
 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними методами та підходами геолого-

економічної оцінки родовищ корисних копалин та геологічного простору; оцінки екологічних 

збитків на об’єктах надрокористування. Вироблення у студентів навичок підрахунку запасів 

та оцінки ресурсів твердих корисних копалин та вуглеводнів. Навчити студентів обирати 

обґрунтовані напрями використання надр ділянки, яка оцінюється, та методи ефективного 

управління процесами надрокористування.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу “ Структурна геологія та геокартування”, «Статистична 

обробка геологічної інформації» або аналогічних  за змістом. 

2. Володіти навичками роботи з геологічними розрізами, крупно масштабними картами та 

планами, електронними таблицями  та іншими джерелами даних.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з основами кількісної, якісної та вартісної оцінки ресурсів і 

запасів корисних копалин. Вивчаються методи підрахунку запасів в залежності від 

геологічних і гірничотехнічних умов освоєння родовищ. Студенти набувають практичних 

навичок аналізу результатів геологорозвідувальних робіт на різних стадіях освоєння надр.  

Завдання: 

- ознайомити студентів із стадійністю проведення геологічного вивчення та розробки 

родовищ корисних копалин, чинниками, які визначають промислову цінність родовищ; 

- ознайомити студентів з сучасними способами підрахунку запасів родовищ корисних 

копалин; 

- набуття студентами необхідних практичних навичок розрахунку фінансових 

показників при оцінках об’єктів надрокористування із врахуванням специфічних 

ризиків гірничого бізнесу. 

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 Стадійність геологічного та техінко-

економічного вивчення надр.  

Стадії геолого-економічної оцінки 

лекція Письмова 

робота 

до 5% 

1.2 Поняття про запаси і ресурси 

корисних копалин та методи їх 

визначення 

лекція Письмова 

робота 

до 5% 

1.3 Класифікації запасів і ресурсів 

твердих корисних копалин та 

вуглеводнів 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.4 Чинники, які визначають промислову 

цінність родовищ корисних копалин. 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.5 Поняття про показники і параметри 

кондицій на мінеральну сировину  

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.6 Методи підрахунку запасів твердих 

корисних копалин 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 10% 

1.7 Методи підрахунку запасів 

вуглеводневої сировини 

лекція, практичне 

заняття 

Письмова 

робота 

до 5% 

1.8 Методи вартісної оцінки родовищ лекція, практичне Письмова до 5% 



корисних копалин заняття робота 

2.1 Розраховувати різними методами 

кількість прогнозних і перспективних 

ресурсів виділеної площі 

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота, 

графічне та 

програмне 

представлен

ня 

до 10% 

2.2 Обирати і обґрунтовувати кондиції 

для підрахунку запасів відповідно до 

обраного способу підрахунку та 

складності геологічної будови 

родовища  

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 

до 10% 

2.3 Проводити підрахунок запасів 

способами геологічних і 

експлуатаційних блоків, геологічних 

розрізів і погоризонтних планів 

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота, 

графічне та 

програмне 

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 та вартісної 

оцінки родовищ корисних копалин 

практичне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота студента. 

 
Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання за 

освітньою програмою Геологія 

 

 

                Результати навчання дисципліни  

(код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Використовувати інформаційні 

технології, картографічні та 

геоінформаційні моделі в області наук 

про Землю. 

+ + +   + + + +   + + 

Обґрунтовувати вибір та використовувати 

польові та лабораторні геологічні методи 

для аналізу природних та антропогенних 

систем і об’єктів. 

   + + + + + + + + +  

Спілкуватися іноземною мовою за фахом + + +           

Проводити самостійні геологічні дослідження 

в польових і лабораторних умовах, готувати 

звіти 
+  +     + + + + + + 

 



  

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота із основ геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин та 

підрахунку запасів – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 

2) Контрольна робота із основ вартісної оцінки родовищ корисних копалин– 10 балів 

(рубіжна оцінка 6 балів) 

3) Оцінка за виконання самостійних робіт та роботу на практичних 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 

письмово-усній формі. 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 та балів 
отриманих на 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 6 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати якість 

засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем 

методи та засоби), виконання 6 самостійних практичних робіт (де студенти мають 

продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі без обмеження 

інструментарію та техніки вирішення проблеми)  та проведення 2 письмових модульних 

контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного 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  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 
Самостійн
а робота 

Розділ1 Геологічне та техніко-економічне вивчення надр: етапи і стадії.  

