі в міжнародному контексті, в 

глобальному інформаційному середовищі 

    + +   

Вміти здійснювати геолого-економічну оцінку родовищ кори-

сних копалин, аналізувати розвиток різногенетичних геологіч-

них процесів і структур, створювати моделі геологічного сере-

довища та надавати геологічні висновки при ліцензуванні та 

сертифікації природних ресурсів. 

  + +     

Розробляти та впроваджувати механізми територіального ме-

неджменту, геопланування, здійснювати моніторинг регіона-

льного розвитку, складати плани та програми. 

  +     + 

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в 

галузі стратиграфії, пралеонтології, геотектоніки, моделюван-

ня геологічних систем, пошуків та розвідки родовищ корисних 

копалин, економічної геології. 

      +  

 

Структура курсу: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота студентів. 

 

Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів:  

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів)           

2) Виступ на семінарі – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів)           

 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 

балів. Під час іспиту студент надає відомості про основні типи тектонічних структур та 

особливості їх розвитку з використанням отриманих знань та вмінь. Підсумкове оцінюван-

ня у формі іспиту є обов’язковим.  
 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, 

як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та отриманих 

під час іспиту. 

 
 Семестрова кількість  

балів 

Іспит  Підсумкова  

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру 

набрав менше 20 балів. 

 



 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та пе-

редбачає: проведення письмової контрольної роботи та семінару. Підсумкове оцінювання 

проводиться у формі іспиту. 

 

Шкала відповідності 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

ле-

кції 

 прак-

прак-

тичні 

заняття 

самос-

тійна 

робота 

Розділ 1. Металічні корисні копалини України 

 

1 
Тема 1. Вступ. Загальна характеристика мінерально-сировинної 

бази металічних корисних копалин України. 
2  4 

2 
Тема 2. Чорні метали. Залізо, марганець, хром, титан, ванадій. 

Легкі метали. Алюміній, магній.  
2 2 6 

3 
Тема 3. Кольорові метали. Мідь, свинець, цинк, нікель, кобальт, 

молібден, вольфрам, олово, ртуть, сурма, вісмут.  
2  8 

4 Тема 4. Благородні метали. Золото, срібло, платина і платиноїди. 2  8 

5 Тема 5. Радіоактивні метали. Уран.  2  6 

6 

Тема 6. Рідкісні та рідкісноземельні метали. Берилій, літій, рубі-

дій і цезій, германій, тантал і ніобій, цирконій і гафній, скандій, 

рідкісноземельні елементи.  

2 2 8 

 Контрольна робота 1 1   

Розділ 2. Неметалічні корисні копалини України 

7 

Тема 7. Вступ. Основні визначення, класифікації, огляд нерудної 

мінерально-сировинної бази України. Каменебарвна сировина. Ал-

маз, бурштин, гагат, кварц, топаз, берил, родоніт, мармуровий онікс.   

2  2 

8 

Тема 8. Гірничохімічна сировина. Сірка, фосфатна сировина, ба-

рит, мінеральні солі, кам’яна сіль, давсоніт, калійна сіль, бішофіт, 

борна сировина, плавиковий шпат, йодобормна сировина, карбо-

натна сировина. Гірничорудна сировина. Графіт, абразивна сиро-

вина, гранат, корунд, азбест, мусковіт, вермикуліт, пірофіліт.  

2 2 6 

9 

Тема 9. Сировина для металургії. Флюсова (флюсові вапняки, до-

ломіти, флюорит ставроліт), вогнетривка (кварцити, кварцові піс-

ковики, кварцові піски, вогнетривкі глини, доломіти, графіт), маг-

незіальна (магнезит, талькомагнезит), високоглиноземиста сиро-

вина (силіманіт, дистен, андалузит), формувальні піски.  

2  6 

10 

Тема 10. Будівельна сировина. Будівельне, декоративне, пиляльне 

каміння, сировина для в’яжучих матеріалів (карбонатні породи, 

гіпс та ангідрит), цегельно-черепична сировина (глинисті породи, 

заповнювачі для бетонів та розчинів, перліти, пісок і гравій), ква-

рцити і кварцитоподібні пісковики, сировина для фарфоро-

фаянсової та склоробної промисловості (каолін, польовошпатова 

сировина, кварцова сировина, фарфоровий камінь, воластоніт), 

сировина для кам’яного литва. 

2 2 6 

11 
Тема 11. Гірничотехнічна сировина. Опал-кристобалітові породи, 

бентоніти. Сировина для мінеральних фарб. 
2  8 

12 

Тема 12. Агрохімічна сировина. Торф і вівіаніт, гіпс та ангідрит, 

карбонатні породи, цеоліти, сапропель, глауконіт, сапоніт. Нові та 

нетрадиційні види сировини. Бітуми, озокерит, асфальт, керити та 

антраксоліти, шунгіт, нефелінові породи, маршаліт, воластоніт, 

ставроліт.  

2  6 

13 Тема 13. Проблеми паливно-енергетичного комплексу України. 2 2 6 

 Семінар  1   



 ВСЬОГО 28 10 80 

 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 

Лекцій –  28 год. 

