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Інформація про дисципліну
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб сформувати теоретичні засади щодо причин відображення особливостей петрологічних процесів і утворення руд в хімічному складі мінералів, їх морфології, фізичних властивостях, ізотопно-геохімічних показниках, а також практичних навиків, які дозволять виявляти серед них індикаторні для прикладних цілей. 
Коротка анотація дисципліни
Дисципліна «Сучасні теорії процесів рудогенезу та генетична систематика родовищ корисних копалин» є завершальною вибірковою дисципліною з спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, яка викладається в 2 семестрі в обсязі 18 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета та цілі дисципліни
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасні теорії процесів рудогенезу та генетична систематика родовищ корисних копалин» є поглиблене знайомство аспірантів про сукупність природних геологічних процесів, що призводять до утворення рудних концентрацій, і практичних навиків, які дозволять класифікувати виявлені рудні об’єкти на ранніх етапах їх вивчення для зменшення витрат при оцінці їх масштабів. Аналіз відомостей про сучасні аналітичні та експериментальні методи, які дозволяють одержувати якісні і кількісні характеристики речовинного складу руд та вміщуючих порід для діагностики і виявлення їх відмін в різних генетичних утвореннях, і формування на їх основі прогнозних і пошукових ознак. 
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Обсяг курсу
48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин практичних занять
Очікувані результати навчання
Після завершення цього курсу аспіранти набудуть навичок проведення аналізу виділення різночасових рудних асоціацій на фоні загального процесу формування руди і зміни властивостей мінералів в різних генетичних утвореннях,  засвоять теоретичні основи процесів утворення руд і вивчать провідні методи дослідження їх мінерального складу в різних генетичних типах руд. 
Ключові слова
Рудогенез, генетична класифікація  родовищ корисних копалин, зв'язок економічних і геологічних понять в рудогенезі 
Формат курсу
Очний /заочний 

Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння тем
Теми
Вступ.Історичний аналіз уявлень про природу рудних концентрацій і роль середовища в їх формуванні. 
Еволюція теоретичних основ розуміння процесів генезису руд та визначення механізмів утворення рудних концентрацій. 
Ендогенні та екзогенні фактори формування родовищ корисних копалин. 
Джерела рудних компонентів в рудах різного походження. 
Фактори формування екзогенних руд. 
Роль флюїдів у створенні та перерозподілі рудних концентрацій. 
Взаємозв’язок рудних об’єктів з магматичними осередками і роль глибини їх формування. 
Органогенне та глибинне походження вуглеводневих скупчень.
Значення вихідного складу порід, де розвивається різнотипна ендогенна мінералізація. 
Роль регіонального метаморфізму у створенні рудних концентрацій. 
Металогенічні епохи та залежність видового складу родовищ від геоструктурних елементів земної кори. Металогенічні побудови. 
Сучасні методи визначення параметрів формування рудних концентрацій
Термодинамічне моделювання процесів утворення руд
Проблеми походження руд «екзотичного» складу та унікальних за запасами родовищ. 
Сучасний генетичний поділ родовищ корисних копалин в залежності від типу рудоносних магматичних комплексів, структури, температур і тисків.
Особливості використання генетичних моделей формування родовищ для вирішення прикладних задач. 
Підсумковий контроль, форма
іспит в кінці семестру
комбінований 
Пререквізити
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з мінералогії, геохімії, ізотопної геохімії, достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел інформації
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву пізнавальних ініціатив та інтересів слухачів і створення індивідуальної освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі присутніми партнерські стосунки, забезпечуючи психологічну підтримку під час навчання, організовує їх освітню діяльність, представляє академічні інтереси на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш повному розкриттю особистісного потенціалу за умови встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере на себе відповідальність за свій вибір.
Необхідне обладнання
Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу може не потребувати використання программного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступнимспівідношенням: 
• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25
• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25
 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів50
Підсумкова максимальна кількість балів100

Письмові роботи:Очікується, що аспіранти виконають декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: Очікується, що роботи аспірантів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших встановлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання в поєднанні з дистанційними методами оволодіння матеріалом. Очікується, що всі аспіранти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Аспіранти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку аспіранти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Аспіранти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, практичній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність аспіранта під час практичного заняття. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Питання до заліку чи екзамену.
Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань формуються в залежності від теми дисертаційного дослідження. Також можна надати посилання на веб-сторінку де розміщені вказані матеріали.


Опитування
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.








