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1. Загальні положення 

 

Курсова робота із дисципліни «Основи економічної геології та 

використання мінеральних ресурсів» є складовою підготовки освітньо-

професійного ступеня бакалавра за спеціальністю 103 – Науки про Землю. 

Вибір дисципліни для написання курсової роботи передбачено у вибірковому 

блоці ВК 3.1 обсягом 1 кредит на 4 семестрі навчання. 

Виконання курсової роботи сприяє набуттю студентами професійної 

кваліфікації через якісну теоретичну і практичну підготовку, що передбачено 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка (Положення про 

організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка, 2018) 

Для керівництва над курсовою роботою, надання консультацій, допомозі у 

виборі методичних матеріалів та пошуку вихідної геологічної інформації 

кожному студенту призначається керівник зі складу викладачів кафедри 

геології родовищ корисних копалин. За необхідності студент може отримувати 

консультації з окремих питань у викладачів кафедри, Інституту чи спеціалістів 

із сторонніх організацій.  

Захист курсової роботи проводиться на засіданні відповідної комісії у 

вигляді усної доповіді з представленням електронної презентації. Презентація 

відображає зміст курсової роботи, яка у електронному/друкованому вигляді 

представляється науковому керівнику не пізніше ніж за 3 дні до захисту 

курсових робіт.  

Головною передумовою для якісної підготовки курсової роботи є 

засвоєння основних теоретичних знань за нормативними курсами, виконання 

практичних та лабораторних робіт в процесі навчання. Особлива увага при 

виборі теми і методів виконання робіт приділяється практичним навичкам, які 

студенти отримують при проходженні під час курсу «Основи економічної 

геології та використання мінеральних ресурсів». 
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Тематика курсових робіт розглядається та затверджується на засіданні 

кафедри геології родовищ корисних копалин.  

Мова виконання курсової роботи – українська.  

Рекомендації, які наводяться в даних методичних вказівках є 

обов’язковими до виконання під час підготовки курсової роботи; їх дотримання 

враховується при допуску до захисту та оцінюванні роботи. 

 

2. Основні етапи виконання курсової роботи  

 

Основні етапи виконання курсової роботи:  

1) вибір теми і об’єкту дослідження;  

2) призначення керівника;  

3) затвердження теми курсової роботи та календарного плану її 

виконання;  

4) виконання роботи:  

 визначення об’єкта та предмета дослідження,  

 постановка мети і основних завдань,  

 визначення актуальності задач, які планується вирішити;  

 вибір методів дослідження;  

 пошук і аналіз опублікованих та фондових джерел відповідно до 

теми дослідження;  

 проведення самостійного дослідження (лабораторні вимірювання, 

участь у польових роботах, моделювання, розрахунки, обробка і 

аналіз даних);  

 попереднє оформлення роботи;  

 перевірка роботи науковим керівником;  

 оформлення роботи згідно вимог, що наведено нижче (розділ 9 );  

5) захист роботи на засіданні кафедри.  
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Рис. 1 - Послідовність етапів виконання курсової роботи 

 

3.  Мета та основні завдання курсової роботи 

 

Загальна мета написання курсової роботи: 

1. систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і 

практичних навичок студента відповідно до обраної дисципліни; 

2. надбання досвіду роботи з літературними та фондовими матеріалами, 

вміння узагальнювати та аналізувати геологічну інформацію; 

3. отримати вміння застосовувати статистичні методи для розв’язання 

поставлених в роботі задач; 

4. проведення ґрунтовного аналізу результатів власних досліджень і 

формування змістовних висновків стосовно якості отриманих результатів. 

Головні завдання пов’язані із закріпленням наступних практичних 

навичок: 

 Розрахунок різними методами кількості прогнозних і перспективних 

ресурсів площі обраних об’єктів дослідження, 

визначення об’єкта та 
предмета 

дослідження 

постановка мети і 
основних завдань 

вибір методів 
дослідження 

пошук і аналіз 
опублікованих та 
фондових джерел 

проведення 
самостійного 
дослідження 

попереднє 
оформлення роботи 

перевірка роботи 
науковим керівником 

оформлення роботи 
згідно вимог 

захист роботи
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 Вибір параметрів для підрахунку запасів відповідно до обраного 

способу підрахунку та складності геологічної будови родовища, 

 Підрахунок запасів способами геологічних і експлуатаційних блоків, 

геологічних розрізів і погоризонтних планів, 

 Прогнозування головних тенденцій на ринку мінеральної сировини, 

 Обґрунтування напрямів розвитку мінерально-сировинної бази 

регіонального та локального масштабу, 

 Оцінка ризиків та невизначеностей при освоєнні надр. 

Відповідно до обраних об’єктів, мети і завдань дослідження обирають 

методи дослідження. 

 

4. Вибір теми та її затвердження 

 

Першим важливим етапом написання курсової роботи є вибір теми 

майбутнього дослідження. Теми робіт можуть охоплювати широкий діапазон 

наукових проблем або практичних задач, але вони обов’язково мають 

відповідати тематиці відповідної освітньої програми навчання за спеціальністю 

103 – Науки про Землю 

(http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/edu/edu_progr/OP_103_Bachelor_Geology_and_

subsoil_management.pdf).  

Теми погоджуються з науковими керівниками, які, як правило, є 

спеціалістами кафедри геології родовищ корисних копалин (наукові або 

науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора або кандидата 

наук/доктора філософії) (Михайлов та Курило, 2016).  

Назви тем і керівники курсових робіт затверджуються на засіданні 

кафедри. 

Тематика курсових робіт визначається змістом робочої навчальної 

програми з дисципліни «Основи економічної геології та використання 

мінеральних ресурсів», що викладається студентам денної форми навчання 
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протягом 4 семестру в обсязі 6 кредитів ECTS (в тому числі 42 годин лекцій, 

28 години практичних робіт самостійної роботи). 

