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Мета дисципліни – забезпечити формування у студентів знання основ пошуків і розвідки 
родовищ корисних копалин з розумінням головних пошукових передумов та ознак, сучасних 
методів геологічного картування, пошуків та розвідки, принципів підрахунку запасів та 
оцінки родовищ корисних копалин.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування теоретичних основ про процеси формування родовищ 

корисних копалин 
2. Володіти елементарними навичками характеристики генетичних типів родовищ 

корисних копалин.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В програмі дисципліни головна увага приділяється основам пошуків та розвідки родовищ 

корисних копалин, з розглядом питань про стадії та методи пошуково-оцінювальних та геолого-
розвідувальних робіт, геологічним передумовам пошуків. Висвітлюються питання про геологічні 
передумови та пошукові ознаки, геохімічні та геофізичні методи пошуків, принципів опробування, 
технологій скорочення та обробки проб, технічним засобам розвідки родовищ корисних копалин та 
проблемам екологічної безпеки геолого-гірничого виробництва. Окрема увага надається розгляду 
питань щодо вимог промисловості до рудної та нерудної сировини, існуючим принципам класифікації 
запасів та методів їх підрахунку а також основам проведення геолого-економічної оцінки родовищ 
корисних копалин. 

 
Завдання (навчальні цілі) - ознайомлення студентів із:  

1) геолого-промисловою класифікацією родовищ корисних копалин; 
2) геологічними передумовами пошуків, пошуковими ознаками та методами пошуків РКК  
3) стадіями пошукових  й  розвідувальних робіт; 
4) вимогами промисловості до мінеральної сировини – кондиціями;  
5) класифікацією запасів та методами їх підрахунку; 
6) основами геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин 

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 Класифікацію та геолого-промислові 
типи родовищ металевих й неметалевих 
корисних копалин 

Лекція --/- до 10 % 

1.2 Геологічні передумови та ознаки пошуків 
родовищ корисних копалин лекція --/- до 10 % 

1.3 Стадії та методи пошукових робіт лекція --/- до 10 % 
1.4 Опробування та методи обробки проб лекція --/- до 10 % 
1.5 Стадії та методи розвідувальних робіт лекція --/- до 10 % 
1.6 Вимоги промисловості до мінеральної 

сировини – кондиції лекція --/- до 10 % 
1.7 Принципи класифікації запасів та методи 

їх підрахунку лекція --/- до 10 % 

1.8 Основи геолого-економічної оцінки 
родовищ корисних копалин лекція --/- до 10 % 

2.1 Використовувати отримані знання для 
вибору необхідного комплексу методів 
при проведенні пошукових та 
розвідувальних робіт 

самостійне навчання --/- до 10 % 

2.2 Використовувати отримані знання для 
проведення геолого-економічної оцінки 
родовищ корисних копалин 

самостійне навчання --/- до 10 % 
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Структура курсу: лекційні заняття, самостійна робота студентів. 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 
1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота з пошуків родовищ корисних копалин – 30 балів (рубіжна оцінка 18 

балів) 
2) Контрольна робота з розвідки родовищ корисних копалин – 30 балів (рубіжна оцінка 18 

балів) 
3) Оцінка на іспиті – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів) 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 балів. Під час іспиту студент надає відомості про принципи пошуків та 
розвідки родовищ корисних копалин з використанням отриманих знань та вмінь. 
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 
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 набрав менше 20 балів. 
 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання 
проводиться у формі іспиту. 
 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

№ Назва теми 
Кількість годин 

лекції самостійна 
робота  

Розділ 1 Пошуки родовищ корисних копалин  

1 
 

Вступ 
Тема 1. Геолого-промислові типи родовищ металевих та 
неметалевих корисних копалин 

2 5 

2 Тема 2. Геологічні передумови та ознаки пошуків родовищ корисних 
копалин 2 5 

3 Тема 3. Стадії пошуків та комплексування пошукових методів 4 10 
4 Тема 4. Методи опробування та обробки проб  4 10 
 Контрольна робота 1 1  

