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ВСТУП 

Навчальна дисципліна    Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин                      
                               (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «   Бакалавр      » галузі знань «Природничі науки»   
        (зазначити відповідний рівень)     (зазначити) 

з напряму підготовки   040103 – «Геологія»  ,  
                                 (шифр і назва напряму підготовки) 
спеціальності _____________________________                                

           (шифр і назва спеціальності) 

Дана дисципліна  є дисципліною за вибором                                                                                             
   (нормативна, за вибором) 

за спеціальністю______________ спеціалізацією блок «Геологічна зйомка, пошуки і 
розвідка родовищ корисних копалин»                                                     .  
                            (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у другому семестрі   четвертого  курсу  бакалавратури в обсязі –  
                         180                              год.  

(зазначається загальний обсяг) 

( 5,0 кредитів ECTS) зокрема:  лекції – 56  год, практичні 42 год., самостійна робота 
– 82 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – іспитом. 

 
Мета дисципліни – формування у студентів знань геологічних основ пошуків і 

розвідки, пошукових передумов і ознак, методів пошуків, розвідки, опробування, 
підрахунку запасів та оцінки родовищ корисних копалин. Студенти повинні опанувати 
основними пошуковими засобами і методами проведення пошуково-розвідувальних 
робіт, принципами прогнозної оцінки територій і родовищ. 

Завдання – розгляд загальних даних про геологічні закономірності, що 
контролюють розміщення родовищ корисних копалин в земній корі, вибір ефективних 
пошукових методів і їх застосування у відповідності з  природними умовами району 
пошуків, визначення промислової оцінки родовищ за допомогою різних методів 
розвідки, опробування і підрахунку запасів. 

Структура курсу – дисципліна складається з трьох змістових модулів. Перший 
включає теми 1-2; другий – теми 3-4; третій – теми 5-6. Завершується курс іспитом. 

 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
- теоретичний матеріал в обсязі всього курсу «Пошуки та розвідка родовищ корисних 
копалин», що передбачений навчальним планом; 
- геолого-промислові типи родовищ корисних копалин; 
- геологічні передумови (фактори контролю) розміщення родовищ; 
- пошукові ознаки родовищ в різних геологічних умовах; 
- основи класифікації і методи підрахунку запасів корисних копалин; 
- основи трьохвимірного комп’ютерного моделювання геологічної будови родовища; 
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вміти:  
- розробити і застосувати комплекс пошукових методів для даного регіону; 
- дати обґрунтовану оцінку промислових перспектив родовищ за даними пошукових 
робіт і своєчасно відбракувати непромислові об’єкти; 
- зробити науковий прогноз мінливості геолого-промислових параметрів  родовища; 
- розробити раціональну систему розвідки і опробування родовища у відповідності з 
мінливістю геолого-промислових параметрів; 
- дати геолого-економічну оцінку родовищу, визначити продуктивність підприємства і 
термін експлуатації родовища. 
 

Місце дисципліни «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин» є базовим 
в структурно-логічній схемі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр геології», 
оскільки формує у студентів знання про геологічні умови, методи пошуків, розвідки і 
економічної оцінки родовищ корисних копалин. Знайомство з дисципліною 
проводиться на заключному етапі навчання студентів і базується на знанні основних 
геологічних, геохімічних та геофізичних дисциплін, а також хімії, фізики, 
математичної статистики. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. «Загальна геологія», «Геологорозвідувальна 
справа», «Основи геохімії», «Геологія родовищ корисних копалин», «Геофізичні 
методи досліджень». 
 
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-2, змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3-4, 

змістовий модуль 3 (ЗМ3) – теми 5-6  Обов’язковим для допуску до іспиту є отримання 
студентом за три змістових модулі не меньше ніж  20 балів.                                                                                                                                        
 
Оцінювання за формами контролю:  

ЗМ1 ЗМ 2 ЗМ 3  
Min.–12 

балів 
Max.–20 

балів 
Min.–12 
 балів 

Max.–20  
балів 

Min.–12 
балів 

Max.–20  
балів 

Модульна  
контрольна робота 1 12 20     
Модульна контрольна 
робота 2   12 20   
Підсумкова модульна 
контрольна робота      12 20 

 
Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 20 балів до складання іспиту не допускаються деканатом.. Рекомендований 
мінімум 36 балів. 

 
 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 
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При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 

 модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Іспит Підсумкова  

оцінка 
Мінімум 12 12 12 24 60 
Максимум 20 20 20 40 100 

 
 
При цьому, кількість балів: 

 1-20 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни; 

 21-59  відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64  відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84  відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89  відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 – 100  відповідає оцінці «відмінно». 

 
 
  Шкала відповідності (за умови іспиту)              
За 100 – бальною 

шкалою 
 

За національною 
шкалою 

90 – 100 5 відмінно 
85 – 89 
75 – 84  

4 добре 

65 – 74  
60 – 64  

3 задовільно 

21 – 59  2 не задовільно 
1 – 20    

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1.  Теоретичні основи вчення про пошуки та розвідку 
родовищ корисних копалин 

 
Тема 1. Критерії планування і здійснення пошуково-розвідувальних робіт (33год.) 

Мета і задачі пошуково-розвідувальних робіт, їх місце в розвитку 
продуктивних сил країни. Стадійне виконання геолого-розвідувальних робіт: 
геологічне вивчення території, загальні пошуки, детальні пошуки, пошуково-
оцінювальні роботи, розвідка, експлуатаційна розвідка. Методологія вивчення земних 
надр: системний підхід, згідно з яким всі формування земної кори (в тому числі і 
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корисні копалини) являють собою ієрархії різних структурних рівнів організації 
речовини. Принципи вивчення – послідовних приближень, повноти досліджень, рівної 
достовірності і найменших затрат часу і коштів. Основні геолого-промислові 
параметри, які характеризують економічну цінність родовища, кількість і якість 
корисної копалини, масштаби і умови залягання, мінливість покладів, інженерно-
геологічні умови розробки. Геолого-промислові типи родовищ корисних копалин: 
визначення, типізація за геолого-структурними елементами земної кори 
(геосинкліналі, платформи, області тектономагматичної активізації).   
 
 
Тема 2. Геологічні основи пошуків родовищ корисних копалин (26 год.)  

Геологічні передумови пошуків у межах перспективних територій: 
стратиграфічні, літологічні, тектонічні, магматичні, геохімічні, геоморфологічні. 
Зв'язок родовищ з певними стратиграфічними підрозділами і фаціями, з періодами 
трансгресій і регресій, з континентальними перервами. Аналіз складчастих структур і 
розривних порушень як фактору просторового розміщення корисних копалин,  
пошукове значення антиклінальних, синклінальних та купольних структур, зон 
розломів і зім'ять, крупних розривів. Зв'язок  родовищ з магматичними породами 
певного складу. Аналіз геохімічних критеріїв при пошуках, парагенезис елементів, 
мінералів, родовищ. Геохімічні процеси в зоні гіпергенезу при пошуках залишкових та 
інфільтраційних родовищ. Геоморфологічні дослідження при пошуках сучасних і 
стародавніх россипів, родовищ вивітрювання, осадових і деяких ендогенних.  