Можливі три підходи до визначення теми курсової роботи: 

1) студент самостійно обирає напрямок досліджень і формулює 

відповідним чином тему майбутньої роботи з обґрунтуванням її доцільності – 

за умови наявності вихідної геологічної інформації для опрацювання, у 

відповідності до освітньої програми навчання за спеціальністю; 

2) студенту пропонується на вибір кілька різних тем - відповідно до 

наявності вихідної інформації та спеціалізації актуальних досліджень кафедри;  

3) тема призначається науковим керівником – відповідно до наявності 

вихідної інформації та спеціалізації наукових і прикладних досліджень 

наукового керівника. 

Для об’єктивного вибору теми курсової роботи кафедрою може бути 

проведено опитування студентів щодо найбільш цікавого для них напряму: 

 виду користування надрами; 

 виду корисної копалини і її господарського значення; 

 стадії геологічного вивчення об’єкту дослідження; 

 регіону дослідження. 

Об’єктом дослідження в загальному випадку може бути обраний будь-який 

об’єкт геологічного вивчення або ділянка надр промислового освоєння, 

родовища, прояви корисних копалин або перспективні площі. Бажано, щоб 

обраний об’єкт дослідження мав безпосереднє відношення до нормативно 

визначених видів користування надрами (Кодекс, 1994), а саме: 

 геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки 

родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; 

 видобування корисних копалин; 

 будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з 

видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного 
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зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих 

речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод; 

 створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе 

наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні 

заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади та ін.); 

 виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про 

розподіл продукції; 

 геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-

промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину 

(промисловою розробкою родовищ); 

 задоволення інших потреб. 

Назва роботи повинна бути, по можливості, короткою і відповідати змісту 

дисципліни «Основи економічної геології та використання мінеральних 

ресурсів»» та суті вирішуваної проблеми, містити мету і назву об’єкта 

дослідження, стадію вивчення та етап промислового освоєння. 

 

5. Керівництво курсовою роботою 

 

Науковий керівник здійснює керівництво підготовки курсової роботи, 

зокрема (Зацерковний та ін., 2017; Михайлов та Курило, 2016):  

 контролює в цілому підготовку курсової роботи;  

 надає рекомендації щодо джерел інформації та застосування методів 

або напрямків дослідження;  

 координує самостійну роботу студента;  

 організовує обговорення попередніх результатів роботи, виявлення 

недоліків та надання рекомендацій щодо їх виправлення;  

 проводить перевірку відповідності оформлення курсової роботи 

чинним нормативним документам.  
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6. Методи дослідження 

 

Відповідно до обраних об’єктів, мети і завдань дослідження обирають 

методи дослідження. 

Головними методами, які рекомендовано використовувати при проведенні 

досліджень є наступні: 

 систематизація і класифікація запасів і ресурсів корисних копалин за 

базовими ознаками; 

 методи кореляційно-регресійного аналізу (для визначення 

закономірностей розподілу якісних і кількісних параметрів, встановлення 

залежності між ними);  

 методи статистичного моделювання та прогнозування (при оцінках 

геологічних ризиків освоєння родовищ та для визначення тенденцій ринку 

мінеральної сировини); 

 методи порівняльного аналізу та поваріантних розрахунків;  

 геологічне, гірничо-технічне та економічне обґрунтування параметрів 

кондицій на мінеральну сировину;  

 методи якісної та кількісної оцінки ресурсів; 

 методи підрахунку запасів,  

 методи оцінки промислового значення родовищ. 

Базовим методом, який рекомендовано для обов’язкового використання у 

курсовій роботі є класифікація об’єкту дослідження відповідно до Класифікації 

запасів і ресурсів Державного фонду надр: 

a. за геолого-промисловим типом родовищ корисних копалин; 

b. за технологічним типом руд і якістю сировини; 

c. за величиною запасів/ресурсів; 

d. за складністю геологічної будови; 

e. за промисловим значенням; 

f. за ступенем техніко-економічного вивчення; 
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g. за ступенем геологічного вивчення; 

h. за ступенем підготовленості до промислового освоєння. 

 

7. Матеріали для написання курсової роботи 

 

Основними матеріалами для написання курсової роботи можуть бути:  

 результати узагальнення даних з наукової та навчальної літератури, а 

також фондових матеріалів з глибоким їх аналізом, осмисленням та критичною 

оцінкою;  

 результати дослідницьких робіт, отриманих студентом під час роботи 

на кафедрі, навчальних практиках, у наукових і навчальних лабораторіях тощо;  

 дані, зібрані студентами у виробничих організаціях;  

 матеріали, зібрані студентами-випускниками геологорозвідувальних 

технікумів/коледжів у виробничих організаціях під час проходження ними 

виробничої практики в технікумі/коледжі. 

 

Рекомендована література 

1. Горючі корисні копалини України та їхня геолого-економічна оцінка : 

підручник / В. А. Михайлов, О. М. Карпенко, М. М. Курило та ін. – К. : ВПЦ 

"Київський університет", 2018. – 655 с. - Режим доступу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Mykhailov_2016.pdf 

2. Горючі корисні копалини України: підручник / В. А. Михайлов та ін. - 

ВПЦ "Київський університет", 2009. – 376 с. Доступ за посиланням 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_goryuchi_kk.pdf 

3. Металічні корисні копалини: підручник / В. А. Михайлов та ін. - ВПЦ 

"Київський університет", 2006. – 219 с. - Режим доступу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_metalichni_kk.pdf  

4. Неметалічні корисні копалини: підручник / В. А. Михайлов та ін. - 

ВПЦ "Київський університет", 2007. – 507 с. - Режим доступу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_nemetalichni_kk.pdf 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Mykhailov_2016.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_goryuchi_kk.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_metalichni_kk.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/RKK_nemetalichni_kk.pdf
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5. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних 

копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, 

марганцю та хрому)/ Наказ Державної комісії України по запасах корисних 

копалин при Міністерстві екології та природних ресурсів України від 18 жовтня 

2002 р. N 155. - Режим доступу: https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-

pravova-baza 

6. Методичні вказівки щодо застосування Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин державного фонду надр до золоторудних родовищ/ 

