
 



  

  



Мета дисципліни – ознайомлення студентів з загальними принципами та поняттями 

про корисні копалини, пошуки та розвідку родовищ корисних копалин засоби розробки 

родовищ корисних копалин, методи економічної оцінки родовищ корисних копалин, 

екологічні проблеми гірничо-видобувної промисловості та засоби їх вирішення. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни 

1. Успішне опанування курсів «Моделювання родовищ корисних копалин», «Екологічна 

оцінка проектів використання надр», «Нормативно-правове регулювання використання 

надр». 

2. Володіти навичками підрахунку запасів, геостатистичного і просторового моделювання. 

 

Анотація навчальної дисципліни / референс:   

Науково-дослідницький практикум зі спеціальності покликаний сформувати у студентів 

знання про значення родовищ корисних копалин у світовій економіці мінеральної 

сировини, методи їх економічної оцінки, проблеми гірничо-видобувної промисловості та 

засоби їх вирішення, особливостями ціноутворення на найважливіші види мінеральної 

сировини на світовому ринку 

 

Завдання (навчальні цілі): сформувати уміння і навички, що можуть використовуватися в 

майбутній практичній діяльності під час роботи в галузі геології, а також аналізу 

зарубіжних та вітчизняних видань, що розглядають основні теоретичні засади та 

практичні методи економічної геології, аналізу і оцінки привабливості 

геологорозвідувальних проектів. 

Результати навчання:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Класифікації родовищ корисних 
копалин та мінеральної сировини та їх 
місце у світовій економіці 

лабораторні 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

1.2 Сучасні методи пошуків, розвідки та 
розробки родовищ корисних копалин 

лабораторні 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 20% 

1.3 Чинники, які визначають промислову 
цінність родовищ корисних копалин 
та загальні засади економічної оцінки 
родовищ корисних копалин 

лабораторні 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

2.1 Користуватися періодичними 
виданнями і електронними ресурсами, 
що стосуються питань вартості, 
обліку запасів і ресурсів корисних 
копалин у світі 

самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 20 % 

2.2 Готувати анотовані звіти із окремих 
видів корисних копалин 

самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 30 % 

3.1 Застосовувати свої знання для 
визначення і вирішення проблемних 
питань і прийняття обґрунтованих 
рішень в науках про Землю 

самостійне 
навчання 

- - 



4.1 Планувати і здійснювати наукові 
експерименти, писати наукові роботи 
за фахом 

самостійне 
навчання 

- - 

Структура курсу: лабораторні і семінарські заняття. 

Схема формування оцінки: 

форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

ІІІ семестр 

1) Контрольна робота 1  – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

2) Контрольна робота 2  – 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 

3) Оцінка за роботу на лабораторних та семінарських заняттях – 50 балів (рубіжна 

оцінка 30 балів) 

 

IV семестр 

1) Контрольна робота 1  – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота 2  – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за роботу на лабораторних та семінарських заняттях – 60 балів (рубіжна 

оцінка 24 балів) 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 

12 балів. Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, за відмови від участі 

у даній формі оцінювання студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  
 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 

(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

ІІІ семестр 

 Семестрова кількість балів залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

IV семестр 

 Семестрова кількість балів залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Підсумкова оцінка за Науково-дослідницький практикум визначається як  середнє 

арифметичне з результатів заліків за II та   III семестри. 

(Оцінка залік 1+ Оцінка залік 2) :  2 = Підсумкова 

 

 



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

семестру набрав менше 40  балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: виконання лабораторных робіт та проведення семінарських занять (де 

студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 

задачі використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 4 

письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

письмового заліку. 

Шкала відповідності 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

№ Назва теми 

Кількість годин 

семінарські 

заняття 

лабораторні 

заняття 

самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

3 семестр 

Розділ 1. Мінеральні корисні копалини у світовій економіці 

1 Тема 1. Економічна геологія у світовому аспекті 
4 2 20 

2 
Тема 2. Класифікація родовищ, глобальні 

особливості їх поширення та світовий ринок 

мінеральних ресурсів 

4 2 20 

3 Тема 3. Магматичні рудні родовища та їх роль у 

світовій економіці мінеральної сировини 
4 2 18 

 Контрольна робота 1   2 

Розділ 2. Закономірності розміщення і використання окремих видів мінералиної сировини 

4 Тема 4. Гідротермальні родовища та їх роль у 

світовій економіці мінеральної сировини. 
4 4 20 

5 
Тема 5. Осадові та приповерхневі родовища та 

їх роль у світовій економіці мінеральної 

сировини. 

4 2 20 

6 
Тема 6. Родовища рідкісних та 

рідкісноземельних елементів (рудний потенціал, 

технології, економіка) 

4 4 24 

7 Тема 7. Родовища радіоактивних елементів 

(ядерна енергетика, ресурси, видобуток) 
4 4 20 

8 
Тема 8. Видобуток корисних копалин з 

морського дна. Ресурсний потенціал, технічні 

розробки та вплив на довкілля 

2 2 8 

 Контрольна робота 2   2 

 Всього за семестр 30 24 154 



1 2 3 4 5 

4 семестр 

Розділ 1. Мінеральні корисні копалини у світовій економіці 

1 

 

Тема 1. Стратегічні види корисних копалин і 

мінеральної сировини у світовій економіці 
2 2  

2 

Тема 2. Головні тенденції ринків мінеральної 

сировини та геологорозвідувальних проектів 

металічних корисних копалин  

2 2 10 

3 

Тема 3. Головні тенденції ринків мінеральної 

сировини та геологорозвідувальних проектів 

неметалічних корисних копалин 

2 2 10 

4 

Тема 4. Проблеми виснаження традиційних 

вуглеводневих ресурсів. Нетрадиційні види 

паливно-енергетичних ресурсів 

2 2 8 

 Контрольна робота 1   2 

Розділ 2. Оцінка родовищ корисних копалин різних геолого-промислових типів 

5 
Тема 5. Геолого-економічна оцінка родовищ 

залізних, марганцевих і хромових руд 
2 2 10 

6 
Тема 6. Геолого-економічна оцінка родовищ  

рідкісних та рідкісноземельних елементів  
2 2 10 

7 
Тема 7. Геолого-економічна оцінка родовищ 

вуглеводневої сировини 
2 2 8 

 Контрольна робота 2   2 

 Всього за семестр 14 14 60 

 

Загальний обсяг у 3 семестрі 210 год., в тому числі: 

Лабораторні заняття – 24 год. 

Семінарські заняття – 30 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 154 год. 
 

Загальний обсяг у 4 семестрі 90 год., в тому числі: 

Лабораторні заняття – 14 год. 

Семінарські заняття – 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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