Прямі та непрямі пошукові ознаки родовищ. Оцінка корінних виходів рудних 
тіл, зміна в зоні гіпергенезу зовнішнього вигляду корисних копалин та їх мінерального 
складу. Поняття ореолів і потоків розсіювання, первинні і вторинні ореоли 
розсіювання. Особливості  ореолів розсіювання рудної речовини в ендогенних і 
екзогенних умовах та їх пошукове значення. Процеси змінення навколорудних порід: 
серпентинізація, березитизація, пропілітизація, окварцювання, серицитизація, 
хлоритизація, каолінізація, грейзенізація. Відмінності фізичних властивостей 
корисних копалин і вміщуючих порід: гравітаційні,- магнітні,- електричні,- 
радіоактивні,- сейсмічні аномалії. 
 
Змістовий модуль 2   Методи пошуків родовищ корисних копалин 
 
Тема 3. Характеристика основних груп пошукових методів (25 год.) 

Геологічна зйомка як провідний метод пошуків та прогнозної оцінки територій. 
Пошуки по ореолах рудної речовини. Ендогенні ореоли - умови їх утворення, типи, 
морфологія, комплекс індикаторних елементів, зональність, зв'язок з рудними тілами і 
пошукове значення. Механічні ореоли розсіювання - умови їх утворення і типи, форма 
і розміри аномалій,  просторове положення та зв'язок з первинними тілами корисних 
копалин, пошукове значення. Методика проведення уламково-льодовикових та 
уламково-річкових пошуків. Шліхова зйомка, суть, задачі та області використання.  
Шліхові пошуки різних масштабів. Комплексування їх з геохімічними пошуками, 
наземними геологічними та геофізичними дослідженнями. Методика шліхового 
опробування сучасних елювіальних, делювіальних, алювіальних, прибережно-
морських відкладів, терас, корінних порід.  Техніка промивання  шліхових проб,  
методика лабораторного дослідження шліхів. Суть і задачі літохімічних пошуків 
різного масштабу. Комплексування літохімічного опробування із структурно-
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геологічними, мінералого-петрографічними та фізико-механічними  дослідженнями 
корінних порід. Геофізичні методи при пошукових роботах. Характеристика 
магнітометричних, гравіметричних, ядерно-фізичних, електророзвідувальних і 
сейсморозвідувальних методів пошуків.  
 
Тема 4. Пошукові роботи в різних геолого-структурних умовах (34 год.) 

Типи геологічних обставин і методи пошуків у різних геологічних умовах:   
піднятих щитів і складчастих областей, у відкритих районах платформ, закритих 
районах. Оцінка геоморфологічних  умов, ролі четвертинного покрову, біокліматичної 
зональності. Особливості пошуків у різних  географічних зонах - в умовах тундри, 
тайги, степу, пустелі, розчленованого гірського рельєфу, рівнинних районів.  Вибір 
раціональних методів шліхового, геохімічного і рядового опробування.  Принципи  
вибору ділянок деталізаційних робіт і раціонального комплексу методів їх 
перспективної оцінки. Оптимізація умов пошуків перекритого і сліпого зруденіння. 
Особливості проведення пошукових робіт на територіях із встановленими та неясними  
перспективами рудоносності. Комплексування геологічних, геофізичних та 
геохімічних методів при пошуках в різних масштабах у різних природних зонах. Роль 
пошукового буріння на закритих  територіях. Особливості пошуків на шельфі та дні 
акваторій. Оцінка результатів пошукових робіт. Складання узагальнюючих 
документів: карти фактичного матеріалу,  вивченості, умов проведення пошукових 
робіт; геологічної карти, карти узагальнюючих геофізичних полів та їх інтерпретація. 
Методи обробки та узагальнення вихідних даних.  

  
Змістовий модуль 3   Розвідка родовищ корисних копалин 

  
Тема 5. Мета розвідки і основні вимоги до розвідувальних робіт (31 год.)  

Головна задача розвідувальних робіт, принципи і методи розвідки, технічні 
засоби та системи розвідувальних робіт. Мінливість властивостей родовищ корисних 
копалин. Об'єкти робіт на різних стадіях розвідки і принципи оптимізації 
розвідувальної мережі. Фактори, які визначають вибір технічних засобів і  системи 
розвідувальних робіт. Кондиції - сукупність вимог до якості сировини в надрах і 
гірничотехнічних умов експлуатації, встановлених у вигляді конкретних значень 
деяких граничних показників; розподіл запасів в надрах на промислову і 
непромислову, балансову і позабалансову частини. Розвідувальні та експлуатаційні, 
тимчасові і постійні кондиції. Якісна характеристика родовищ корисних копалин. 
Критерії промислової цінності мінеральної сировини: масштаб родовища, якість і 
кількість руди, географо-економічне положення, інженерно-геологічні, 
гірничотехнічні і гідрогеологічні умови його експлуатації; хімічний, мінералогічний 
склад руд і структурно-текстурні особливості; умови, способи і системи розробки 
родовищ, збагачення і переробка сировини.  

 
Тема 6. Підготовка родовищ корисних копалин до експлуатації (31 год.) 

Опробування рудних родовищ: загальні відомості, головні завдання. Види 
опробування та їх призначення. Способи відбору проб у гірничих виробках та 
свердловинах. Чинники, що визначають  вибір  способу пробовідбору. Відстань  між 
пробами. Обробка  проб: подрібнення, просіювання, перемішування, скорочення. 
Складання схеми обробки проб. Визначення середнього вмісту за результатами 
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опробування. Детальність і точність, достовірність опробування. Простеження і 
оконтурення рудних тіл у відповідності до їх форми та умов залягання. Способи 
оконтурення, межі тіл корисних копалин, розповсюдження природних сортів і типів 
мінеральної сировини, виклинювання рудних тіл, види контурів і способи їх 
визначення. Класифікація запасів, визначення головних параметрів для кількісної 
оцінкі мінеральної сировини, основні способи підрахунку запасів. Геолого-економічна 
оцінка ресурсів потенційних рудних полів та родовищ. Загальні принципи 
перспективної оцінки проявів корисних копалин та аномалій різного типу: на 
підстадіях загальних і детальних пошуків, на підстадії пошуково-оцінювальних робіт. 
Економічна і геологічна ефективність пошуково-розвідувальних робіт. 