Державна комісія України по запасах корисних копалин. Київ, 2014. - Режим 

доступу:  https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza 

7. Методичні вказівки щодо застосування Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин державного фонду надр до коріних родовищ титану/ 

Державна комісія України по запасах корисних копалин. Київ, 2019.  - Режим 

доступу:  https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza 

8. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних 

копалин державного фонду надр до родовищ вугілля/ Державна комісія 

України по запасах корисних копалин. - Режим доступу: 

https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza 

9. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних 

копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів 

перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу/ Державна комісія 

України по запасах корисних копалин. - Режим доступу: 

https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza 

10. Мінеральні ресурси України. - Режим доступу: https://minerals-ua.info/ 

11. Мінеральні ресурси України - Київ, Державне науково-виробниче 

підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України». 

https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza
https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza
https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza
https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza
https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza
https://dkz.gov.ua/ua/diyalnist/normativno-pravova-baza
https://minerals-ua.info/
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12. National Minerals Information Center. - Режим доступу: 

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center 

13. Minerals Yearbook, volume III, Area Reports—International—Europe and 

Central Eurasia. - Режим доступу: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-

information-center/europe-and-central-eurasia 

14. Інвестиційний атлас України. - Режим доступу: 

https://www.geo.gov.ua/investytsiynyy-atlas-nadrokorystuvacha/  

 

8. Зміст курсової роботи 

 

Курсова робота складається з текстової та презентаційної частини. 

Текстова частина складається зі змісту, вступу, основної частини, 

висновків, списку літератури, додатків. Презентаційна частина виконується у 

вигляді демонстраційної графіки та електронної презентації. 

У вступі розкривається актуальність обраної теми, дається загальна 

характеристика матеріалам, що використовуються для написання курсової 

роботи (ким, де, коли і в рамках яких робіт були отримані матеріали), 

вказується об’єкт дослідження, чітко формулюються задачі і методи їх 

розв’язання, практичне значення отриманих результатів, особистий внесок 

автора. 

Основна частина курсової роботи може складатися з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів**. Кожний розділ починають з нової сторінки. У розділах 

основної частини подають: 

огляд літературних джерел за темою роботи; 

викладення методів дослідження; 

відомості про проведені теоретичні дослідження; 

експериментальну частину і методику досліджень; 

демонстраційний приклад; 

                                                             
** Дотримання в курсовій роботі запропонованої рубрикації не є обов’язковою вимогою. 

https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/europe-and-central-eurasia
https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/europe-and-central-eurasia
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аналіз і узагальнення результатів дослідження. 

В огляді літератури висвітлюються основні наукові досягнення стосовно 

досліджуваної проблеми. В цьому розділі студент має продемонструвати свою 

обізнаність в питаннях теорії і методики тих аспектів економічної геології, 

котрі використовуються ним для розв’язку власної задачі. При написанні цього 

розділу обов’язковою вимогою є посилання на проаналізовані студентом 

англомовні літературні джерела. 

У другому розділі розкриваються теоретичні основи  залучених методик і 

пов’язані з ними питання. В наступних розділах з вичерпною повнотою 

викладають результати власних досліджень – показується хід розв’язання 

задачі (у вигляді певних проміжних результатів, таблиць, графіків, рисунків, із 

детальними коментарями та поясненнями), аналізується ефективність 

використаних підходів. 

У висновках викладаються найважливіші практичні результати, отримані 

студентом особисто. Тут необхідно наголосити на якісних і кількісних 

показниках здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність, викласти 

рекомендації щодо впровадження у виробничу практику. 

В додатки включається допоміжний матеріал: формули та розрахунки; 

таблиці даних; карти, розрізи, схеми тощо.  
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Таблиця 1 

Орієнтовний зміст курсової роботи 

 Вступ  

  Актуальність робіт  

  Мета досліджень  

  Об’єкт і предмет досліджень  

  Методи досліджень  

  Основні завдання роботи  

1 Загальні відомості про район робіт 

Розділ включає фізико-географічне положення району робіт з наведенням 

оглядової карти; назви населених пунктів; характеристику рельєфу 

місцевості, геоморфологічну будову; характеристику кліматичних умов 

 

2 Геологічна будова району робіт 

містить відомості про 

 

2.1  стратиграфію   

2.2  літологію  

2.3  тектоніку  

2.4  магматизм  

2.5  гідрогеологію  

2.6  корисні копалини району робіт  

3 Геолого-промислова характеристика району робіт 

Містить інформацію про наявність об’єктів надрокористування та їх 

інфраструктуру 

 

3.1  наявні в районі об’єкти геологічного вивчення на різних стадіях  

3.2  наявні в районі об’єкти видобування корисних копалин  

3.3  об’єкти інших видів користування надрами  

4 Основні етапи геологічного вивчення і промислового освоєння родовища 

Містить визначення етапу і стадії/підстадій геологічного і техніко-

економічного вивчення об’єкту відповідно до встановленої стадійності  

 

5 Класифікація об’єкту дослідження відповідно до Класифікації запасів і 

ресурсів Державного фонду надр 

 

5.1  за геолого-промисловим типом   

5.2  за величиною запасів/ресурсів  

5.3  за технологічним типом руд і якістю сировини  

5.4  за складністю геологічної будови  

5.5  за промисловим значенням  

5.6  за ступенем техніко-економічного вивчення  

5.7  за ступенем геологічного вивчення  

5.8  за ступенем підготовленості до промислового освоєння  

6 Оцінка мінерально-сировинної та ресурсної бази та визначення терміну 

забезпеченості запасами 

 

6.1 Визначення прогнозної або фактичної продуктивності та темпів освоєння  

6.2 Визначення терміну забезпеченості запасами  

7 Основні напрями подальшого освоєння родовища  

 Висновки  

 Перелік використаної літератури  

 Додатки  
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Рис. 2 - Орієнтовна структура курсової роботи 

 