1 

Вступ. 

Тема 1  Геологічне вивчення надр. Запаси та 

ресурси корисних копалин 

4  6 

2 
Тема 2.  Етапи і стадії геологічного та техніко-

економічного вивчення надр 
4 2 6 

3 
Тема 3. Чинники, які визначають промислову 

цінність родовищ корисних копалин 
4 2 6 

4 Тема 4. Кондиції на мінеральну сировину 4 2 6 

5 Тема 5. Підрахунок запасів корисних копалин 2 2 4 

 Контрольна робота 1   2 

Розділ 2 Вартісна оцінка ділянок надра 

6 
Тема 6. Економічна та вартісна оцінка родовищ 

корисних копалин 
4 2 6 

7 
Тема 7.  Вивчення і економічна оцінка 

геологічного простору 
2 2 4 

8 

Тема 8.Економічні механізми та система 

державного регулювання використання 

надр 

4 2 3 

 Контрольна робота 2   2 

 ВСЬОГО 28 14 45 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 90 год,в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Практичні заняття - 14год. 

Консультації - 3 год. 

Самостійна робота - 45год. 



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 

 

Основна:  

1. Вельмер Ф.В. Экономические оценки месторождений. – К.: Логос, 2001. – 201 с.  

2. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр. Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України №432 від 5.05.1997р.-Київ: Державна комісія України по 

запасах корисних копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів. – 1997. 

3. Кулиш Е.А., Плотников А.В. Геологические факторы экономической ценности железорудных 

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

4. Курило М.М., Андрєєва О.О. Економічна геологія: Методичні рекомендації до виконання 

практичних робіт для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: 

Ніка-Центр, 2014.- 104 с. 

5. Основи економічної геології. Навчальний посібник.- К.: «Логос».-2006.-223с. 

6. Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин. 

-К.: Вид-во «АДЕФ-Україна», 2011.- 384 с. 

7. Wellmer E.W. Economic evaluation in exploration. – Springer Verlag, Berlin, 1986. 

 

Додаткова: 

1. Нill J.H. Geological and Economical estimate of mining projects. London, 1993. 

2. Rudawsky Y.O. Economic evaluation techniques for mining investment projects // Colorado School of 

Mines. Miner. Ind. Bull. – V. 14. № 1. – 1971. 

3. Steps for preparing uranium production feasibility studies: A Guidebook. – IAEA, Vienna, 1996. – 180 p. 

4. Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні/ Довгий С.О., 

Коржнев М.М., Курило М.М., Ляшенко О.І., Малахов І.М., Трофимчук О.М., Чумаченко С.М., 

Яковлєв Є.О., Захарій Н.В., Сухіна О.М.- К.: Ніка-Центр, 2012. – 323 с. 

5. Економічна геологія родовищ залізистих кварцитів/ Рудько Г.І., Плотніков О.В., Курило М.М., 

Радованов С.В.- К.: Вид-во «Академпрес», 2010.- 272 с. 

6. Критерії екологічної і геолого-економічної оцінки та мінералогія відходів гірничо-металургійного 

комплексу Кривбасу/ С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук,  

Є.О. Яковлєв.- К.: Ніка-Центр, 2013.-226с. 

7. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки. – 

Київ: Географіка, 2003. – 207 с.Мінерально-сировинна комплекс та сталий розвиток України/ С.О. 

Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнев, М.М. Курило, О.М. Трофимчук, Ю.Д. Чугунов, Є.О. 

Яковлєв, Л.М. Якушенко.- К. Ніка-Центр 2014. – 233 с. 

8. Нормативно-правове регулювання надрокористування/ Рудько Г.І., Курило М.М., 

Миргородський О.П., Лагода О.А.- К.: Вид-во Гіперіон.-2012.-256с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