  
  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин № 

п/п Назва  лекції 
Лекції Практичні С/Р 

Змістовий модуль 1   Теоретичні основи вчення про пошуки та розвідку родовищ 
корисних копалин 

Тема 1. Критерії планування і здійснення пошуково-розвідувальних робіт  

1 
Вступ,предмет, об’єкт, задачі, методи і методика вчення про 
пошуки і розвідку  2  3 

2 Стадійність проведення пошуково-розвідувальних робіт  2 4 3 

3 Методологічні основи пошуків і розвідки  2  3 
4 Економічні основи пошуків і розвідки 2 4 3 
5 Геолого-промислові типи родовищ корисних копалин 2  3 

Тема 2. Геологічні основи пошуків родовищ корисних копалин 
6 Пошукові геологічні передумови  2 6 3 

7 Прямі пошукові ознаки  2  3 

8 Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки  2  3 

9 Первинні і вторинні ореоли і потоки розсіювання  2  3 

 Модульна контрольна робота 1    

Змістовий модуль 2   Методи пошуків родовищ корисних копалин 
Тема 3. Характеристика основних груп пошукових методів 
10 Пошуки на основі ореолів і потоків механічного розсіювання 4 6 4 

11 Пошуки на основі вивчення геохімічних ореолів розсіювання 2  4 

12 Геофізичні методи пошуків 2  3 
Тема 4. Пошукові роботи в різних геолого-структурних умовах 
13 Особливості пошуків різних груп корисних копалин 2 4 3 

14 Пошуки сліпих і похованих родовищ корисних копалин 2  3 
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15 Комплексність пошукових робіт 2  4 

16 Оцінка результатів пошукових робіт 2 4 3 

17 Обробка та інтерпретація первинного матеріалу при пошуках 2  3 

 Модульна контрольна робота 2    

Змістовий модуль 3   Розвідка родовищ корисних копалин 
Тема 5. Мета розвідки і основні вимоги до розвідувальних робіт 
18 Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт 2 2 3 

19 Технічні засоби розвідки 2  3 

20 Принципи розвідки  2  3 

21 Вимоги промисловості до мінеральної сировини (кондиції) 2 4 3 

22 Якісна характеристика корисних копалин 2  3 

Тема 6. Підготовка родовищ корисних копалин до експлуатації 
23 Опробування рудних родовищ, види і способи опробування 2 4 3 

24 Геометризація, оконтурення  родовищ корисних копалин 2  3 

25 Основи класифікації запасів 2  2 

26 Методи підрахунку запасів 2 2 3 

27 Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин 2 2 2 

 Підсумкова модульна контрольна робота     

 ВСЬОГО 56 42 82 
 

Загальний обсяг 180  год., в тому числі: 
Лекцій – 56 год. 
Практичні роботи – 42 год. 
Самостійна робота –  82  год. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО ПОШУКИ ТА РОЗВІДКУ  РОДОВИЩ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 
Тема 1. Критерії планування і здійснення пошуково-розвідувальних 

 робіт  – (33 год.) 
 

Лекція 1. Вступ, предмет, об’єкт, задачі, методи і методика вчення про 
пошуки і розвідку родовищ корисних копалин – 2 год. 

Розглядаються предмет, об’єкт і задачі пошуково-розвідувальних робіт і їх місце в 
розвитку продуктивних сил країни. Задача пошуків – виявлення промислових 
родовищ корисних копалин. Задача розвідки – встановлення основних геолого-
промислових параметрів родовища. Предмет – промислові родовища корисних 
копалин. Методи – метод логічного аналізу, графічні, математичні, експериментальні. 

Завдання для самостійної роботи (3 год). Розглянути і засвоїти історичні аспекти 
становлення вітчизняної дисципліни „Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин” 
декількома поколіннями видатних геологів (В.М. Крейтер, В.І. Смірнов, Я.М. 
Белєвцев, А.А. Яншин, М.П. Семененко та ін.) і ознайомитись з їхніми працями. 

 
Лекція 2. Стадійність проведення пошуково-розвідувальних робіт – 2 год. 
Характеризується принцип послідовного приближення стадійного виконання 

геологічних і пошуково-розвідувальних робіт від дрібномасштабних до крупно 
масштабних: геологічне вивчення території, загальні пошуки, детальні пошуки, 
пошуково-оцінювальні роботи, розвідка, експлуатаційна розвідка (рудна геологія). 

Практичне заняття 1. (4 год.). Пошуки родовищ корисних копалин за 
геологічними передумовами і пошуковими ознаками.  

На основі аналізу схематичної геологічної карти і розрізів до неї необхідно 
вияснити: а) який вид корисної копалини і геолого-промисловий тип родовища можна 
виявити на даній території; б) визначити і оконтурити ділянки, в межах яких повинні 
бути проведені детальні пошукові роботи; в) визначити масштаб робіт і дати 
геологічне обґрунтування вибраної площі пошуків. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.): детально ознайомитись зі стадіями 
пошуків, масштабами робіт, густиною пошукових сіток і результатами робіт на певній 
стадії. 

 
Лекція 3. Методологічні основи пошуків і розвідки  – 2 год. 
Розглядаються методологія і принципи вивчення земних надр. В першу чергу це 

системний підхід, згідно з яким всі формування земної кори (в тому числі і корисні 
копалини) являють собою ієрархії різних структурних рівнів організації речовини. 
Принципи вивчення – послідовних приближень, повноти досліджень, рівної 
достовірності і найменших затрат. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). На основі системного аналізу 
побудувати у вигляді таблиці різномасштабні структурні рівні організації в природі 
рудної і нерудної сировини. 
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Лекція 4. Економічні основи пошуків і розвідки – 2 год. 
Наводяться основні геолого-промислові параметри, які характеризують економічну 

цінність родовища, кількість і якість корисної копалини, масштаби і умови залягання, 
мінливість покладів, інженерно-геологічні умови розробки, геолого-промисловий тип 
родовища. 

Практичне заняття 2. (4 год.). Пошуки родовищ корисних копалин геолого-
мінералогічними методами. 

На основі схематичної геологічної карти, де приведені ореоли і потоки механічного 
розсіювання уламків з рудними мінералами необхідно: 

 оконтурити ореол (потік) розсіювання корисних мінералів чи мінералів 
супутників; 
 визначити вірогідне місце знаходження тіла корисної копалини; 
 скласти графічний проект розкриття рудних тіл на площі і на розрізі; 
Завдання для самостійної роботи (3 год). Згрупувати родовища чорних, 

кольорових і благородних металів (залізо, марганець, титан, свинець, цинк, мідь, 
нікель, золото, срібло, вольфрам, олово, молібден) за кількістю запасів і якістю руд. 

 
Лекція 5. Геолого-промислові типи родовищ корисних копалин – 2 год. 
Дається визначення геолого-промислових типів родовищ корисних копалин (по 

В.І. Смирнову і В.М. Крейтеру) і їх типізація за геолого-структурними елементами 
земної кори (геосинкліналі, платформи, області тектономагматичної активізації). 