Таблиця 2  

Орієнтовний обсяг роботи 

№ Основні розділи роботи 

Орієнтовна 

кількість 

сторінок 

Частка % у 

загальному 

обсязі 

роботи 

 Вступ 1-2 3 

1 Загальні відомості про район робіт 2-4 7 

2 Геологічна будова району робіт 2-4 13 

3 Геолого-промислова характеристика району робіт 3-5 10 

4 Основні етапи геологічного вивчення і 

промислового освоєння родовища 
3-5 10 

5 Класифікація об’єкту дослідження відповідно до 

Класифікації запасів і ресурсів Державного фонду 

надр 

10 34 

6 Оцінка мінерально-сировинної та ресурсної бази 

та визначення терміну забезпеченості запасами 
4 13 

7 Основні напрями подальшого освоєння родовища 2-3 7 

 Висновки 1-2 3 

 Всього 30-40 100 

 Перелік використаної літератури 
  

 Додатки 
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9. Правила оформлення курсової роботи 

 

9.1. Загальні вимоги 

 

При оформленні курсової роботи за основу приймаються окремі 

положення стандарту оформлення звітів в сфері науки – ДСТУ 3008:2015 

(ДСТУ 3008:2015, 2016).  

Курсова робота має бути представлена в електронному та друкованому 

вигляді. 

Електронна версія зберігається в банку даних кафедри геології родовищ 

корисних копалин. Файл із копією курсової роботи здається на кафедру разом із 

друкованим примірником безпосередньо під час захисту. Формат файлу – pdf. 

Текстову частину роботи необхідно друкувати на одному боці аркуша 

білого паперу формату А4 (210×297 мм). В окремих випадках, для більш 

наочного подання таблиць та ілюстрацій, можна використовувати папір 

формату А3 (297×420 мм). 

Оптимальний обсяг текстової частини роботи (без додатків) має складати 

приблизно 30 сторінок. Обсяг додатків не лімітується. 

Форматування роботи: 

 поля: ліве – 30 мм, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм; 

 шрифт: Times New Roman, 14 pt; 

 міжрядковий інтервал – 1.5 pt; 

 відступ першої строки – 1 см; 

 вирівнювання: назв розділів і підрозділів – по центру, назв пунктів і 

підпунктів – з лівого боку, основного тексту – по ширині. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в 

роздрукованій роботі, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням 

білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагменту 

рисунку). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. 
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Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» 

друкуються великими літерами.  

Кожну структурну частину роботи потрібно починати з нової сторінки. 

 

9.2. Нумерація 

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку «№». 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації, але номер сторінки на ньому не ставлять. На всіх 

наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки 

без крапки в кінці. 

Такі структурні частини роботи, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», 

«ДОДАТКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не мають порядкового номеру. Номер 

розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номеру крапку не ставлять, потім 

з нового рядка друкують назву розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у 

тому ж рядку наводять назву підрозділу. 

Аналогічним чином нумерують пункти (порядкова нумерація в межах 

підрозділу) і підпункти (порядкова нумерація в межах пункту). Наприклад, 

«2.3.1.» – перший пункт третього підрозділу другого розділу. 

Ілюстрації (фотографії, скріншоти, креслення, схеми, графіки, рисунки, 

карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і 

нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 

додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 



18 
 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер, назва і пояснювальний 

підпис (у разі необхідності) повинні міститися безпосередньо під ілюстрацією. 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, 

поданих у додатках). В правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка. 

Формули в курсовій роботі нумерують в межах розділу. Номер формули 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули, між якими 

ставиться крапка. Номер формули пишуть в круглих дужках і розміщують біля 

правого поля аркуша на рівні відповідної формули. 

Посилання в тексті роботи на ілюстрації, таблиці, формули вказують 

порядковим номером в круглих дужках, наприклад, «… у формулі (2.1)». 

 

9.3. Оформлення цитат і списку літератури 

 

Бібліографічний опис літературних джерел можна розміщувати одним із 

таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Посилання в тексті роботи на літературні джерела вказують порядковим 

номером в квадратних дужках, наприклад, «… в роботі [4] показано …». Якщо 

в курсовій роботі наводиться цитата, то обов’язковим є зазначення сторінок 

першоджерела, що містять цитовану інформацію, наприклад, «…[4, с. 10-12]». 

Цитати беруться в лапки і виділяються курсивом. Приклади бібліографічного 

опису окремих видів літературних джерел наведений в додатку В. 

 

9.4. Оформлення додатків 

 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований на початку сторінки із 

вирівнюванням по центру сторінки. На одну строку вище від заголовку 
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друкується слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток. Додатки 

слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком 

літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують в межах кожного додатка. В цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад 

А.2.1 – перший підрозділ другого розділу додатка А. Ілюстрації, таблиці і 

формули нумерують аналогічним чином. 

 

10. Контроль за виконанням курсової роботи та її захист 

 

Науковий керівник здійснює контроль за ходом виконання студентом 

курсової роботи, надає йому необхідну консультативну допомогу у проведенні 

досліджень та узагальненні результатів.  

Кафедра геології родовищ корисних копалин на своїх засіданнях 

періодично заслуховує звіти наукових керівників про хід виконання студентами 

курсових робіт. До захисту студенти допускаються за рекомендацією наукового 

керівника та відповідним рішенням кафедри.  

Захист курсових робіт відбувається на засіданні кафедри геології родовищ 

корисних копалин в присутності студентів та їх наукових керівників. Для 

оцінювання результатів захисту рішенням кафедри геології родовищ корисних 

копалин створюється комісія з науково-педагогічного складу кафедри.  

Захист курсової роботи здійснюється відкрито та гласно з дотриманням 

вимог академічної ввічливості та доброчесності (Положення про порядок 

створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, 2014).  

Під час захисту кожний студент протягом 7-10 хвилин доповідає про зміст 

роботи, звертаючи основну увагу на постановку задачі, основні положення 

роботи, результати досліджень і висновки. У доповіді необхідно підкреслити 

особистий внесок у розробку тих чи інших питань. Доповідь має 
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супроводжуватися демонстрацією відповідних презентаційних матеріалів, що 

засвідчують факт виконання студентом поставлених задач і дають можливість 

присутнім ознайомитися з основними результатами роботи.  

