
  

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ВСТУП 

 
1. Мета дисципліни − вивчення  мінерально-сировинних ресурсів світу, набуття знань про 

розташування найбільш відомих родовищ корисних копалин різного генезису у  геологічних 

структурах світу та України. 

 

2. Попередні вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

 

1. Знати:  

Головні генетичні типи родовищ корисних копалин; рудоконтролюючі та рудо 

генеруючі геологічні процеси; мінеральний і хімічний склад гірських порід, рудних 

і нерудних мінералів; класифікації запасів і ресурсів корисних копалин; принципи 

пошуків і розвідки корисних копалин; способи підрахунку запасів корисних 

копалин. 

2. Вміти:  

Визначати генетичний тип родовищ корисних копалин за особливостями 

геологічної будови, асоціацією порід і рудної мінералізації; виявляти взаємозв’язок, 

з одного боку, між геологічними обстановками, тектонічною позиціє, асоціацією 

порід та, з іншого боку, потенційною рудною мінералізацією. 

3. Володіти елементарними навичками  

Класифікації гірських порід різного генезису; діагностики рудних і породотвірних 

мінералів.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В лекційному курсі представлена сучасна інформація щодо глобальних особливостей 

розповсюдження різних видів (металевих і неметалевих) корисних копалин, світові тенденції 

їх видобутку і використання, останні зміни світового ринку мінеральних корисних копалин. 

Достатній запас мінеральної сировини в існуючих ринкових умовах є важливою основою для 

стабільної та добре функціонуючої економіки. Тому детальний та об'єктивний аналіз 

регіональних та галузевих тенденцій світового гірничого виробництва має вирішальне 

значення для перспективної політики щодо корисних копалин як окремої країни, так і 

гірничо-видобувних компаній. Як показує досвід останніх десятиріч розвиток світової 

мінерально-сировинної бази стрімко змінюється, що пов’язано як із значними перемінами у 

видобутку корисних копалин, відпрацюванням традиційних типів родовищ корисних 

копалин, введенням у експлуатацію нетрадиційних типів родовищ, глобальними 

перестановками у гірничо-видобувній галузі, появою і закріпленням на світовому ринку 

видобутку і переробки корисних копалин Китаю, Індії. Володіння та аналіз такої інформації 

може допомогти майбутнім спеціалістам визначити потенційну коротко- чи 

середньострокову політику у розробці стратегічних планів видобутку, переробки корисних 

копалин, зважити явні і потенційні ризики, пов’язані із відпрацюванням існуючих чи 

розробкою нових родовищ. Хоча геологічна доступність корисних копалин відносно висока, 

геополітичні та економічні конфлікти можуть призвести до дефіциту корисних копалин. В 

таких умовах основним стратегічним завданням є зменшення залежності від імпорту від 

сировини, особливо дефіцитних металів чи нерудної сировини. Детальні знання та вміння 

аналізувати дані із видобутку корисних копалин, сучасні ринкові тенденції видобувного 

бізнесу особливо важливі для зваженої політики передбачення та прийняття рішень як 

національних та міжнародних гірничо-видобувних компаній.  



  

4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати уміння і навички, які можуть бути 

використані в майбутній практичній діяльності студента, у проведенні аналізу геологічної 

будови, речовинного складу та генезису родовищ та проявів корисних копалин у межах 

конкретних геологічних структур світу та України.   