Завдання для самостійної роботи (3 год). Дати коротку характеристику геолого-
промислових типів руд чорних і кольорових металів та визначити ступінь їх 
розповсюдження на Україні. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Задачі пошуково-розвідувальних робіт. 
2. Види корисних копалин та вимоги до їх вивченості. 
3. Стадії геологорозвідувальних робіт. 
4. Методологічні основи теорії пошуків і розвідки. 
5. Системний підхід до вивчення надр. 
6. Геолого-промислові типи родовищ давніх та активізованих платформ. 
7. Геолого-промислові типи родовищ складчастих і активізованих областей. 
8. Методи і принципи вивчення надр. 
9. Економічні основи теорії пошуків і розвідки. 
10. Геолого-промислові параметри, що характеризують цінність родовища 
 
Рекомендована література: [1, 5, 9, 10, 11, 16, 19] 
 

 
Тема 2. Геологічні основи пошуків родовищ корисних копалин (26 год.) 

 
Лекція 6. Пошукові геологічні передумови  – 2 год. 
Розглядаються геологічні закономірності, що контролюють утворення і 

розташування родовищ корисних копалин, які і складають основу геологічних 
передумов. Виділяються літолого-фаціальні, стратиграфічні, магматичні, структурно-
тектонічні, геохімічні фактори контролю. 
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Практичне заняття 3. (6 год.).  Шліхові пошуки і методика складання шліхових 
карт. 

На основі журналу мінералогічного складу шліхових проб виділити корисні 
мінерали і мінерали-супутники, скласти шліхову карту і визначити райони детальних 
пошуків корінних і розсипних родовищ. Скласти проект розкриття рудних тіл і тип 
гірничих виробок. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Навести коротку характеристику 
геолого-промислових типів руд рідких, розсіяних, благородних і радіоактивних 
металів і їх розповсюдження в Україні. 

 
Лекція 7. Прямі пошукові ознаки – 2 год. 
Розглядаються прямі пошукові ознаки, які безпосередньо вказують на можливість 

виявлення родовищ корисних копалин, виходи корисної копалини, ореоли і потоки 
розсіювання речовини корисної копалини, особливі фізичні властивості корисної 
копалини, сліди давніх гірничих робіт. 

Завдання для самостійної роботи (3 год). Надати коротку характеристику 
геолого-промислових типів родовищ неметалічних корисних копалин: хімічна, 
агрономічна, індустріальна сировина і будівельні матеріали. 

 
Лекція 8. Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки – 2 год. 
Приводиться характеристика другорядних пошукових ознак, що опосередковано 

свідчать про можливість виявлення родовищ. Це навколорудні змінені породи, різні 
фізичні властивості корисних копалин і вміщуючи порід, жильні мінерали, 
геоморфологічні, гідрогеологічні і біохімічні ознаки. 

Завдання для самостійної роботи (3 год). Провести детальну характеристику 
різних генетичних типів рудних метасоматитів (скарни, грейзени, березити, 
лиственіти, аргілізити, вторинні кварцити, пропіліти) і їх зв’язок з певними 
родовищами корисних копалин. 

 
Лекція 9. Первинні і вторинні ореоли і потоки розсіювання – 2год. 
Розглядаються геохімічні, механічні і сольові ореоли і потоки розсіювання рудної 

речовини, їх генетичні типи, будова і їх значення для вибору ефективних методів 
пошуків. 

Завдання для самостійної роботи (3 год). Привести вертикальний ряд геохімічної 
зональності елементів в первинних ореолах розсіювання на поліметалічних, 
золоторудних, мідно-молібденових, сурм’яно-ртутних родовищах. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Стратиграфічні передумови пошуків родовищ. 
2. Літолого-фаціальні передумови пошуків. 
3. Структурно-тектонічні передумови пошуків.  
4. Мінералого-геохімічні передумови пошуків. 
5. Геоморфологічні пошукові передумови. 
6. Прямі пошукові ознаки. 
7. Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки. 
8. Первинні ореоли і потоки розсіювання. 
9. Навколорудно змінені породи як пошукова ознака. 
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Рекомендована література: [1, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 20]. 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ 
1. Охарактеризувати стадійність проведення геологічних і пошуково-

розвідувальних робіт, яка прийнята на сьогоднішній день на Україні. 
2. Дати теоретичне обґрунтування основним факторам контролю формування і 

розташування родовищ корисних копалин. 
3. На основі аналізу схематичної геологічної карти і розрізів до неї з'ясувати, який 

вид корисної копалини і геолого-промисловий тип родовища можна виявити на даній 
території. 

 
ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 

1. Задачі пошуково-розвідувальних робіт. 
2. Види корисних копалин та вимоги до їх вивченості. 
3. Стадії геологорозвідувальних робіт. 
4. Методологічні основи теорії пошуків і розвідки. 
5. Системний підхід до вивчення надр. 
6. Геолого-промислові типи родовищ давніх та активізованих платформ. 
7. Геолого-промислові типи родовищ складчастих і активізованих областей. 
8. Методи і принципи вивчення надр. 
9. Економічні основи теорії пошуків і розвідки. 
10. Геолого-промислові параметри, що характеризують цінність родовища 
11. Стратиграфічні передумови пошуків родовищ. 
12. Літолого-фаціальні передумови пошуків. 
13. Структурно-тектонічні передумови пошуків.  
14. Мінералого-геохімічні передумови пошуків. 
15. Прямі пошукові ознаки. 
16. Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки. 
17. Первинні ореоли і потоки розсіювання. 
18. Механічні ореоли і потоки розсіювання. 
19. Сольові ореоли. 
20. Навколорудно змінені породи як пошукова ознака. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
МЕТОДИ ПОШУКІВ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 
Тема 3. Характеристика основних груп пошукових методів (25 год.) 

 
Лекція 10. Пошуки на основі ореолів і потоків механічного розсіювання – 4 год. 
Приводиться детальна характеристика геолого-мінералогічних методів пошуків 

уламково-річкового (руслового), валунно-льодовикового, шліхового і його варіантів 
(протолочно-шліхового, мінералого-геохімічного) і метод мінералогічного 
картування. 

Практичне заняття 4. (6 год.).  Геохімічні методи пошуків.  
На основі даних площинної металометричної зйомки побудувати карту ізогіпс 

концентрацій рудних елементів і на їх аналізі вирішити питання про можливе 
місцезнаходження і характер тіл корисних копалин. 
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Завдання для самостійної роботи (4 год). Охарактеризувати суть 
кварцевометричного і піритового методів пошуків корисних копалин (особливо 
золоторудних). 