Після доповіді відбувається обговорення, в рамках котрого кожен із 

присутніх може поставити студенту запитання з тематики його роботи, а 

студент має дати чітку й обґрунтовану відповідь.  

Виходячи з характеру доповіді студента, повноти і чіткості відповідей на 

поставлені запитання, якості виконаної роботи, оформлення роботи та 

презентаційних матеріалів комісія виставляє студенту диференційований залік.  

Робота оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумкова оцінка формується як середня з оцінок усіх присутніх 

(Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, 2018).  

Базові критерії, які використовуються при оцінюванні курсових робіт 

наведені в таблиці 4. 

У випадках, коли захист роботи визначається незадовільним, комісія 

встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з 

доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначеною 

кафедрою (Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, 2018). 

Кращі курсові роботи та роботи, написані за результатами власних 

наукових досліджень, рекомендуються кафедрою геології родовищ корисних 

копалин до представлення на наукових конференціях різних рівнів, до участі в 

конкурсах науково-дослідницьких робіт студентів та до опублікування у 

фахових виданнях. 
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Таблиця 4 

Базові критерії, які використовуються при оцінюванні курсових робіт 

№ 

п/п 

Вид роботи, який оцінюється Відсоток у 

підсумковій оцінці 

за результатами 

захисту курсової 

роботи (%) 

1 Теоретична та практична значимість основних 

результатів роботи 

15 

2 Відповідність отриманих результатів задачам, 

які ставились при написанні роботи 

20 

3 Власний внесок студента в основні результати 

роботи, які представлені до захисту 

15 

4 Відповідність до вимог оформлення роботи 5 

5 Дотримання основних граматичних та 

стилістичних правил мови на якій представлена 

робота (як правило, української мови) 

5 

6 Доповідь студента, в якій необхідно представити 

основні результати власного дослідження у 

стислій формі 

15 

7 Якість презентаційного матеріалу доповіді 

(презентація, графічні додатки) 

10 

8 Ґрунтовність відповідей на запитання за 

результатами доповіді (чіткість, повнота) та 

дотримання вимог академічної ввічливості 

15 

 Загальна кількість балів 100 
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Список використаних джерел 

 

Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. № 716-32 від 31.09.2018 р., 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf 

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 

03.11.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20pro%20DEK.doc 

Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з 

дисципліни «Геофізичні методи досліджень» для студентів ННІ «Інститут 

геології» за спеціальністю 103 – Науки про Землю [Електронний ресурс]/ 

Упоряд. С.А. Вижва, В.І. Онищук, М.В. Рева, О.В. Шабатура, Д.А. Безродний, 

О.І. Меньшов – К. ВПЦ "Київський університет", 2021. – 28 с. – Режим доступу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Guideline_of_course_work_103_2021_GF.pdf 

Зацерковний, В.І., Тішаєв, І.В., Демидов, В.К. Методологія наукових 

досліджень. Навчальний посібник. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. ISBN 

978-647-527-156-8.  

Михайлов, В.А., Курило, М.М. Методичні вказівки з підготовки та 

оформлення магістерських робіт зі спеціальності 103 – Науки про Землю за 

програмою – «Геологія», спеціалізація «Економічна геологія» [Електронний 

ресурс] - Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016 – Режим доступу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_magistr_econ-geol.pdf  

Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та 

правила оформлювання. ДСТУ 3008:2015. - Київ: ДП УкрНДНЦ, 2016. 

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20pro%20DEK.doc
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Guideline_of_course_work_103_2021_GF.pdf
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_magistr_econ-geol.pdf
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Додаток А 

Зразок титульної сторінки курсової роботи 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ННІ «Інститут геології» 

Кафедра геології родовищ корисних копалин 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 

на тему:_________________________________________________________ 

 

 

 

Виконав студент ___-го курсу 

групи    __________________  прізвище, ініціали 

     (підпис) 

 

Науковий керівник __________________  посада, прізвище, ініціали 

     (підпис) 

 

Завідувач кафедри __________________  посада, прізвище, ініціали 

     (підпис) 

 

 

 

 

Місто-Рік
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Додаток Б 

Зразок штампа для оформлення графічних додатків та демонстраційної 

графіки 

 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

ННІ «Інститут геології» 

Кафедра геології родовищ корисних копалин 

Тема: 

Назва рисунку (графічного додатку): 

Виконав Підпис Прізвище, ініціали Додаток №____ 

Науковий керівник Підпис Посада, прізвище, ініціали Масштаб 1:____ 
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Додаток В 

Приклади бібліографічного опису окремих видів літературних джерел 

 

 

Книга одного автора: 

Конверський А.Є. Логіка : Підручник. – К., 2000.  

Книга двох авторів: 

Горбаченко Т.Г., Піддубна С.М. Етно-конфесійна специфіка становлення 

християнської писемної культури / За ред. Т.Г. Горбаченко. – К., 2002.  

Книга трьох авторів: 

Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової 

релігієзнавчої думки : Хрестоматія / За ред. B.I. Лубського. – К., 1999.  

Книга чотирьох авторів: 

Лубський В.І., Предко О.І., Горбаченко Т.Г., ПІддубна С.М. Психологія 

релігії : Навч. посібник і хрестоматія. – К., 2002.  

Книга без зазначення автора: 

Історія русів / За ред. І. Драча. – К., 1991. 

Contemporary american poetry / Ed. by A. Poulin. – Boston, 1985.  

Книга п'яти і більше авторів: 

Релігієзнавство: Підручник / В.І. Лубський, С.М. Бурлак, Л.Г. Вороновська 

та ін.; за ред. B.I. Лубського, B.I. Теремка. – К., 2000.  

Збірники матеріалів наукових конференцій: 

Свобода віровизначення: Церква і держава в Україні: Матер. міжнар. 

наук. конф., Київ, 28–30 вер. 1994 p. – К., 1996. 

