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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 “ Теорія ймовірності та математична статистика”, 
«Геоінформаційні системи в науках про Землю» 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 
корисних копалин 

лекція, практичне 
заняття 

Письмова 

робота 
до 5% 

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. 

 

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 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.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Іспит 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 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру не  складені всі практичні роботи. 



Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 7 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби), виконання 5 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 з можливістю повторного складання / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/
п 

Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
 

Самостій
на робота 

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

  1 
Всту 

Тема 1  Геологічне вивчення надр. Запаси та 
есурси 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  6 

4 Тема 4. Кондиції на мінеральну сировину 4 2 6 

5 Тема 5. Підрахунок запасів корисних копалин 4 2 6 

 Контрольна робота 1    

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 6 

8 
Тема 8. Міжнародні стандарти вартісної 
оцінки при геологічному вивченні ділянок надр. 4 2 3 

 Контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 30 12 45 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг 90 год.,в тому числі: 

Лекцій – 30 год. 

Практичні заняття - 12год. 

Консультації - 3 год.  

Самостійна робота - 45год. 
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