 
Лекція 11. Пошуки на основі вивчення геохімічних ореолів розсіювання – 2 год. 
Геохімічні методи пошуків основані на виявленні, оконтурюванні і оцінці ореолів 

елементів-індикаторів рудної мінералізації в корінних породах, пухких відкладах, 
природних водах, рослинах і газах. Проведена детальна характеристика літологічних, 
гідрохімічних, біохімічних і атмохімічних методів пошуків і умови їх застосування. 

Завдання для самостійної роботи (4 год). Привести повний список шліхових 
мінералів з описанням їх морфологічних, фізичних і хімічних властивостей. 

  
Лекція 12. Геофізичні методи пошуків – 2 год. 
Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин основані на 

вивченні природних або штучних фізичних аномалій, в яких відображена різниця за 
фізичними властивостями гірських порід і руд. Приведена коротка характеристика 
магнітометричних, гравіметричних, ядерно-фізичних, електророзвідувальних і 
сейсморозвідувальних методів пошуків. 

Завдання для самостійної роботи (3 год). Охарактеризувати пошукові і 
пошуково-оцінювальні задачі, які вирішують за допомогою геофізичних досліджень 
свердловин. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Класифікація методів пошуків корисних копалин. 
2. Пошуки на основі ореолів і потоків механічного розсіювання. 
3. Пошуки на основі геохімічних ореолів розсіювання. 
4. Геофізичні методи пошуків. 
5. Річково-уламковий метод пошуків. 
6. Валунно-льодовиковий метод пошуків. 
7. Гідрохімічний метод пошуків. 
8.  Металометричний метод. 
9.  Шліховий метод. 
10.  Атмохімічний метод. 
11.  Радіометричний метод. 
12.  Біохімічний метод. 

 
Рекомендована література: [1, 4, 6, 10, 14, 15, 17, 18]. 

 
Тема 4. Пошукові роботи в різних геолого-структурних умовах (34 год.) 

 
Лекції 13. Особливості пошуків різних груп корисних копалин – 2 год. 
Приведені особливості пошуків рудних і нерудних родовищ корисних копалин. 

Для металевих родовищ пошукові методи прив’язані до окремих видів сировини 
(залізо, хром, мідь, цинк, уран і т.д.). 

Практичне заняття 5. (4 год.). Оцінка родовищ за їх виходами на поверхню. 
Основою для вирішення поставлених в роботі задач є класифікація рудних 

мінералів за їх стійкістю в зоні окиснення (за В.І. Смирновим). На основі 
мінерального складу зони окиснення визначити можливий мінеральний склад 
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первинних руд, генетичний і промисловий тип родовища, а також виділити ділянки 
для проведення пошуково-розвідувальних робіт. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Охарактеризувати ртутнометричний 
метод пошуків і для пошуків яких родовищ він застосовується найбільш успішно. 

 
Лекції 14. Пошуки сліпих і похованих  родовищ корисних копалин – 2 год. 
Сліпі родовища формувалися в закритих умовах, на глибині, в товщі корінних 

порід і ніколи не були розкриті ерозією. Поховані родовища формувалися на поверхні 
Землі (в океані) або були виведені на поверхню в процесі ерозії, а потім були поховані 
під потужні товщі четвертинних відкладів. Перекриті родовища були розкриті ерозією 
в минулі епохи і перекриті корінними породами іншого віку. Розглянуто комплекс 
геологічних, геохімічних і геофізичних методів, за допомогою яких ведуться пошуки 
даних родовищ. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Дати характеристику основних форм 
первинної геологічної документації, розглянути методи документації різних гірничих 
виробок. 

 
Лекції 15. Комплексність пошукових робіт – 2год. 
Комплексність пошукових робіт розглядається в двох аспектах: 
- всі пошукові роботи, що виконуються на будь-якому етапі, повинні виявляти весь 

комплекс корисних копалин у межах даної ділянки; 
- при виконанні пошуків в певних геологічних умовах необхідно використовувати 

такий комплекс методів, який би забезпечив найбільший успіх і ефективність 
виконання поставленої задачі. 

Детально розглядаються комплекси методів пошуків для різних корисних копалин. 
Завдання для самостійної роботи (4 год). Розробити  комплекс методів для 

пошуків різних промислових і генетичних типів залізних руд. 
 
Лекції 16. Оцінка результатів пошукових робіт – 2 год. 
Показником результативності робіт на стадії загальних пошуків є виявлення і 

опробування потенціальних рудних полів і геолого-економічна оцінка їх прогнозних 
ресурсів за категорією Р2. За результатами робіт на стадії детальних пошуків 
локалізуються перспективні площі, рудні поля, ділянки і об’єкти. На вивчених 
проявах корисних копалин визначаються прогнозні ресурси категорії Р1 , а також  
частково підраховуються запаси категорії С2. Показником результативності 
оцінювальних робіт є попередня геолого-економічна оцінка родовища з підрахунком 
всіх або більшості запасів за категорією С2. Достовірність даних про геологічну 
будову, умови залягання і морфологію рудних тіл підтверджується на ділянках 
деталізації з підрахунком запасів категорії С1. 

Практичне заняття 6. (4 год.).  Пошуки скритих родовищ корисних копалин. 
Скритими родовищами називаються родовища, які не мають безпосереднього 

виходу на сучасну денну поверхню. Скриті родовища або тіла корисних копалин 
поділяються на поховані, перекриті і сліпі .Пошуки скритих родовищ обґрунтовується 
тими геологічними передумовами і ознаками, які отримані шляхом узагальнення 
матеріалів вивчення відкритих родовищ, а також геофізичними і геохімічними 
методами з проведенням гірничо-бурових робіт. Загальна умова роботи: на основі  
геологічної будови і геофізичних даних, або даних гідрогеохімічного опробування 
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(даних газової зйомки) дати характеристику можливого складу, генетичного типу і 
масштабу родовища (рудних тіл) і визначити орієнтовану глибину залягання . 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Ознайомитися і засвоїти іоно-
потенціометричний метод пошуків корисних копалин, які залягають в складних для 
пошуків обстановках. 

 
Лекції 17. Обробка і інтерпретація первинних матеріалів при пошуках – 2 год. 
При пошуках і оцінці родовищ велике значення мають первинна документація і 

інтерпретація отриманих первинних матеріалів, що розглядаються як єдиний 
комплекс або система геологічних спостережень. Ця система вивчення вимагає три 
тісно пов’язаних види робіт: 1) первинна документація відслонень, гірничих виробок і 
керну бурових свердловин; 2) занесення всіх даних в електронний банк; 3) геологічна 
інтерпретація отриманих спостережень, складання різного роду комплексів 
спеціалізованих карт і розрізів. Кожен з цих видів робіт характеризується своєю 
специфікою і вимагає спеціальних підходів. 