Окремий том багатотомного видання: 

Рильський М.Т. Зібрання творів: У 20 т. Т. 15: Мистецтвознавчі статті. – К., 

1986.  

Полный православный богословский энциклопедический словарь : В 2 т. – 

М., 1992. – Т.1. 
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Andrea A. J., Overfield J.M. The human record: Sources of global history : In 

2 vol. – N.Y., 1990. – Vol. 1. 

Опис розділу з книги: 

Колодний A.M., Филипович Л.О. Релігія в контексті національного 

відродження України // Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – 

К., 1996.  

Опис статей з енциклопедій: 

Фарисей / П.В. Іванов, Д.К. Павлов // Библейская энциклопедия : В 3 т. – 

М., 1991. – Т. 2.  

Опис статей з наукових збірників: 

Дьюрем К. Перспективи релігійної свободи в дзеркалі сучасних правових 

реалій // Релігійна свобода. – 2000. – № 4.  

Опис тез доповідей: 

Казанова X. Моделі відокремлення церкви від держави у США та Західній 

Європі // Свобода віровизначення. Церква і держава в Україні : Матер. міжнар. 

наук. конф., Київ, 1994. – К., 1996.  

Опис статей із журналів: 

Иванов С. Из жизни Потапова : Роман // Новый мир. – 1983. – № 7. – 

С. 6–20. 

Oven R. Declaration of mental independence // Amer. Atheist. – 1991. – Vol. 

33, № 6. – Р. 3–8. 

Опис статей із газет: 

Варна В. Опільська писанка: посаг на всі часи // Голос України. – 1992. – 11 

вер. 

Опис авторефератів 

Чуйко В.Л. Реконструктивна рефлексія у філософії науки : Автореф. дис.... 

д-ра філос. наук. – К., 2001.  

Опис архівних джерел 

Звіт педтехнікумів України про стан навчальної роботи за 1927/28 pp. – 

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 7, спр. 304, арк. 1–47. 
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Електронні ресурси 

1. Математические методы в географии: Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / В. А. Гриценко, Е. В. Белосевич, Е. К. Артищева. – Режим доступу до 

ресурсу: http://exponenta.ru/educat/systemat/gritsenko/main.asp  

2. A linear programming method for designing the pole profile of high-field 

quality magnets [Електронний ресурс] / P R Sarma and R K Bhandari. – Journal of 

Physics D: Applied Physics. – 1999. – Vol. 32. – Num. 16. – P. 1984-1989. – Режим 

доступу до журналу: http://iopscience.iop.org/0022-3727/32/16/305  

 3. Розподіл населення найбільш чисельних національностей за статтю, 

віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 

ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики 

України; ред. О. Г. Осауленко. – К.: CD-видавництво «Інфодиск», 2004. – 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 

2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM; 

Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://exponenta.ru/educat/systemat/gritsenko/main.asp
http://iopscience.iop.org/0022-3727/32/16/305
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Додаток Д 

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин 

 

1. Геолого-промисловий тип родовищ (приклад для залізорудних об’єктів) 

 

Титаномагнетитові й ільменіт- 

титаномагнетитові руди в 

ультраосновних і основних 

породах 

Апатит-магнетитові руди в 

ультраосновних лужних 

породах та карбонатитах 

Магнетитові руди в осадових і 

вулканогенно- осадових породах 

Магномагнетитові руди в 

осадових і пірокластичних 

породах і трапах 

Магнетит-гематитові руди в 

вулканогенно-осадових породах 

Залізисті кварцити в 

метаморфізованих осадових і 

вулканогенно- осадових 

породах докембрію 

Мартитові, мартит-

гідрогематитові, гідрогематит-

мартитові,гідрогематитові й 

силікатно-магнетитові руди, в 

залізистих кварцитах докембрію 

Сидеритові руди в 

осадових породах 

Бурі залізняки, утворені по 

сидеритах 

Лептохлоритові й гідрогетитові 

оолітові руди в осадових 

породах 

Хромонікелеві, гетит- 

гідрогематитові руди кори 

вивітрювання ультраосновних 

порід 
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2. Технологічний тип руд і якість сировини 

 

В таблиці виділяють значення, яке характеризує об’єкт дослідження. 

Характеристики можуть бути доповнені кількісними показниками (вмісту 

корисних і шкідливих компонентів), а також оцінкою комплексності освоєння. 

 

 

Технологічний тип руд 
Якість сировини 

 
Збагачуваність 

Магнетитові руди Бідні руди Легкозбагачувані 

Багаті гідрогетитові та 

мартитові руди 
Багаті руди 

Не потребують 

збагачення 

Титаномагнетитові та 

ільменіто-титано-

магнетитові руди 

Бідні/ 

Рядові руди 

Важкозбагачувані 

 

Гідрогетит-

лептохлоритових оолітові 

руди 

Бідні руди 

Окиснені залізисті 

кварцити 
Бідні руди 

Сидеритові руди Бідні руди 
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3. Класифікація за величиною запасів/ресурсів 

 

 

Рис.1. Градація родовищ нафти і конденсату за розмірами запасів 

 

 

Рис.2. Градація родовищ вугілля за розмірами запасів 

 

 

Рис.3. Градація родовищ урану за розмірами запасів  
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Рис.4. Градація родовищ марганцевих руд за розмірами запасів 

 

 

Рис.5. Градація родовищ хромових руд за розмірами запасів 

 

 

Рис.6. Градація родовищ бокситів  за розмірами запасів 
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Рис.7. Градація родовищ міді за розмірами запасів 

 

 

Рис.8. Градація родовищ титану за розмірами запасів 
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4. Систематизація ділянок надр за складністю геологічної будови 

 

В таблиці виділяють значення, яке характеризує об’єкт дослідження. Характеристики можуть бути доповнені 

кількісними показниками (вмісту корисних і шкідливих компонентів) та іншими параметрами оцінки. 

Характеристика груп складності геологічної будови для родовищ твердих корисних копалин або їх ділянок [12] 

Природні 

фактори, що 

оцінюються на 

геологічних 

об’єктах 

Група1. 

