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Мета дисципліни – ознайомлення студентів з загальними теоретичними основами 
металогенії як вчення про формування головних типів рудних родовищ, металогенії головних 
геодинамічних обстановок Землі (океанічної та континентальної кори,   геосикліальних 
поясів, платформ, докембрійських кратонів, епікратонних западин, рухливих/мобільних 
поясів, зон активізації) металогенічними провінціями та металогенічними епохами; 
металогенічною характеристикою окремих провінцій та структурно-металогенічних зон; 
закономірностями формування і розміщення у просторі та часі родовищ корисних копалин. 

   
Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
     1) Успішне опанування мінераграфії  
     2) Володіти навичками опису рудних мінералів  

 
Анотація навчальної дисципліни / референс:  
      У програмі дисципліни основна увага приділяється методам металогенічних досліджень; 
джерелам та умовам концентрації металів у різних типах родовищ; металогенічній 
періодизації; металогенічним особливостям докембрійських та складчастих фанерозойських 
областей; орогенічному циклу Уїлсона та пов’язаним з ним родовищам корисних копалин; 
сучасним уявленням про рудоконцентрацію та формування крупних та унікальних родовищ; 
принципам металогенічного районування територій; металогенічному районуванню 
території України. 
 
Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення студентів із: 

1) закономірностями формування і розміщення родовищ корисних копалин у часі та 
просторі; 

2) встановленням процесів рудоутворення та їх місця у геологічному розвитку земної 
кори; 

3) визначенням критеріїв рудоносності; 
4) прогнозуванням перспектив виявлення родовищ в різних регіонах; 

     5) оцінкою  масштабів можливого зруденіння та очікуваної якості корисної копалини. 
 
Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки заходів 

оцінювання) 
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 Історію розвитку металогенічних 
досліджень   

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 5 % 

1.2 
Металогенію складчатих 
геосинклінальних поясів  

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 5 % 

1.3 Металогенію платформ  
лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 5 % 

1.4 Металогенію архейських кратонів та  
епікратонних западин.   

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 5 % 

1.5 Металогенію протерозойських рухомих 
поясів та зон активізації епікратонних 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 

Письмова 
робота до 5 % 
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западин навчання 

1.6 Металогенію провінцій Українського 
щита 

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 5 % 

1.7 Металогенію Карпатської провінції 
лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 5 % 

1.8 Металогенію Дніпрово-Донецької області 
лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 5 % 

1.9 Металогенію Волино-Подільської 
провінції  

лекція, практичне 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота до 5 % 

2.1 Працювати з металогенічними та 
прогнозними картами практичне заняття Письмова 

робота до 10 % 

2.2 Аналізувати металогенічне районування 
території України практичне заняття Письмова 

робота до 10 % 

2.3 Визначати типи рудних формацій практичне заняття Письмова 
робота до 10 % 

3.1 Вміти проводити порівняльний аналіз 
металогенічних провінцій території 
України. 

практичне заняття 
 

до 10 % 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте рішення 
щодо визначення особливостей 
металогенії головних провінцій території 
України  

практичне заняття 

 

до 15 % 

Структура курсу: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота студентів 
 
 
 
 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 
1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота із загальних понять про металогенію – 10 балів (рубіжна оцінка 6 

балів) 
2) Контрольна робота із загальних рис металогенії України – 10 балів (рубіжна оцінка 6 

балів) 
3) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів) 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Під час заліку студент надає відомості про будову території України з 
використанням набутих знань про головні регіональні геологічні структури України. 
Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при відмові від участі у 
даній формі оцінювання студент не отримає відповідні бали до підсумкової 
оцінки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
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Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або 
залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 
 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 
 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 5 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 заліку. 
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції  практичні  
заняття 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Загальні поняття про металогенію  

1 
Вступ. 
Тема 1. Металогенія – історія розвитку.  Концепції 
рудоутворення 

3 – 4 

2 Тема 2. Будова землі та металогенія глобальних 
геодинамічних структур. 1 1 4 

3 Тема 3. Складчасті геосинклінальні пояси, стадії 
розвитку  та їх металогенія  1 1 2 

4 Тема 4. Металогенія платформного етапу розвитку. 1 1 2 

5 Тема 5. Орогенічний цикл Уілсона, його стадії та 
загальна металогенія. 1 1 2 

6 
Тема 6. Архейські кратони, епікратонні западини, 
протерозойські рухомі пояси та зони активізації– 
геологічна будова та металогенія 

1 1 2 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2 Головні металогенічні провінції України 

7 Тема 9. Металогенічне районування території 
України 

3 – 6 

8 Тема 10. Металогенія провінцій Українського 
щита.  1 1 4 

10 Тема 15. Карпатська металогенічна провінція 1 1 4 

11 Тема 16. Дніпровсько-Донецька металогенічна 
область 

1 1 4 

12 Тема 17. Донецька металогенічна область 1 1 4 

13 Тема 18. Волино-Подільська металогенічна 
провінція 

1 1 2 

 Контрольна робота  2    

 ВСЬОГО 16 10 60 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг  90 год., в тому числі: 
Лекцій – 16 год. 
Практичні заняття – 10 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
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В тому числі періодичні видання та інтернет ресурси 
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