Розділ 2 Розвідка родовищ корисних копалин 
5 Тема 5. Завдання, стадії та методи розвідувальних робіт 4 10 
6 Тема 6. Вимоги промисловості до мінеральної сировини – кондиції. 2 5 
7 Тема 7. Класифікація запасів та методи підрахунку.  2 5 
8 Тема 6. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин 4 10 
 Контрольна робота 2 1  
 Іспит з дисципліни   

 Всього 26 60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Консультації – 4 год 
Самостійна робота – 60 год. 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 
Основна:  

1) Авдонин В.В., Ручкин Г.В., Шаталин Н.Н и др. Поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых – М.: Академпроект – 2007 – 540 с. 

2) Авдонин В.В.,  Бойцов В.Е., Григорьев В.М. и др. Месторождения металлических 
полезных ископаемых. – М.: Академпроект, – 2005 – 720 с. 

3) Ерохин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые – М.: МГУ, «Академкнига» – 
2007 – 459 с. 

4) Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых – М.: Недра – 
1985 – 283 с. 

5) Ларін К.Л., Виноградов Г.Ф., Шабатин В.С. та ін. Геолого-розвідувальна справа –  К.: 
Либідь – 1996 – 333 с. 

6) Металічні корисні копалини України –  під ред. Михайлова В.А. – К.: ВПЦ «Київський 
університет» – 2007 –  465 с. 

7) Неметалічні корисні копалини України –  під ред. Щербака Д.М. – К.: ВПЦ 
«Київський університет» –  2003 – 215 с. 

8) Погребицкий Е.О., Парадеев С.В., Поротов Г.С. и др. Поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых –  М.: Недра – 1977 – 405 с. 

9) Прокофьев А.П. Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых –  
М.: Недра – 1973 – 320 с. 

10) Синяков В.И. Геолого-промышленные типы рудных месторождений – СПБ: Недра – 
1989 – 248 с. 



6 
 

Додаткова: 
11) Альбов М.Н. Опробования месторождений полезных ископаемых – М.: Недра –  1975 

–  232 с. 
12) Аристов В.В. Поиски твердых полезных ископаемых – М.: Недра –  1975 – 255 с. 
13) Белевцев Я.Н., Епатко Е.М., Веригин М.Н и др. Железорудные месторождения 

докембрия Украины и их оценка –  К.: Наукова думка – 1981 –  230 с. 
14) Бурдэ А.И., Высоцкий А.А., Олейников И.И. и др. Геологическая документация при 

геолого-съемочных  и поисковых работах – М.: Недра – 1984 – 271 с. 
15) Каждан А.Б. Разведка месторождений полезных ископаемых – М.: Недра – 1977 –  

327 с. 
16) Ларин А.Л. Геолого-разведочное дело – К.: Высшая школа – 1981 – 586 с. 
17) Міцкевич Б.Ф. Геохімічні методи розшуків родовищ та умови їх застосування на 

Україні та в Молдавії – К.: Наукова думка – 1965 – 127 с. 
18) Погребицкий Е.О., Терновой В.И. Геолого-економическая оценка месторождений 

полезных ископаемых –  М.:, Недра – 1974 –  303 с. 
19) Сафранов Н.И. Основы геохимических методов поиска рудных месторождений – Л.: 

Недра – 1971 – 216 с. 
20) Смирнов В.И. Геологические основы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых – М.:.МГУ – 1967 – 588 с. 
21) Смирнов В.И., Прокофьев А.П., Борзунов А.П и др Подсчет запасов полезных 

ископаемых –  М.: Госгеолтехиздат – 1960 – 672 с. 
22) Формы геологических тел. – Справочник под. ред. Косыгина Ю.А., – М.: Недра –  1977 

– 248 с. 
23) Четвериков Л.И Теоретические основы разведки недр – М.: Недра – 1984 – 160 с. 
24) Шумилин Н.В. Геолого-економические основы горного бизнеса – М.: ВИМС –  1998 – 

168 с. 
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