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Мета дисципліни – надати студентам базові знання з основ структурного аналізу (вивчення 

складок, розривів, геологічних тіл, рудоконтролюючих структур), структурно-геологічних 

позицій і структур типових рудних полів, родовищ і рудних тіл різних класів і генетичних груп.  

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

знати: основні фізичні властивості гірських порід, закономірності розвитку в них 

деформацій; структурні елементи рудних полів і родовищ, такі як складчасті форми і розривні 

порушення, рудовмісні інтрузивні масиви, рудовмісні вулканічні споруди; головні типи 

родовищ, їх класифікацію; 

вміти: визначати закономірності локалізації рудних тіл і рудних стовпів; визначати 

морфологію складок і механізм їх формування; визначати напрям і амплітуду зміщення по 

розривних порушеннях; виконувати графічні побудови та визначати елементи залягання ліній 

перетину тріщин, що перетинаються під різними кутами, пласта і тріщин, тощо. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В програмі дисципліни основна увага приділяється структурам рудних полів та родовищ, 

геологічним факторам, що породжують ці  структури, поширення складчастих та розривних 

порушень та проявів магматичної діяльності, їх роль у локалізації та еволюції родовищ. На 

основі отриманих знань розглядаються питання генезису та  еволюції у часі як окремих 

локальних, так і регіональних  структур на  території України та світу.  

 

Завдання (навчальні цілі) - ознайомлення студентів із основами структурного аналізу 

(вивчення складок, розривів, геологічних тіл, рудоконтролюючих структур, структурно-

геологічних позицій і структур типових рудних полів, родовищ і рудних тіл різних класів і 

генетичних груп) та  підготовка фахівців, що володіють методами досліджень структур 

рудних полів і родовищ, особливо таких, що дають змогу виконувати структурні побудови, які 

сприяють виявленню закономірностей локалізації зруденіння, окремих рудних тіл, рудних 

стовпів та родовищ. 

 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 

1.1 

Сучасний рівень вивченості найбільш 

відомих СРП і родовищ світу 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Сучасне металогенічне районування та 

регіональні рудоносні структури земної 

кори.  

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.3 Геологічну будову та головні СРПіР 

древніх платформ 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.4 Геологічну будову та головні СРПіР 

фанерозойських структур  

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 СРПіР  магматичних родовищ лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 
СРПіР  пегматитових родовищ 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 СРПіР  альбітит-грейзенових та 

скарнових родовищ 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 10 % 

1.8 СРПіР  карбонатитових родовищ лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 10 % 
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1.9 СРПіР  гідротермальних родовищ.  лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 
до 10 % 

2.1 Визначати структури різних 

генетичних типів родовищ корисних 

копалин. 
 

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота  
до 10% 

2.2 Використовувати  набуті знання для 

визначення найважливіших структур для 

пошуків корисних копалин у світі та на 

території України. 

 

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота  
до 10% 

2.3 Складати схеми  розташування 

родовищ у геологічних структурах 

різних країн 

 

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота  
до 10% 

3.1 Вміти спілкуватися з фахівцями та 

експертами геологічної та інших 

споріднених галузей, в тому числі в 

глобальному інформаційному середовищі  

практичне заняття --/- до 5 % 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

щодо визначення головних СРПіР у різних 

геолого-промислових типах родовищ.  

практичне заняття --/- до 5 % 

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

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння 

генерувати нові ідеї в галузі стратиграфії, пралеонтології, 

геотектоніки, моделювання геологічних систем, пошуків 

та розвідки родовищ корисних копалин, економічної 

геології. 

+         +    +                                                                  + 

12. Ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати 

нові об’єкти в складі земної кори, їхні властивості, явища 

та процеси, їм притаманні. 

+ + + + + + + + +  + +   
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Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота із загальних рис будови головних структур території України – 10 балів 

(рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота із структур родовищ різних генетичних – 10 балів (рубіжна оцінка 6 

балів) 

3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 36 балів) 

 

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

оцінка 24 балів. Під час іспиту студент надає відомості про будову території України з 

використанням знань та вмінь про головні регіональні геологічні структури. Підсумкове 

оцінювання 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. 

