
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Мета дисципліни – ознайомлення студентів з основами геології Світового океану, 
корисними копалинами на морському дні і в його надрах, методами іх пошуків та 
розвідки в акваторіях морів та океанів, вивчення генетичних особливостей утворення 
мінеральних скупчень в донних морських відкладах і в межах підводних магматичних 
структур.  

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні поняття про геологію Світового океану, будову та геоморфологію 
морського дна, базові принципи пошуків корисних копалин в морях та океанах.  

2. Володіти навичками роботи з батіметричними картами, способами відбору проб 
донних осадків та корінних порід, результатами геофізичних методів досліджень 
морського дна і підлеглих порід.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Відбувається ознайомлення з головними видами корисних копалин дна океану від 

шельфових зон до абісальних равнин. Приділяється увага мінеральним відкладам 
нижче рівня дна, висвітлюються ресурси твердих корисних копалин Світового океану. 
Окремо визначаються генетичні особливості залізо-марганцевих конкрецій абіссальних 
котловин та кобальт-марганцевих корок підводних гір і піднять океану, закономірності 
їх розповсюдження, можливості добування і використання.  

Висвітлюються питання нафтогазоносності Світового океану, а також 
внутришньоконтинентальних басейнів, використання морського буріння для пошуків 
вуглеводневої сировини. Приділяється увага геофізичному вивченню донних порід. 
Визначаються особливості пошуків різних видів корисних копалин на морському дні.    

Завдання: 

- опанування студентами сучасних уявлень про основні риси геологічної будови та 
рельєфу дна океану, будови земної кори океанічного типу;  

- ознайомлення студентів з головними видами корисних копалин Світового 
океану, їх генетичними особливостями, закономірностями розповсюдження, 
методами їх пошуків та розвідки; 

- набуття студентами необхідних практичних навичок користування 
батиметричними картами, способами обробки матеріалів морських геологічних 
досліджень. 

 

Результати навчання:  

 

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

Форма/Методи 
викладання і 

навчання 

Форма/Мет
оди 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання    
1.1 Визначення ресурсів твердих 

корисних копалин Світового океану, 
співвідношення їх з геолого-
промисловими типами родовищ 
суходолу 

лекція Письмова 
робота 

до 5% 

1.2 Вимоги до визначення  ресурсів 
твердих корисних копалин в надрах 

лекція Контрольна 
робота 

до 5% 



морського дна 
1.3 Визначення корисних копалин 

морського дна – залізо-марганцевих 
конкрецій абиссальних котловин та 
кобальт- марганцевих  корок 
підводних гір 

лекція, 
семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Вивчення уявлень про утворення 
залізо-марганцевих конкрецій в 
донних відкладах Світового океану 

лекція, 
семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.5 Визначення методів морських 
геологічних досліджень – відбір 
донних проб, морське буріння, 
аерокосмічні, геофізичні методи   

лекція, 
семінарське 
заняття 

Оцінка за 

роботу на 

семінарських 

заняттях 

до 10% 

1.6 Вивчення загальної характеристики 
морських відкладів та 
закономірностей будови осадовой 
товщі океану 

лекція, 
семінарське 
заняття 

Контрольна 
робота 

до 10% 

1.7 Основні відомості про нафтогазо-
носність Світового океану і 
внутришньоконтинентальних 
басейнів та добування нафти і газу 
в морських акваторіях    

лекція, 
семінарське 
заняття 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.1 Використовувати отримані знання 
для вибору необхідного комплексу 
методів при проведенні пошукових 
робіт в морських акваторіях 
 

практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Оцінка за 

роботу на 

практичних 

заняттях  

до 10% 

2.2 Визначати ступінь геологічного  
вивчення перспективних на корисні 
копалини ділянок морського дна та 
обґрунтовувати методи пошуково-
оцінювальних  робіт,  які доцільно 
проводити в даному районі 

практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.3 Користуватись сучасними 
правовими основами дослідження і 
використання Світового океану та 
його надр 

практичне 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Оцінка за 

роботу на 

практичних 

заняттях  

до 5% 

3.1 Вміти студентам спілкуватись з 
колегами на професійному рівні з 
питань  аналізу методів пошуків 
різних видів корисних копалин на 
морському дні 

лекція, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

До 10% 

4.1 Розуміння персональної 
відповідальності за особисте 
рішення щодо визначення основних  
методів проведення пошукових  
робіт в акваторіях океанів та морів 

семінарське 
заняття, 
самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

Структура курсу: лекційні, семінарські та практичні заняття. 

 



 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Оцінка за роботу на практичних та семінарських 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 два теоретичних питання. Іспит 
проводиться у письмово-усній формі.  