 Родовища (ділянки) 

простої геологічної 

будови 

Група 2. 

 Родовища (ділянки) 

складної геологічної 

будови 

Група 3.  

Родовища (ділянки) 

дуже складної 

геологічної будови 

Група 4.  

Родовища (ділянки) 

вкрай складної 

геологічної будови 

 

1 2 3 4 5 

Геологічні 

особливості 

продуктивної 

товщі 

(комплекса, 

зони) і її 

структурне 

положення 

Продуктивна товща 

характеризується 

витриманими 

показниками за 

простиранням і 

падінням, однорідним 

літологічним складом, 

наявністю одного або 

декількох пластів 

корисної копалини, 

відсутністю тектонічних 

порушень  

Продуктивна товща 

характеризується 

невитриманим 

поширенням за 

площею, нестійким 

літологічним складом, 

не завжди чітко 

вираженою 

приуроченістю 

зруденіння до 

конкретних 

геологічних елементів, 

наявністю поодиноких 

тіл вивержених 

гірських порід і 

тектонічних порушень 

Продуктивна товща 

характеризується  дуже 

невитриманим 

поширенням за 

площею, простиранням 

і падінням, різнорідним 

літологічним складом, 

дуже не стійким 

геологічним розрізом і 

проявом зруденіння, 

наявністю тіл 

вивержених гірських 

порід і дайок різного 

віку і формаційної 

належності, складною 

узгодженістю між 

Продуктивна товща 

характеризується  вкрай 

невитриманий 

переривчастим 

розповсюдженням, 

вкрай не стійким 

геологічним розрізом і 

проявом зруденіння, 

наявністю різновікових 

вивержених гірських 

порід і дайок різної 

формаційної належності; 

вкрай складною 

узгодженістю між собою 

і продуктивною товщею. 
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1 2 3 4 5 

собою і продуктивною 

товщею. 

Умови 

залягання тіл 

корисних 

копалин 

Узгоджене безперервне 

горизонтальне або 

моноклінальне залягання 

на значній площі без 

складчатості і розривних 

порушень; витримані 

напрями простирання і 

падіння, також кути 

падіння 

Узгоджене 

безперервне складне  

залягання, обумовлене 

нечастою зміною 

напрямку 

простирання, падіння, 

кутів падіння, 

наявністю поодиноких 

складчатих або 

розривних порушень, 

зон тріщинуватості, 

проявів дайкового 

комплексу 

Дуже складне залягання 

в тектонічних 

мінералізованих зонах, 

обумовлене частою 

зміною напрямків 

простирання, падіння, 

кутів падіння, проявами 

інтенсивної 

складчатості і 

розривної тектоніки; 

наявність блоково-

ступінчатої структури, 

переміщення окремих 

частин тіла корисної 

копалини 

Вкрай складне 

переривчасте і 

гніздоподібне залягання 

тіл корисної копалини 

без чітких геологічних 

границь в 

мінералізованих 

тектонічних зонах, 

обумовлене 

багатостадійним 

характером процесу 

рудоутворення на 

ділянках вкрай складної 

структури. 

Морфологія тіл 

корисних 

копалин 

Стійка безперервна і  

витримана на значних 

площах форма тіл 

корисної копалини без 

істотних коливань 

потужності (Vm до 40%), 

відсутні пережими, 

роздуви і відгалуження. 

Показник складності 

зруденіння q та 

коефіцієнт рудоносності 

Складна і 

невитримана  форма 

тіл корисної копалини, 

характеризується 

нерівномірно змінною 

потужністю (Vm 40-

100%) в різних 

напрямках; наявні  

поодинокі пережими, 

роздуви і 

відгалуження. 

Дуже складна і 

невитримана  форма тіл 

корисної копалини, 

характеризується дуже 

нерівномірно змінною 

потужністю (Vm 100-

150%) в різних 

напрямках; наявні  

пережими, роздуви і 

відгалуження. 

Показник складності 

Вкрай складна і 

невитримана  форма тіл 

корисної копалини, з 

перервами і вкрай  

нерівномірно змінною 

потужністю (Vm >150%) 

різкими  пережимами, 

роздувами, безрудними 

вікнами та ін. 

Показник складності 

зруденіння q та 
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1 2 3 4 5 

Кр знаходяться в межах 

0,9-1,0. 

Показник складності 

зруденіння q та 

коефіцієнт 

рудоносності Кр 

знаходяться в межах 

0,75-0,9. 

зруденіння q та 

коефіцієнт 

рудоносності Кр 

знаходяться в межах 

0,5- 0,75. 

коефіцієнт рудоносності 

Кр менше 0,5. 

Внутрішня 

будова тіл 

корисних 

копалин 

Витриманий 

рівномірний і 

літологічно однорідний 

розподіл рудних 

мінералів і природних 

типів руд, відсутність 

зональності в їх 

розміщенні, ділянок 

пустих порід і 

некондиційних руд. 

Складний і 

нерівномірний 

розподіл рудних 

мінералів і природних 

типів руд, наявність 

ділянок багатих і 

бідних руд і простої 

зональності в їх 

розподілі, до 10% 

включень пустих 

порід і некондиційних 

руд; можливий прояв 

гідротермальних і 

екзогенних змін. 

Дуже складний і дуже 

нерівномірний розподіл 

рудних мінералів і 

природних типів руд, 

наявність ділянок 

багатих і бідних руд і 

дуже складної 

зональності в їх 

розподілі, 11-25% 

включень пустих порід 

і некондиційних руд, 

дайок магматичних 

порід, проявів 

гідротермальних і 

екзогенних змін. 

Вкрай складний і 

нерівномірний 

(гніздовий) розподіл 

мінералів і природних 

типів руд, наявність 

більше 25% включень 

пустих порід і 

некондиційних руд, 

деколи дуже складної 

зональності, що 

обумовлено 

багатостадійністю 

процесу рудоутворення; 

наявністю пострудних 

тіл магматичних порід, 

дайкового комплексу і 

проявами 

гідротермально-

метасоматичних 

процесів та ін. 