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

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

Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Сучасний рівень вивченості мінерально-

сировинної бази Світу 
лекція, семінарське 

заняття 
Письмова 

робота 
 

до 5% 

1.2 Металогенічне районування та 

регіональні особливості рудоносні  
лекція, семінарське 

заняття 
Письмова 

робота 
 
до 5% 

1.3 Металогенічну спеціалізація древніх 

платформ 
лекція, семінарське 

заняття 
Письмова 

робота 
до 5% 

1.4 Металогенічну спеціалізація 

фанерозойських   структур 
лекція, семінарське 

заняття 
Письмова 

робота 
до 5% 

1.5 Мінерально-ресурсну базу чорних та 

кольорових металів 
лекція, семінарське 

заняття 
Письмова 

робота 
до 5% 

1.6 Мінерально-ресурсну базу рідкісних 

металів 
лекція, семінарське 

заняття 
Письмова 

робота 
до 5% 

1.7 Мінерально-ресурсну базу благородних 

металів 
лекція, семінарське 

заняття 
Письмова 

робота 
до 10 % 

1.8 Мінерально-ресурсну базу радіоактивних 

металів 
лекція, семінарське 

заняття 
Письмова 

робота 
до 10 % 

1.9 Закономірності розташування родовищ 

неметалічних корисних копалин 
лекція, семінарське 

заняття 

Письмова 

робота 
до 10 % 

2.1 Визначати потенційний взаємозв’язок 

між генетичними типами порід, 

структурних обстановок і 

мінералізацією. 

семінарське заняття, 

самостійне навчання Письмова 

робота  

 

 

до 10 % 

2.2 Використовувати  набуті знання для 

визначення найважливіших напрямків 

подальших пошуків корисних копалин у світі 

та на території України. 

семінарське заняття, 

самостійне навчання Письмова 

робота  

 

 

до 10 % 

2.3 Складати схеми-розташування родовищ 

у геологічних структурах, оцінювати  їх 

економічну привабливість та галузі 

використання 

семінарське заняття, 

самостійне навчання 

 

Письмова 

робота 

 

до 10% 

2.4 Складати аналітичні записки щодо 

мінеральних ресурсів окремих районів, 

аналізувати перспективи нарощування 

ресурсів мінеральної сировини та 

економічних факторів які впливають 

розробку і конкурентоздатність   

окремих видів корисних копалин 

 

семінарське заняття 

 

Письмова 

робота 

 

до 5 % 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

щодо визначення геолого-промислових 

типів родовищ та оцінки перспектив їх 

використання 

 

 

 

Письмова 

робота 

 

до 5 % 

                                           
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 

 



  

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

 

6. 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 2.4 4.1 

Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів геосфер Землі 
+ + + + + + + + + + + + +  

Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, 

ліцензування, сертифікацію використання природних 

ресурсів, прогнозувати розвиток екологічних, 

технологічних, економічних та соціальних наслідків 

на окремих об’єктах природокористування 

         + + + +  

Знати основні принципи управління підприємств 

сфери надрокористування. Вміти оцінювати 

мінерально-сировинну та ресурсну базу окремих 

регіонів 

 + + + + + + + + + +    

Проектувати роботи в сфері геологічного вивчення 

надр різних стадій. Визначати і прогнозувати 

геологічні ризики освоєння надр для безпечного 

надрокористування. 

 + + + + + + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота за темами № 1-4 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Контрольна робота за темами № 5-7 – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

3) Семінарські заняття - 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

 

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

балів. Під час іспиту студент надає відомості про основні види рудних і нерудних корисних 

копалин, їхні ресурси і запаси в окремих країнах, загальносвітове  розповсюдження та головні 

геолого-промислові типи родовищ. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим, 

за відмови від участі у даній формі оцінювання студент не може отримати підсумкову 

позитивну оцінку.  

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 іспиті. 

 Семестрова кількість 

балів 
Екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 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 проведення 2 письмових модульних контрольних робіт та оцінку роботи 

студентів на семінарських заняттях. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 



  

письмового іспиту. 