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 під час 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 не  складені всі практичні роботи і не набрано мінімальну кількість балів – 36 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою 
та передбачає: виконання двох модульних контрольних робіт, практичних занять та 
проведення семінарських занять, де студенти мають продемонструвати якість 
засвоєних знань та вирішити поставлені задачі використовуючи окреслені викладачем 
методи та засоби. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 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, ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
п/п 

Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні Cемінарські 
Самостійна 

робота 

Розділ1 Геологічна будова та геоморфологія океанічного ложа, корисні копалини в 
надрах і на поверхні морського дна  

1 

Вступ. 

6   
 

20 

Тема 1.  Історія розвітку 
морських геологічних 
досліджень в Світі і в Україні 

2 

Тема 2. Фізико-геологічні 
процеси у Світовому океані, 
загальна характеристика 
ендогенних та екзогенних 
процессів 6   2 20 

3 

Тема 3. Загальні 
закономірності будови 
осадової товщі океану та 
характеристика морських 
відкладів 6 2 2 20 

4 

Тема 4. Корисні копалини в 
надрах морського дна, 
нафтогазоносність Світового 
океану 8 2 2 20 

5 

Тема 5. Залізо-марганцеві 
конкреції абісальних равнин 
та кобальт-марганцеві коркі 
підводних гір та піднятть 
океану як перспективна 
сировина для промислового 
використання 6 2 2 30 

  Контрольна робота 1         

Розділ 2 Методи пошуків і розвідки корисних копалин в акваторіях океанів і морів 

6 

Тема 6. Геологічне вивчення 
морського дна і корисних 
копалин, що знаходяться на 
його поверхні 4   2 20 

7 

Тема 7.  Способи відбору 
проб донних відкладів, 
аерокосмічні та геофізичні 
методи вивчення морського 
дна  4 2  2 20 



8 

Тема 8. Морське буріння як 
найбільш інформативний 
метод дослідження 
морського дна і підлеглих 
порід 4 

 
2 20 

  Контрольна робота 2         

  ВСЬОГО 44 8 14 170 

 

 

Загальний обсяг 240 год.,в тому числі: 

Лекцій – 44 год. 

Практичні заняття - 8год. 

Семінарські заняття – 14 год. 

Консультації - 4 год. 

Самостійна робота – 170 год. 



 
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 
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3. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 

Производство геологоразведочных работ: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1985. – 

288с. 

4. Митропольський О.Ю., Іванік О.М. – Основи морської геології. Підручник. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 219 с. 

5.  Шнюков Е.Ф., Белодед Р.М., Цемко В.П. – Полезные ископаемые Мирового океана . К.: 

«Наукова думка», 1979. – 259 с.  

 

Додаткова: 

 

1. Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. – М.: 

Недра, 1969. –  384с. 

2.  Ларин К.Л., Виноградов Г.Ф., Шабатин В.С. та ін. Геолого-розвідувальна справа. – 

К.: Либідь, 1996. – 336с. 

3.  Максимов А.А., Милосердина Г.Г., Еремин Н.И. Краткий курс геологоразведочного 

дела. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 232с. 

4. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / Е.О. Погребицкий, С.В. 

Парадеев, Г.С. Поротов и др. Изд. 2-е. – М.: Недра, 1977. – 405с. 

5.  Рудько Г.І. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин / Рудько Г.І., 

Курило М.М., Радованов С.В. – К.: Вид-во «АДЕФ – Україна», 2011. – 384с. 

6.  Соловов А.Л. Геохимические методы поисков месторождений полезных 
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Питання на іспит 
 

1. Ресурси твердих корисних копалин Світового океану. 

2. Тверді корисні копалини в надрах морського дна. 

3. Рідкі та газоподібні корисні копалини в надрах морського дна. 

4. Нафтогазоносність Індійського океану. 

5. Нафтогазоносність Атлантичного океану. 

6. Нафтогазоносність Тихого океану. 

7. Нафтогазоносність Північно-Льодовитого океану. 

8. Утворення родовищ нафти і газу в шельфових зонах океану. 

9. Геофізичні методи досліджень рельєфу і поверхні океанічного та морського дна. 

10. Геологічні методи досліджень рельєфу океанічного та морського дна. 

11. Прибережно-морські розсипні родовища. 

12. Генезис залізо-марганцевих конкрецій. 

13. Основні поля розвитку залізо-марганцевих конкрецій. 

14. Критерії оцінки, пошуки та розробка родовищ залізо-марганцевих конкрецій. 

15. Кобальт-марганцеві корки підводних гір та піднять океану. 

16. Фосфоритові конкреції та фосфатизовані вапняки підводних гір Світового 

океану. 

17. Технічні засоби опробування морських донних відкладів. 

18. Використання морського буріння для пошуків і добування корисних копалин 

океану.   

19. Перспективи промислового використання глибоководних донних відкладів. 

20. Характеристика ендогенних геологічних процесів в океані. 

21. Загальна характеристика екзогенних геологічних процесів в океані. 

22. Газогідрати – нетрадиційні енергоносії для промислового освоення. 

23. Правові основи дослідження і використання Світового океану та його надр. 

24. Морська вода як корисна копалина. 

25. Проблема походження і віку Світового океану. 

 
 
 

 