Якість 

корисних 

Витриманий, 

рівномірний і 

Складний і 

нерівномірний 

Дуже складний і дуже 

нерівномірний розподіл 

Вкрай складний і дуже 

нерівномірний розподіл 
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1 2 3 4 5 

копалин закономірно стійкий 

розподіл основних 

природних типів руд і 

показників якості 

корисної копалини. 

Значення коефіцієнтів 

варіації не перевищує 

40%. 

розподіл показників 

якості корисної 

копалини (V 40-

100%): вміст головних 

і супутніх корисних 

компонентів, 

шкідливих домішок, 

значень хімічних, 

фізико-механічних 

властивостей і ін. 

показників кондицій. 

показників якості 

корисної копалини (V 

100-150%): вміст 

головних і супутніх 

корисних компонентів, 

шкідливих домішок, 

значень хімічних, 

фізико-механічних 

властивостей і ін. 

показників кондицій. 

показників якості 

корисної копалини (V 

>150%): вміст головних і 

супутніх корисних 

компонентів, шкідливих 

домішок, значень 

хімічних, фізико-

механічних властивостей 

і ін. показників 

кондицій. 

Гідрогеологічн

і умови 

Водоносні горизонти 

відсутні або залягають 

на великій глибині і 

практично не приймають 

участь в обводненні 

родовища; можливі 

малопотужні водоносні 

горизонти, які будуть 

давати незначні 

водопритоки до 200 

м3/год в майбутні 

експлуатаційні виробки. 

Обводненість 

родовища або ділянки 

обумовлена одним або 

декількома 

безнапорними 

водоносними 

горизонтами з 

невисокими і відносно 

витриманими 

фільтраційними 

властивостями, між 

якими може існувати 

гідравлічний зв’язок. 

Очікувані 

водопритоки в 

експлуатаційні 

виробки в межах 200-

В обводненні родовища 

приймають участь один 

або два напорних 

водоносних горизонти, 

між якими існує 

складний гідравлічний 

зв’язок. Фільтраційні 

властивості водоносних 

горизонтів неоднорідні. 

Наявні відклади і 

окремі зони із 

підвищеною 

фільтраційною 

здатністю. Очікувані 

водопритоки в 

експлуатаційні виробки 

в межах 500-

Родовище обводнено 

одним або декількома 

водоносними 

горизонтами з дуже 

неоднорідними 

фільтраційними 

властивостями і 

великими напорами. 

Між ними (як і між 

окремими горизонтами і 

поверхневими 

водотоками) існує 

складний гідравлічний 

зв’язок. Очікувані 

водопритоки в 

експлуатаційні виробки 

в межах >1000м3/год. 
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1 2 3 4 5 

500м3/год. 1000м3/год. 

Інженерно-

геологічні 

умови 

Корисна копалина і 

вміщуючі породи 

характеризуються 

однорідними фізико-

механічними 

властивостями і високою 

стійкістю в гірничих 

виробках. Відсутні зони 

тріщинуватості, прояви 

карсту і зсувів. Значення 

коефіцієнту варіації 

фізико-механічних 

властивостей не 

перевищує 40%. 

Корисна копалина і 

вміщуючі породи 

характеризуються 

нерівномірно 

змінними фізико-

механічними 

властивостями 

задовільною стійкістю 

в гірничих виробках. 

Можлива наявність 

ізольованих зон 

тріщинуватості і 

проявів карсту. 

Значення коефіцієнту 

варіації фізико-

механічних 

властивостей 

коливається в межах 

40-100%. 

Корисна копалина і 

вміщуючі породи 

характеризуються 

нерівномірно і дуже 

нерівномірно змінними 

літологічним складом, 

фізико-механічними 

властивостями і 

неоднорідною 

стійкістю в гірничих 

виробках. Наявні 

ділянки і зони 

послаблених гірських 

порід, де можливі 

обвали, прояви карсту, 

наявність старих 

підземних гірничих 

виробок, просторове 

положення яких 

достовірно не 

встановлено. Значення 

коефіцієнту варіації 

фізико-механічних 

властивостей 

коливається в межах 

100-150%. 

Корисна копалина і 

вміщуючі породи 

характеризуються вкрай 

нерівномірно змінними 

фізико-механічними 

властивостями, слабкою 

стійкістю в гірничих 

виробках. Наявні 

ділянки і зони 

послаблених гірських 

порід, де можливі крупні 

обвали, прояви карсту і 

пливунів, наявність 

старих підземних 

гірничих виробок, 

просторове положення 

яких достовірно не 

встановлено. Значення 

коефіцієнту варіації 

фізико-механічних 

властивостей >150%. 

 



5. Класифікація відповідно до Класифікації запасів і ресурсів 

Державного фонду надр 

 

Код класу запасів і ресурсів за рівнем промислового значення і ступенем 

техніко-економічного та геологічного вивчення 

Промислове 

значення 

Ступінь техніко-

економічного 

вивчення 

Ступінь 

геологічного 

вивчення 

Код класу 

Балансові запаси ГЕО-1 розвідані запаси 111 достовірні 

ГЕО-2 розвідані запаси 121 ймовірні 

ГЕО-2 попередньо 

розвідані запаси 

122 ймовірні 

Умовно балансові 

запаси 

ГЕО-1 розвідані запаси 211 

ГЕО-2 розвідані запаси 221 

ГЕО-2 попередньо 

розвідані запаси 

222 

Промислове 

значення не 

визначено 

ГЕО-3 попередньо 

розвідані запаси 

332 

ГЕО-3 перспективні 

ресурси 

333 

ГЕО-3 прогнозні ресурси 334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	12. National Minerals Information Center. - Режим доступу: https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center
	Опис авторефератів
	Опис архівних джерел
	Електронні ресурси
	2. A linear programming method for designing the pole profile of high-field quality magnets [Електронний ресурс] / P R Sarma and R K Bhandari. – Journal of Physics D: Applied Physics. – 1999. – Vol. 32. – Num. 16. – P. 1984-1989. – Режим доступу до жу...


