


 



Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними системами класифікації запасів і 

ресурсів твердих корисних копалин та вуглеводневої сировини, вивчення класифікацій 

запасів і ресурсів у вітчизняній та міжнародній практиці. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати базові принципи підрахунку та класифікації запасів, статистичного аналізу та 

математичних методів у геології 

2. Володіти навичками роботи з геологічними розрізами, крупномасштабними картами 

та планами підрахунку запасів корисних копалин, електронними таблицями  та іншими 

джерелами даних.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з головними ознаками систематизації геологічної 

інформації про запаси корисних копалин та виділення на їх основі різних класів, груп і 

категорій. Висвітлюються особливості визначення вірогідності оцінки та ступеня 

геологічного вивчення, статусу геологорозвідувальних проектів, промислового значення 

запасів. Окремо розглядаються класифікації запасів твердих корисних копалин та 

вуглеводневої сировини. 

Вивчаються особливості застосування класифікацій запасів Committee for Mineral 

Reserves International Reporting Standards CRIRSCO, International Framework Classification for 

Mineral Reserves and Resources (UNFC), SRE-PRMS та інш. Студенти набувають практичних 

навичок аналізу результатів геологорозвідувальних робіт на різних стадіях освоєння надр.  

Завдання: 

- ознайомити студентів з головними класифікаційними ознаками вітчизняних і 

міжнародних класифікацій корисних копалин та можливості їх застосування для 

отриманої геологічної інформації; 

- співставлення класів та категорій запасів різного ступеня вивчення у вітчизняних і 

закордонних класифікаціях; 

- набуття студентами необхідних практичних навичок користування сучасними 

класифікаціями при реалізації геологорозвідувальних та видобувних проектів. 

 

Результати навчання:  

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

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Мет

оди 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    

1.1 Особливості виникнення та розвитку 

класифікації запасів корисних копалин 

в різних регіонах світу 

лекція Письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Вимоги до визначення запасів і 

ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр 

лекція Письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Вимоги до визначення запасів і 

ресурсів згідно з Рамковою 

класифікацією ООН енергетичних і 

мінеральних запасів і ресурсів 

лекція, 

семінарське 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.4 Відмінності у стадіях геологічного 

вивчення у вітчизняній і міжнародній 

практиці 

лекція, 

семінарське 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 



1.5 Вимоги до визначення запасів і 

ресурсів Комітету з міжнародних 

стандартів звітності по запасах 

твердих корисних копалин (CRIRSCO) 

лекція, 

семінарське 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.6 Визначення  запасів і ресурсів 

корисних копалин та вимоги до 

результатів геологорозвідувальних 

робіт в Кодексі JORC 

лекція, 

семінарське 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.7 Визначення  запасів і ресурсів 

вуглеводневої сировини в системі 

управління вуглеводневими ресурсами 

Товариства інженерів-нафтовиків. 

SPE (PRMS) 

лекція, 

семінарське 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.1 Визначати групи складності 

геологічної будови окремих ділянок 

надр та оцінювати достовірність 

геологічної інформації  

практичне 

заняття, 

самостійне 

навчання 

Письмова 

робота, 

графічне та 

програмне 

представлен

ня 

до 10% 

2.2 Визначати ступінь геологічного та 

техніко-економічного вивчення 

ділянок надр та обґрунтовувати 

методи пошуково-оцінювальних та 

розвідувальних робіт, які доцільно 

проводити 

практичне 

заняття, 

самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.3 Користуватись сучасними 

міжнародними класифікаціями 

запасів і ресурсів корисних копалин 

практичне 

заняття, 

самостійне 

навчання 

Письмова 

робота, 

графічне та 

програмне 

представлен

ня 

до 5% 

3.1 Формування письмових звітів про 

оцінку родовищ корисних копалин 

практичне 

заняття, 

самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

До 10% 

4.1 Доводити коректність обраних 

методик кількісної оцінки родовищ 

корисних копалин 

семінарське 

заняття, 

самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні, семінарські і практичні заняття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Оцінка за роботу на практичних та семінарських заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 

балів) 

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

бали. Під час іспиту студент відповідає на три теоретичних питання. Іспит проводиться у 

письмовій формі.  

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 балів 
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 

передбачає: виконання двох модульних контрольних робіт, практичних занять та 

проведення семінарських занять, де студенти мають продемонструвати якість засвоєних 

знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем методи та 

засоби. Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні Cемінарські 
Самостійна 

робота 

Розділ1 Вітчизняні та міжнародні класифікації запасів і ресурсів твердих корисних копалин 

1 

Вступ. 

4   2 20 

Тема 1  Історія виникнення та розвитку 

класифікацій запасів і ресурсів 

корисних копалин в різних регіонах. 

Вимоги до категорій запасів і ресурсів 

при геологічному вивченні 

2 

Тема 2. Класифікація запасів і ресурсів 

корисних копалин державного фонду 

надр. Особливості застосування 

Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин державного фонду 

надр для різних видів родовищ 

корисних копалин 4   2 10 

3 

Тема 3. Рамкова класифікація ООН 

енергетич-них і мінеральних запасів і 

ресурсів 4 2 2 10 

4 

Тема 4. Класифікація Комітету з 

міжнародних стандартів звітності по 

запасах твердих корисних копалин 4 2 2 20 

5 

Тема 5. Поняття запасів і ресурсів 

корисних копалин та вимоги до 

результатів геологорозвідувальних 

робіт в Кодексі JORC 4 2 2 18 

  Контрольна робота 1       2  

Розділ 2 Вітчизняні та міжнародні класифікації запасів і ресурсів вуглеводнів 

6 

Тема 6. Класифікація запасів і ресурсів 

вуглеводневої сировини в системі 

управління вуглеводневими ресурсами 

Товариства інженерів-нафтовиків. SPE 

(PRMS) 4   4 20 

7 

Тема 7.  Класифікація запасів корисних 

копалин Комісії з цінних паперів і бірж 

США (SEC) та її стандарти щодо 

звітності про запаси корисних копалин. 

Відмінності між Класифікаціями 

запасів SEC та SPE 4   2 20 

8 

Тема 8. Порівняння класифікаційних 

систем у вітчизняній і міжнародній 

практиці 8 4 4 18 

  Контрольна робота 2       2  

  ВСЬОГО 36 10 20 140 

 

 

Загальний обсяг 210 год.,в тому числі: 

Лекцій – 36 год. 

Практичні заняття - 10год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Консультації - 4 год. 

Самостійна робота – 140 год. 
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