 

Шкала відповідності 

 
Відмінно            /Excellent/ 60-100 

Добре                 /Good/ 75-89 

Задовільно         /Satisfactory/ 60-74 

Незадовільно    /Fail/ 0-59 

 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
семінарські 

заняття 

Самостійна 
робота 

Розділ 1. Мінерально-ресурсна база металічних корисних копалин 

1 
Тема 1. Мінерально-сировинна база чорних 

металів 
4 - 12 

2 
Тема 2. Мінерально-сировинна база кольорових 

металів 
4 2 12 

3 
Тема 3. Мінерально-сировинна база рідкісних 

металів 
4 - 12 

4 
Тема 4. Мінерально-сировинна база 

благородних металів 
2 2 12 

 Контрольна робота 1    

Розділ 2. Мінерально-ресурсна база рідкісноземельних і радіоактивних елементів 

5 
Тема 5. Родовища радіоактивних металів їх 

політичне і економічне значення 
3 2 10 

6 Тема 6. Родовища рідкісноземельних елементів 2 - 12 

Розділ 2. Мінерально-ресурсна база нерудних корисних копалин 

7 
Тема 7. Мінерально-сировинна база найбільш 

важливих нерудних корисних копалин 
2 - 10 

 Контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 28 10 80 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Семінарські заняття – 10 год. 

Консультації – 2  год. 

Самостійна робота - 88 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток №1 до робочої програми навчальної дисципліни «Мінерально-ресурсна база Світу»  

 
 
галузь знань  10  Природничі науки 

 

спеціальність  103 Науки про Землю 

 

освітній рівень  Магістр 

 

освітня програма  Геохімія і мінералогія 

 

вид дисципліни  Обов’язкова 

 

Список питань на іспит до дисципліни:  

 

1. Головні геолого-промислові типи родовищ заліза, закономірності їх географічного 

розташування та частка у світових ресурсах і запасах. 

2. Динаміка випуску товарних залізних руд і головні гірничорудні компанії-гравці на 

світовому ринку. 

3. Динаміка світового випуску чавуна і сталі. 

4. Охарактеризувати регіональну структуру світового експорту та імпорту залізних руд. 

5. Кон’юнктура світового ринку залізних руд. 

6. Головні геолого-промислові типи родовищ марганцю, закономірності їх географічного 

розташування. 

7. Характеристика країн, що володіють найбільшими ресурсами і запасами марганцю. 

8. Видобуток товарних марганцевих руд (способи розробки родовищ, об’єми світового 

видобутку, головні країни-продуценти). 

9. Виробництво, галузі використання та регіональна структура розташування основних 

компаній-продуцентів марганцевих сплавів. 

10. Світова динаміка використання марганцевих руд. 

11. Фактори, які впливають на кон’юнктуру світового ринку марганцю. 

12. Особливості регіональної структури розподілу ресурсів і запасів хрому. 

13. З якими країнами пов’язані основні перспективи нарощування запасів хрому? 

14. Світова динаміка випуску хромових руд. 

15. Світова динаміка та основні продуценти ферохрому. 

16. Галузі і об’єми використання хрому. 

17. Кон’юнктура світового ринку хрому. 

18. Географічна структура розподілу ресурсів і запасів вольфраму. 

19. Видобуток і виробництво вольфрамових концентратів (на прикладі Китаю). 

20. Галузі і об’єми використання вольфраму. 

21. Охарактеризувати основні фактори, що впливають на світові ціни вольфрамових 

концентратів. 

22. Характеристика мінерально-ресурсної бази титану (на прикладі Китаю, Росії і 

України). 

23. Характеристика основних компаній, що контролюють видобуток титанової сировини. 

24. Видобуток руд і виробництво титанових концентратів. 

25. Галузі і об’єми використання титану (на прикладі діоксину титану і металічного 

титану). 

26. Характеристика головних країн-експортерів та імпортерів титанової сировини. 

27. Кон’юнктура світового ринку титану (на прикладі діоксину титану). 

28. Головні геолого-промислові типи родовищ фосфатів. 



  

29. Регіональні особливості розподілу запасів і ресурсів фосфору. 

30. Кон’юнктура світового ринку фосфатних руд. 