Завдання для самостійної роботи (3 год.). Провести попередню оцінку родовища, 
окремі фрагменти якого виходять на поверхню в зоні окислення. 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Особливості пошуків рудних родовищ. 
2. Особливості пошуків родовищ неметалічних корисних копалин. 
3. Пошуки сліпих і похованих родовищ корисних копалин. 
4. Комплексність пошукових робіт. 
5. Методика загальних пошуків. 
6. Методика детальних пошуків. 
7. Методика пошуково-оцінювальних робіт. 
8. Оцінка результатів пошукових робіт. 
9. Обробка і інтерпретація первинного матеріалу при пошуках.  
 
Рекомендована література: [1, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 20]. 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ 
1. Особливості сліпих, похованих та перекритих родовищ корисних копалин. 
2. Визначення рівня ерозійного зрізу родовища за вертикальною геохімічною 

зональністю і особливостями типоморфних рудоутворюючих  мінералів.  
3. На основі журналу шліхових проб виділити корисні мінерали і мінерали- 

супутники та визначити райони детальних пошуків. 
 

ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2 
1. Класифікація методів пошуків корисних копалин. 
2. Пошуки на основі ореолів і потоків механічного розсіювання. 
3. Пошуки на основі геохімічних ореолів розсіювання. 
4. Геофізичні методи пошуків. 
5. Річково-уламковий метод пошуків. 
6. Валунно-льодовиковий метод пошуків. 
7. Гідрохімічний метод пошуків. 
8. Металометричний метод. 
9. Шліховий метод. 
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10. Атмохімічний метод. 
11. Радіометричний метод. 
12. Біохімічний метод. 
13. Особливості пошуків рудних родовищ. 
14. Особливості пошуків родовищ неметалічних корисних копалин. 
15. Пошуки сліпих і похованих родовищ корисних копалин. 
16. Комплексність пошукових робіт. 
17. Методика загальних пошуків. 
18. Методика детальних пошуків. 
19. Методика пошуково-оцінювальних робіт. 
20. Оцінка результатів пошукових робіт. 
21. Обробка та інтерпретація первинного матеріалу при пошуках.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

 
РОЗВІДКА  РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 
Тема 5. Мета розвідки і основні вимоги до розвідувальних робіт (31 год.) 

 
Лекція 18. Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт – 2 год. 
Розвідка родовищ корисних копалин – це комплекс досліджень і робіт по 

визначенню промислового значення родовища. Головні задачі, які вирішуються в 
процесі розвідки: визначення форми і розмірів рудних покладів для оцінки якості 
корисної копалини; встановлення технологічних характеристик корисної копалини; 
виявлення природних факторів, що визначають умови експлуатації: умови залягання, 
потужність покладів, глибина залягання, фізико-механічні властивості руд і 
вміщуючих порід; визначення відповідності всіх параметрів родовища сучасним 
геолого-економічним вимогам промисловості. Стадії розвідки: попередня, детальна, 
експлуатаційна. 

Практичне заняття 7. (2 год.). Попередня розвідка родовищ корисних копалин.  
Попередня  розвідка проводиться за пошуково-оцінювальною стадією і має на меті 

отримати достовірну інформацію про промислове значення родовища. На цій стадії 
визначається загальна схема геологічної будови родовища, виконується детальне 
геологічне картування. За результатами попередньої розвідки складається техніко-
економічна доповідь.  

За даними схематичної геологічної карти необхідно:   
- дати обґрунтований висновок про геолого-промисловий і генетичний тип 

родовища; 
- привести основні вимоги промисловості до даного виду корисної копалини; 
- вибрати ділянку для попередньої розвідки, обґрунтувати методику і об’єм 

детальних геологорозвідувальних, мінералого-геохімічних і геофізичних робіт.  
Завдання для самостійної роботи (3 год.): розглянути, засвоїти і дати 

характеристику всім відкритим і підземним гірничим виробкам і проаналізувати 
інженерно-геологічні умови їх проходження. 
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Лекція 19. Технічні засоби розвідки – 2 год. 
Основний об’єм розвідувальної інформації геологи отримають, використовуючи 

два види технічних засобів – гірничі виробки і бурові свердловини. Вони 
характеризуються різною інформативністю і різними економічними показниками. До 
числа технічних засобів відносять також і геофізичні методи. Вибір технічних засобів 
для кожного конкретного родовища проводиться з урахуванням загальноекономічних, 
гірничотехнічних і геологічних факторів. 

Виходячи з аналізу геологічних умов, В.І. Смирновим було сформульоване 
наступне правило для вибору гірничих чи бурових робіт при розвідці: чим складніша і 
мінливіша форма рудного тіла, чим менші його розміри, нижче коефіцієнт 
рудоносності і вище ступінь нерівномірності розподілу корисного компоненту в руді, 
тим більшого значення  набирають гірничі і меншого - бурові роботи.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.): оволодіння методикою, змістом і 
основними формами геологічної документації гірничих виробок і бурових свердловин. 

 
Лекція 20. Принципи розвідки – 2 год.  
Не дивлячись на велику різноманітність родовищ корисних копалин, в основу їх 

розвідки покладені чотири основних принципи: послідовних приближень, повноти 
досліджень, рівної достовірності і найменших затрат  часу і грошей. З принципом 
послідовних приближень тісно пов'язаний інший, практично самостійний принцип 
геологічного прогнозу і його перевірки. 

Завдання для самостійної  роботи (3год.): охарактеризувати типи родовищ 
корисних копалин, для яких можна використати подібну методику і системи розвідки. 

 
Лекція 21. Вимоги промисловості до мінеральної сировини (кондиції ) – 2 год.  
Кондиції – це сукупність вимог до якості сировини в надрах і гірничотехнічних 

умов експлуатації, встановлених у вигляді конкретних значень деяких граничних 
показників; вони слугують для розподілу запасів в надрах на промислову і 
непромислову, балансову і позабалансову частини. Виділяються розвідувальні і 
експлуатаційні, розвідувальні в свою чергу поділяються на тимчасові і постійні. 

Розробка кондицій здійснюється шляхом спеціального документу – технічно-
економічного обґрунтування кондиції (ГЕО). 

Практичне заняття 8. (4 год.).  Детальна розвідка родовищ корисних копалин.  
Детальна розвідка проводиться на тих родовищах, що отримали позитивну оцінку 

на стадії попередньої розвідки, які готуються до першочергової експлуатації. На 
схематичній геологічній карті вибрати і оконтурити ділянку для детальної розвідки, 
обґрунтувати методику і об’єм запроектованих робіт, вибрати методику і об’єм 
опробування, дати обґрунтований висновок про геолого-промисловий і генетичний 
типи родовища і в залежності від складності його геологічної будови визначити 
методику розвідки.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.): засвоїти методику визначення 
мінімального промислового вмісту корисного компоненту в рудах. 