 Семестрова кількість балів іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 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 2 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати якість 

засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем методи 

та засоби) та проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання 

проводиться у формі письмового тестового іспиту. 

Шкала відповідності 

 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми / лекції 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

заняття 

самостійна 
робота 

Тема 1. Головні елементи структур рудних полів і родовищ – 28 год. 

1 

 Предмет, методи, задачі дисципліни. Література з 

курсу.  

Головні фактори локалізації зруденіння. Види 

деформацій. 

2         6 

2 

Складчасті форми як морфологічні елементи структур 

рудних полів і родовищ. 

Розривні порушення як морфологічні елементи 

структур рудних полів і родовищ. 

4  12 

3 

Структурні особливості рудоносних інтрузивних 

масивів. Розшаровані інтрузивні масиви. 

Рудоносні вулканічні споруди, їх типи і будова. 

4 2 6 

 Модульна контрольна робота 1  1  

Тема 2. Головні структурні типи ендогенних і екзогенних рудних полів і родовищ – 44 год. 

 

4 

Систематика структур рудних полів і родовищ. Рудні 

поля і родовища, приурочені до складок, що 

ускладнені розривними порушеннями. 

Систематика структур рудних полів і родовищ. Рудні 

поля і родовища, приурочені до розривних порушень. 

4  12 

5 

Систематика структур рудних полів і родовищ. Рудні 

поля і родовища, приурочені до зон контактів 

інтрузивних масивів, що ускладнені розривними 

порушеннями. 

Систематика структур рудних полів і родовищ. Рудні 

поля і родовища, приурочені до багатофазових 

інтрузивів кільцевої будови. 

4  12 

6 

Систематика структур рудних полів і родовищ. Рудні 

поля і родовища, що приурочені до полів розвитку 

трубок, які виникли в результаті прориву газів 

(діатреми). 

Систематика структур рудних полів і родовищ. 

Тектоно-екзогенна серія структур рудних полів і 

родовищ. 

Структури рудних стовпів, їх основні типи за 

В.М.Крейтером. 

4 2       12 

 Підсумкова модульна контрольна робота  1  

 ВСЬОГО 22 6 60 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 22 год. 

Практичні заняття – 6 год. 

Самостійна робота – 60 год.    Консультація – 2 год. 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 
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Основна: 

1. Вольфсон Ф.И., Яковлев П.Д. Структуры рудных полей и месторождений. – М.: Недра, 

1985. – 318 с. 

2. Крейтер В.М. Структуры рудных полей и месторождений. – М.: Госгеолтехиздат, 1956. 

– 272 с. 

3. Шевчук В.В.,Лавренюк М.В., Кравченко Д.В. Основи структурного аналізу. ВПЦ 

К.«Київський університет», 2013, 287 с. 

4. Яковлев Г.Ф. Геологические структуры рудных полей и месторождений. – М.: изд-во 

МГУ, 1982. – 316 с. 

 

Додаткова: 
4. Королев А.В., Шехтман П.А. Структурные условия размещения послемагматических 

руд. – М.: Недра, 1965. – 412 с. 

5. Никольский И.Л., Панов Б.С. Структуры рудных полей и месторождений. Основы 

металлогении. – Киев: Вища школа, 1989. – 256 с. 

6. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. – М.: Недра, 1976. – 688 с. 

5. 7. Шевчук В.В., Михайлов В.А. Загальна геотектоніка з основами геодинаміки. К. ВПЦ 

«Київський університет», 2005, 328 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до Робочої програми навчальної дисципліни  

«Структури рудних полів і родовищ» 
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галузь знань  10 Природничі науки 

 

спеціальність  103 Науки про Землю 

 

освітня програма Геологія 

 

освітній рівень Магістр 

 

спеціалізація  моделювання геологічних систем; економічна геологія 

 

вид дисципліни Обов’язкова 

 

 

 

 

Іспит проводиться у вигляді письмового тестування 

ТИПОВЕ ПИТАННЯ ТЕСТОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Протяжні розривні порушення, що були каналами для проникнення продуктів магматичної 

діяльності це:  

а) дорудні структури; б) рудопідвідні; в) рудовмісні; г) позарудні. 