31. Видобуток руд і виробництво фосфатних концентратів 

32. Структура і закономірності розподілу світових запасів і ресурсів золота 

33. Динаміка світових цін на золото та основні ціноутворюючі фактори 

34. Галузі та об’єми використання золота 

35. Геолого-промислові типи родовищ алюмінію та географічні закономірності розподілу 

світових запасів і ресурсів 

36. Основні компанії які займаються випуском глинозему 

37. Кон’юнктура світового ринку бокситів 

38. Регіональні особливості розподілу запасів і ресурсів міді 

39. Динаміка світового видобутку міді 

40. Головні країни експортери та імпортери міді (на прикладі рафінованої міді і 

концентратів) 

41. Кон’юнктура світового ринку міді 

42. Головні геолого-промислові типи родовищ нікелю та їх частка у світових запасах і 

ресурсах 

43. Галузі і об’єми використання нікелю 

44. Характеристика міжнародної торгівлі нікелем  

45. Динаміка світових цін на нікель та основні ціноутворюючі фактори 
46. Головні геолого-промислові родовища урану та особливості класифікації і розподілу 

ресурсів. 

47. Мінерально-ресурсна база урану головних країн-продуцентів. 

48. Взаємозв'язок головних технологічних способів видобутку урану, ціни та ресурсів. 

49. Основні галузі використання урану. 
50. Географічні особливості розташування уранових родовищ та головні країни-імпортери. 



  

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 

Основна:  

1. Авдонин В.В., Романович И.Ф. Металлические полезные ископаемые. -Москва, 2006. 

2. Авдонин В.В., Старостин В.И. Геология полезных ископаемых. - М.: Изд.центр 

«Академия», 2010. - 384 с. 

3. Гурський Д.С. та ін. Металічні та неметалічні корисні копалини України. В .2      т. - 

Київ, 2006. 

4. Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые. Учебн. Пособие для вузов. - М., 

2007, 459 с. 

5. Михайлов В.А., Шевченко В.І., Огар В.В. та ін. Металічні корисні копалини України. - 

Київ, 2007. 

6. Михайлов В.А, Виноградов Г.Ф., Курило М.В. та ін. Неметалічні корисні копалини 

України: Підручник. - К: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 

2008. - 494 с. 

7. Смирнов В.І. Геологія корисних копалин. - Київ, Вища школа, 1995. 

8. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. - М., Недра, 1989. 

9. Живов В.Л., Бойцов А.В., Шумилин М.В. Уран (геология, экономика, добыча). М.: 

Атомредметзолото, 2012. 

10. Тарханов А.В., Бугриева Е.П. Крупнейшие урановые месторождения мира. М.: 

ВИМС, 2012. 

11. Uranium 2018:  Resources, Production and Demand. OECD, 2018. 

Додаткова:  

9. Горная энциклопедия в пяти томах. - М., «Советская энциклопедия», 1984-1988. 

10. Малюк  Б.І. та ін. Структура мінерально-сировинного комплексу країн світу: 

Довідкове видання. У 2-х т. - Львів: ЗУКЦ, 2004. - 338 с. 

11. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д.: Надрокористування у країнах Європи і 

Америки. – Київ, 2003. 

12. Мінеральні ресурси України та світу. Геоінформ. - Київ, 2008. 

13. Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Европы. - 

М., Академический проект, 2006. 

14. Короновский Н.В., Старостин В.И., Авдонин В.В. Геология для горного дела. - М., 

«Академия», 2007. 

15. Кулиш Е.А., Михайлов В.А. Урановые руды мира. Геология, ресурсы, экономика. - 

Киев, 2004. - 277 с. 

16. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів. – Київ, 2003. 

17. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезних ископаемих. - М., 2005. 

18. Старостин В.И. Металлогения. - М., КДУ, 2012. - 560 с. 

19. Dahlkamp F.J. Uranium ore deposits. Springer, 1993. – 470 p. 

20. Laznicka P. Giant metallic deposits: Future sources of industrial metals. – Heidelberg: 

Springer-Verlag. – 2010. – 949 p. 

21. Robb L. Introduction to ore-forming processes. Blackwell Publishing – 2005 – 373 p. 