 
Лекція 22. Якісна характеристика родовищ корисних копалин – 2 год.  
Важливими параметрами являються масштаб родовища, якість руди, географо-

економічні, інженерно-геологічні, гірничо-технічні і гідрогеологічні умови його 
експлуатації, хімічний, мінералогічний склад руд і структурно-текстурної особливості. 
Однак кількісна і якісна оцінка запасів – тільки одна сторона геолого-економічної 
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оцінки. Не менш важливо знати умови, способи і системи розробки родовищ, 
збагачення і переробки сировини.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.): підземне геологічне картування і його 
задачі. Задачі підземного картування багато в чому співпадають з задачами 
геологічної документації з тією різницею, що документуються окремі точки або 
гірничі виробки, а при картуванні узагальнюються в межах горизонтів і всього 
родовища.  

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Форми тіл корисних копалин і умови їх залягання. 
2. Структури родовищ корисних копалин. 
3. Мінливість (неоднорідність) родовищ і тіл корисних копалин. 
4. Вміщуючи породи і їх роль в розвідці і оцінці родовищ корисних копалин. 
5. Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт. 
6. Основні види розвідувальних засобів. 
7. Принципи розвідки родовищ корисних копалин. 
8. Системи розвідки родовищ корисних копалин. 
9. Розташування гірничих виробок. Розвідувальна сітка. 
10. Вимоги промисловості до якості мінеральної сировини. 
11. Геологічні фактори, що визначають промислове значення корисної копалини. 
 
Рекомендована література: [1, 5, 7, 10, 11, 13, 20, 21]. 
 

Тема 6. Підготовка родовищ корисних копалин до експлуатації (31 год.) 
 

Лекція 23. Опробування рудних родовищ. Види і способи опробування – 2 год. 
До головних задач опробування відносяться виявлення якості мінеральної 

сировини, хімічного і мінерального складу руд, технічних і технологічних 
властивостей, а також закономірностей просторового розміщення руд, особливостей 
внутрішньої будови і зональності. Виділяються чотири головних види опробування: 
хімічне, мінералого-петрографічне, технічне і технологічне. Для відбору проб 
використовуються декілька способів: штуфний, борозновий, задирковий, валовий, 
шпуровий, точковий і вичерпування.  

Практичне заняття 9. (4 год.). Способи відбору проб в різних умовах на основі 
геологічної документації гірничих виробок і колонок бурових свердловин. 

1. Вибрати і обґрунтувати спосіб відбору проб; 
2. Визначити відстань між пробами; 
3. Нанести розташування проб; 
4. Визначити розміри проб і їх вагу; 
5. Вибрати контрольний метод опробування. 
Завдання для самостійної роботи (3 год.): скласти схему обробки і скорочення 

проб з різними початковими параметрами (вага, крупність, різка ступінь 
нерівномірності розподілу корисного компоненту). 
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Лекція 24. Геометризація, оконтурення родовищ корисних копалин – 2 год.  
Визначення контурів рудних тіл є однією з важливих операцій при підрахунку 

запасів. Оконтурення – основа побудови моделі родовища, впливає на кількість і 
якість запасів корисних копалин.  

За характером природних границь можна виділити дві групи родовищ і тіл 
корисних копалин: з рівномірним і нерівномірним розподілом корисного компоненту. 
При оконтурюванні рудних тіл розрізняють: а) нульовий контур, який характеризує 
повне закінчення або виклинювання тіла; б) промисловий контур відділяє промислові 
ділянки (частини) родовища від непромислових; в) сортовий контур розділяє різні 
сорти і типи руд.  

За способом побудови контурів вони діляться на внутрішній контур інтерполяції і 
зовнішній контур обмеженої та необмеженої екстраполяції.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.): ознайомитися і засвоїти основи і 
методи (емпіричні та аналітичні) виявлення і врахування ураганних проб.  

 
Лекція 25.  Основи класифікації запасів – 2 год. 
За ступенем достовірності розвідані запаси поділяються на категорії. Такий 

розподіл називається класифікацією запасів. За ступенем вивченості виділяють запаси 
і прогнозні ресурси. Запаси за детальністю розвіданості поділяються на 4 категорії: А, 
В, С1 і С 2 . Прогнозні ресурси оцінюються на основі геологічних передумов і за 
ступенем їх обґрунтованості поділяються на категорії Р 1 , Р 2 , Р 3 . За економічним 
значенням запаси поділяються на балансові і позабалансові.  

Завдання для самостійної роботи (2 год.): ознайомитися з сучасною 
міжнародною класифікацією запасів (ООН, МАГАТЕ, РФ) і порівняти її з вітчизняним 
варіантом, який був прийнятий в 1997 році.  

 
Лекція 26. Методи підрахунку запасів – 2 год. 
Всі способи підрахунку запасів основані на двох головних принципах: 

розповсюдження фактичних даних про параметри підрахунку, які отримані в окремо 
взятих відслоненнях, гірничих виробках і свердловинах, на прилеглі ділянки;  
перетворення складних за формою тіл корисних копалин в рівновеликі їм за об’ємом 
прості тіла і визначення об’єму, а отже запасів мінеральної сировини в межах 
останніх. 

       Відомо більше 20 методів підрахунку запасів, з яких найбільш часто 
використовуються метод геологічних блоків, експлуатаційних блоків і геологічних 
розрізів, рідше середнього арифметичного, лінійний метод, і метод ізоліній.  

Практичне заняття 10. (2 год.). Визначення параметрів для підрахунку запасів. 
Вихідними даними для підрахунку запасів є потужність покладу, його площа, об'ємна 
маса руди, вміст корисного компоненту.  

Завдання для самостійної роботи (3 год.): засвоїти методику документації керна 
бурових свердловин. 

 
Лекція 27. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин – 2 год. 
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин – це визначення його 

промислового значення в даний час і в конкретних географо-економічних умовах, 
тобто технічні можливості і економічна доцільність видобутку і переробки корисної 
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копалини, що знаходиться в межах родовища. Геолого-економічна оцінка проводиться 
на всіх стадіях розвідки родовища. Основними розвідувальними даними для 
розрахунків є запаси родовища , середній вміст корисних компонентів в рудах, умови 
залягання рудних тіл, втрати при видобуванні і величина розташування, вилучення 
металів при збагачені і металургійної переробці. Важливими вартісними показниками 
є продуктивність підприємства і термін експлуатації родовища. 

Практичне заняття 11. (2 год.). Побудова геологічних розрізів родовищ за 
даними розвідувальних робіт.  

Геологічні розрізи родовищ є основою для визначення геологічної будови 
родовища і підрахунку запасів. Для побудови геологічного розрізу повинен бути 
підготовлений топографічний розріз, на схему наносять план земної поверхні, а також 
всі геологорозвідувальні виробки, свердловини та інші матеріали геологічної 
документації. Після цього будується геологічний розріз шляхом інтерполяції даних 
між розвідувальними виробками, а також шляхом екстраполяції за їх межами.  