 

 

 

Список питань на іспит до дисципліни: 

1. Що таке «рудне поле»? 

2. Як співвідносяться рудне тіло, родовище, рудне поле, рудний район? 

3. Що таке «структурний контроль зруденіння» і «рудоконтролюючі структури»? 

4. Які існують види деформацій гірських порід? 

5. Назвіть приклади первинних та вторинних структурних форм. 

6. Співвідношення між напруженням і деформацією. Закон Гука. 

7. Що таке міцність і в’язкість гірських порід? 

8. Назвіть групи гірських порід за крихкістю-пластичністю. 

9. Які морфологічні елементи СРПіР вам відомі? 

10. Складчасті форми як морфологічні елементи СРПіР. 

11. Особливості утворення складок повздовжнього вигину з ковзанням. 

12. Що таке компетентні породи, яка їх роль в складкоутворенні? 

13. Як утворюються складки волочіння? 

14. Розривні порушення як морфологічні елементи СРП і Р. 

15. Які системи тріщин утворюються при формуванні зсуву? 

16. Яку класифікацію рудних тіл запропоновано О.В.Корольовим? 

17. Розшаровані інтрузивні масиви як морфологічні елементи СРП і Р, приклади родовищ. 

18. Структурні особливості карбонатитів, приклади родовищ. 

19. Структурні особливості пов’язаних з гранітоїдними масивами родовищ, приклади 

родовищ. 

20. Рудоносні вулканічні споруди як елементи СРП і Р, їх класифікація. 

21. Фації рудоносних вулканічних споруд. 

22. Структурні типи вулканічних споруд. Вулканічні куполи, приклади родовищ. 

23. Структурні типи вулканічних  споруд. Вулканічні депресії, кальдери, приклади родовищ. 

24. Трубки вибуху і вулканічні жерла як структурні елементи СРПіР, приклади родовищ. 
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25. Графічна задача. За даними елементів залягання двох тріщин (азимут падіння і кут 

падіння) визначити азимут простягання проекції лінії їх перетину на денну поверхню і 

кут занурення лінії перетину. 

26. У чому полягають особливості класифікацій структур рудних полів і родовищ (СРПіР) 

О.В.Корольова, Г.Ф.Яковлєва, В.М.Крейтера, В.І.Смірнова, Ф.Й.Вольфсона, 

П.Д.Яковлєва? 

27. Характеристика СРПіР, приурочених до складок, ускладнених розривними 

порушеннями. Приклади родовищ. 

28. Характеристика СРПіР, приурочених до розривних структур. Жильні рудні поля і 

родовища. Приклади родовищ. 

29. Характеристика СРП і Р в крупних розривних порушеннях і тріщинах, що їх 

супроводжують. Приклади родовищ. 

30. Характеристика СРПіР  в контактних зонах інтрузивних масивів. Скарнові родовища. 

31. Характеристика СРП і Р  в при контактових зонах інтрузивних масивів. Грейзенові 

родовища. 

32. Характеристика СРПіР  в основних і ультраосновних розшарованих інтрузивних 

масивах. Приклади родовищ. 

33. Характеристика СРП і Р  лужних інтрузивних масивів. Приклади родовищ. 

34. Характеристика СРПіР  багатофазних інтрузивних масивів кільцевої будови. Нефелін-

апатитові, карбонатитові родовища, молібденові штокверки. 

35. Характеристика СРПіР  вулканічних куполів, вулкано-тектонічних депресій, кальдер. 

Приклади родовищ. 

36. Характеристика СРП і Р, приурочених до лінійних вулканічних споруд, субвулканічних 

тіл і кореневих частин вулканічних апаратів. Приклади родовищ. 

37. Характеристика СРПіР полів розвитку трубок, що виникли внаслідок прориву газів. 

38. Характеристика СРПіР екзогенної серії. Субаеральні структури (денудаційні, ерозійні, 

карстові). Приклади родовищ. 

39. Характеристика СРПіР ендогенної серії. Субмаринні структури (прибережно морські, 

барові, рифові, поверхонь незгідності). Приклади родовищ. 

40. Характеристика основних типів структур рудних стовпів (за В.М.Крейтером). 

 

 

  

 