Практичні заняття - 10 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 80 год. 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  

1. Горючі корисні копалини України: Підручник / В.А. Михайлов, М.В. Курило, В.Г. Оме-

льченко, Л.С. Мончак, В.В. Огар, В.М. Загнітко, О.В. Омельчук, В.В. Шунько, В.М. Гу-

лій, Л.С. Михайлова. – К.: „КНТ”, 2009. – 376 с.  

2. Гурський Д.С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо 

використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин. – Львів: 

ЗУКЦ, 2008. – 192 с. 

3. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том I. Металічні корисні копалини // 

Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. – Киев-Львов: „Центр Европы”, 2006. – 

785 с. 

4. Металічні і неметалічні корисні копалини України. Том II. Неметалічні корисні копалини 

// Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. – Киев-Львов: „Центр Европы”, 2006. – 

552 с. 

5. Металічні корисні копалини України. Підручник / Михайлов В.А., Шевченко В.І., Огар 

В.В. та ін. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 463 с.  

6. Неметалічні корисні копалини України. Підручник / Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., 

Курило М.В. та ін. – К.: ВЦ "Київський університет", 2008. – 494 с.  

 

Додаткова: 

1. Белевцев Я.Н., Епатко Ю.М. Железорудные месторождения Украины и их прогнозная 

оценка. К.: Наукова думка, 1981. 230 с.   

2. Бочай Л.В., Покидько В.Е., Кулиш Е.А. и др. Карта редкометального оруденения Украин-

ского щита. Масштаб 1:1 500 000. Объяснительная записка. К.: Геоинформ, 1999. 100 с. 

3. Вивчення рудоконтролюючих факторів основних золоторудних родовищ Українського 

щита / Монахов В.С., Загнітко В.М., Артеменко Г.В. та ін. – К.: УкрДГРІ, 2002. – 64 с. 

4. Гайлін А.М., Рудько Г.І., Чікова І.В. Гірничо-хімічний потенціал України. Київ-Чернівці: 

Букрек, 2017. 192 с.  

5. Галецкий Л.С., Хмара А.Я. Железные и марганцевые руды Украины и проблемы их раци-

онального использования. – К.: ИГН, 1995. – 116 с.  

6. Генетические типы и закономерности размещения урановых месторождений Украины // 

Белевцев Я.Н., Коваль В.Б., Бакаржиев А.Х. и др. – К.: Наук. думка, 1995. – 396 с. 

7. Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України / Бобров О.Б., Сіворонов 

А.О., Гурський Д.С. та ін. – К.: УкрДГРІ, 2004. – 368 с. 

8. Днепровский буроугольний бассейн / А.С.Гуридов, Л.Я.Радзивилл, М.А.Самарин и др. – 

К.: Наук. думка, 1987. – 328 с. 
9. Донской А.Н., Кулиш Е.А., Донской Н.А. Нефелиновые породы Украины – комплексные 

алюминий-глиноземные и редкометальные руды. – К.: Логос, 2004. – 222 с. 
10. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів / Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило 

М.М., Радованов С.В. К.: «Академпрес», 2010. 272 с. 



11. Комов И.Л., Кулиш Е.А. Неметаллические полезные ископаемые (ресурсы, оценка, 

комплексное использование) – К.: ИГОС, 2007. – 501 с. 

12. Комплексна металогенічна карта України м-ба 1:500 000 / Войновський А.С., Бочай Л.В., 

Нечаєв С.В. та ін. – К., 2003. – 336 с.  

13. Кулиш Е.А., Комов И.Л., Покалюк В.В. Месторождения руд металлов и их комплексное 

использование. – К.: Салютис, 2008. – 275 с. 

14. Кулиш Е.А., Кулиш Л.И. Эндогенная марганценосность Украинского щита. – К., 1994. – 

151 с. 

15. Кулиш Е.А., Лебедь Н.И., Суходольский К.А. Минеральные ресурсы Украины. Кадастр 

мінеральних ресурсів Української РСР (рудна і нерудна сировина для чорної металургії). 

– К.: Наук. думка, 1991. – 419 с. 

16. Кулиш Е.А., Лебедь Н.И., Суходольский К.А. Минеральные ресурсы Украины. Неме-

таллическое минеральное сырье для черной металлургии. – К.: ОМИГМР Украины, 1993. 

– 78 с. 

17. Кулиш Е.А., Михайлов В.А. Урановые руды мира. Геология, ресурсы, экономика. – К.: 

Логос, 2004. – 276 с.  

18. Кулиш Е.А., Плотников А.В. Геологические факторы экономической ценности желе-

зорудных месторождений. – К.: Логос, 2005. – 292 с.  

19. Львовско-Волынский каменноугольный бассейн / Струев М.И., Саков В.И., Шпакова В.Б. 

и др. – К.: Наук. думка, 1984. – 272 с. 

20. Марганцевые руды Украины. – К.: Наукова думка, 1993. – 172 с. 

21. Месторождения золота в гнейсовых комплексах докембрия Украинского щита. – К., 1998. 

– 256 с. 

22. Металиди С.В., Нечаев С.В. Сущано-Пержанская зона (геология, минералогия, 
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