Завдання для самостійної роботи (2 год.): ознайомитися з іншими способами 
підрахунку запасів (спосіб ближнього району, спосіб ізоліній, спосіб трикутників, 
спосіб чотирикутників та інші). 

 
Контрольні запитання та завдання  
1. Поняття про якість корисної копалини 
2. Основні положення і задачі опробування 
3. Види і способи опробування  
4. Обробка і скорочення проб 
5. Достовірність і представництво проб 
6. Способи оконтурення родовищ і покладів корисних копалин 
7. Класифікація запасів і ресурсів твердих корисних копалин в Україні 
8. Міжнародна класифікація запасів і ресурсів  
9. Визначення параметрів для підрахунку запасів 
10. Методи підрахунку запасів  
11. Точність підрахунку запасів 
12. Основні задачі і принципи геолого-економічної оцінки родовищ 
13. Запаси корисних копалин і їх втрати (розубоження, вилучення при збагаченні і 

переробці) 
14. Основи тримірного комп’ютерного моделювання родовищ 
15. Порядок побудови 3Д – моделі 
16. Геостатистичні методи підрахунку запасів 
 
Рекомендована література: [2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 22]. 
 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ 
1. Навести параметри геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин 
2. Види проб і способи опробування родовищ корисних копалин  
3. Мінімальний промисловий і бортовий вміст корисних компонентів 
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ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  
 

1. Форми тіл корисних копалин і умови їх залягання. 
2. Структури родовищ корисних копалин. 
3. Мінливість (неоднорідність) родовищ і тіл корисних копалин. 
4. Вміщуючи породи і їх роль в розвідці і оцінці родовищ корисних копалин. 
5. Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт. 
6. Основні види розвідувальних засобів. 
7. Принципи розвідки родовищ корисних копалин. 
8. Системи розвідки родовищ корисних копалин. 
9. Розташування гірничих виробок. Розвідувальна сітка. 
10. Вимоги промисловості до якості мінеральної сировини. 
11. Геологічні фактори, що визначають промислове значення корисної копалини. 
12. Поняття про якість корисної копалини 
13. Основні положення і задачі опробування 
14. Види проб і способи опробування  
15. Обробка і скорочення проб 
16. Достовірність і представництво проб 
17. Границі тіл корисних копалин 
18. Способи оконтурення родовищ і покладів корисних копалин 
19. Класифікація запасів і ресурсів твердих корисних копалин в Україні 
20. Міжнародна класифікація запасів і ресурсів  
21. Визначення параметрів для підрахунку запасів 
22. Методи підрахунку запасів  
23. Точність підрахунку запасів 
24. Основні задачі і принципи геолого-економічної оцінки родовищ 
25. Запаси корисних копалин і їх втрати (розубоження, вилучення при збагаченні і 

переробці) 
26. Основи тримірного комп’ютерного моделювання родовищ 
27. Порядок побудови 3Д – моделі 
28. Геостатистичні методи підрахунку запасів 
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ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
 

1. Задачі пошуково-розвідувальних робіт. 
2. Види корисних копалин та вимоги до їх вивченості. 
3. Стадії геологорозвідувальних робіт. 
4. Методологічні основи теорії пошуків і розвідки. 
5. Системний підхід до вивчення надр. 
6. Геолого-промислові типи родовищ давніх та активізованих платформ. 
7. Геолого-промислові типи родовищ складчастих і активізованих областей. 
8. Методи і принципи вивчення надр. 
9. Економічні основи теорії пошуків і розвідки. 
10. Геолого-промислові параметри, що характеризують цінність родовища 
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11. Стратиграфічні передумови пошуків родовищ. 
12. Літолого-фаціальні передумови пошуків. 
13. Структурно-тектонічні передумови пошуків.  
14. Мінералого-геохімічні передумови пошуків. 
15. Прямі пошукові ознаки. 
16. Другорядні (опосередковані) пошукові ознаки. 
17. Первинні ореоли і потоки розсіювання. 
18. Механічні ореоли і потоки розсіювання. 
19. Сольові ореоли. 
20. Навколорудно змінені породи як пошукова ознака. 
21. Класифікація методів пошуків корисних копалин. 
22. Пошуки на основі ореолів і потоків механічного розсіювання. 
23. Пошуки на основі геохімічних ореолів розсіювання. 
24. Геофізичні методи пошуків. 
25. Річково-уламковий метод пошуків. 
26. Валунно-льодовиковий метод пошуків. 
27. Гідрохімічний метод пошуків. 
28. Металометричний метод. 
29. Шліховий метод. 
30. Атмохімічний метод. 
31. Радіометричний метод. 
32. Біохімічний метод. 
33. Особливості пошуків рудних родовищ. 
34. Особливості пошуків родовищ неметалічних корисних копалин. 
35. Пошуки сліпих і похованих родовищ корисних копалин. 
36. Комплексність пошукових робіт. 
37. Методика загальних пошуків. 
38. Методика детальних пошуків. 
39. Методика пошуково-оцінювальних робіт. 
40. Оцінка результатів пошукових робіт. 
41. Обробка та інтерпретація первинного матеріалу при пошуках.  
42. Форми тіл корисних копалин і умови їх залягання. 
43. Структури родовищ корисних копалин. 
44. Мінливість (неоднорідність) родовищ і тіл корисних копалин. 
45. Вміщуючи породи і їх роль в розвідці і оцінці родовищ корисних копалин. 
46. Задачі розвідки і стадії розвідувальних робіт. 
47. Основні види розвідувальних засобів. 
48. Принципи розвідки родовищ корисних копалин. 
49. Системи розвідки родовищ корисних копалин. 
50. Розташування гірничих виробок. Розвідувальна мережа. 
51. Вимоги промисловості до якості мінеральної сировини. 
52. Геологічні фактори, що визначають промислове значення корисної копалини. 
53. Поняття про якість корисної копалини 
54. Основні положення і задачі опробування 
55. Види проб і способи опробування  
56. Обробка і скорочення проб 
57. Достовірність і представництво проб 
58. Границі тіл корисних копалин 
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59. Способи оконтурення родовищ і покладів корисних копалин 
60. Класифікація запасів і ресурсів твердих корисних копалин в Україні 
61. Міжнародна класифікація запасів і ресурсів  
62. Визначення параметрів для підрахунку запасів 
63. Методи підрахунку запасів  
64. Точність підрахунку запасів 
65. Основні задачі і принципи геолого-економічної оцінки родовищ 
66. Запаси корисних копалин і їх втрати (розубоження, вилучення при збагаченні і 

переробці) 
67. Основи тримірного комп’ютерного моделювання родовищ 
68. Порядок побудови 3D – моделі 
69. Геостатистичні методи підрахунку запасів 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


