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вул. Грушевського, 4, кімната 232 

Консультації з 

питань навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лабораторних занять, або 

за попередньою домовленістю. 

Також можливі он-лайн консультації через Skype або подібні ресурси. 

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Курс «Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин» є завершальним 

курсом у процесі фахового становлення геолога-бакалавра. Засвоєння 

цього курсу дозволить майбутньому фахівцю здійснювати розшуково-

розвідувальні роботи на різних родовищах корисних копалин. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин» є 

завершальною  дисципліною з спеціальності 103 Науки про Землю для 

освітньої програми Геологія, яка викладається в 8 семестрі (бакалаври) в 

обсязі 4,0 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Розшуки і розвідка родовищ корисних 

копалин» є ознайомлення студентів з основними розшуковими методами 

та особливостями розвідувальних робіт. 

Головні цілі: підготувати висококваліфікованих геологів, які 

спеціалізувалися б  в області розшуків і розвідки родовищ твердих 

корисних копалин. Дати необхідні знання в  області технічних засобів, 

систем геолого-розвідувальних робіт, принципів та методів розшуків та 

розвідки, опробування та геолого-економічних показників родовищ. 
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Обсяг курсу 80 години аудиторних занять.  та  40 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде 

знати:  

– Головні методи розшуків родовищ корисних копалин;  

– Геолого-економічну оцінку родовищ 

уміти:  

– Обирати оптимальний метод розшуків 

– здійснювати опробування 

– обирати гірничо-технічні засоби 

– володіти методикою  розвідки та підрахунку запасів  

Ключові слова Родовище, запаси, опробування, геохімічні методи.. 

Формат курсу Очний 



 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит наприкінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Геологія родовищ корисних копалин», «Мінералогія», 

«Структурна геологія», «Геологорозвідувальна справа», «Основи 

петрографії»,  «Теорія рудогенезу». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, лабораторні роботи, проектно-орієнтоване навчання. 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• лабораторні заняття: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 25; 

• контрольні заміри (тести): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Питання до іспиту.  

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

завершенню курсу. 

 



СХЕМА КУРСУ* 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота)  

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін виконання 

1 Загальні положення і 
завдання розшукових 
робіт 
Загальні положення і 
завдання розшукових робіт.  

Лекція  2  

2 Стадійність 
геологорозвідувального 
процесу та геолого-
економічна оцінка 
виявлених родовищ. 

Лекція  2  

3             Геолого-промислові типи 

родовищ корисних 
копалин 
Поняття про геолого-
промислові типи родовищ та 
принципи їх класифікації. 
Геолого-промислові типи 
різних геолого-структурних 
елементів. 

Лекція  2  

4 Критерії рудоносності 
надр та їх розшукова 
цінність 
Принципи прогнозування та 
розшукові критерії, їх 
класифікація. 
Складання карт 
прогнозу.. 

Лекція  2  

5 Методи розшуків родовищ 
Основні групи розшукових 
методів.  Геолого-
мінералогічні методи 
розшуків.   
 

Лекція  2  

6 Ландшафтно-географічні 
умови проведення розшуків. 
Якісна та кількісна оцінка 
результатів розшукових 
робіт. 

Лекція  2  

7 Геохімічні методи 
розшуків 
Розшуки за первинними 
ореолами.  Розшуки за 
вторинними ореолами 
розсіювання  

Лекція  2  

8 . Класифікація вторинних 
ореолів за фоновим станом.   
Якісна та кількісна 
інтерпретація результатів 
геохімічних розшуків.   

Лекція  2  

9 Оцінка результатів 
розшукових робіт 
 Комплексування 
розшукових методів.   
Комплекс методів під час 
розшуків похованого 
зруденіння та встановлення 
глибини ерозійного зрізу. 
Технічні засоби та 

Лекція  2  



опробування корисних 
копалин під час розшукових 
робіт.    

10 Оцінка потенційних та 
перспективних ресурсів 
корисних копалин за 
ступенем їх геологічного 
вивчення та методами 
моделювання..    

Лекція  2  

11 Система геологічного 
вивчення надр 
Загальні положення і 
завдання розвідки.   Етапи 
розвідувального процесу. 
 

Лекція  2  

12 Коефіцієнти варіації та 
рудоносності.  Якість 
корисних копалин та її 
мінливість 

Лекція  2  

13 Технічні засоби та 
системи розвідувальних 
робіт  
Гірничі розвідувальні 
виробки.   Бурові 
розвідувальні свердловини.. 

 

Лекція  2  

14 Геофізичні методи розвідки.  
Розвідувальні системи та 
просторове розміщення 
технічних засобів. 

Лекція  2  

15 Оконтурювання тіл 
корисних копалин 
Основи оконтурювання.  
Види контурів рудних тіл. 
Визначення опорних точок 
для оконтурювання. 
 

 

Лекція  2  

16 Види і способи 
опробування 
Види опробування. Способи 
відбору проб в гірничих 
виробках.   Способи відбору 
проб у  бурових 
свердловинах.   Чинники, 
що визначають способи 
відбору проб. 

Лекція  2  

17 Обробка проб 
Теоретичні основи обробки 
проб і складання схеми 
обробки.  Техніка обробки 
проб.  Дослідження проб.  
Геофізичне опробування.   
Контроль результатів 
опробування.. 

Лекція  2  

18 Класифікація запасів 
родовищ, умови їх 
розвідки 
Класифікації запасів 
корисних копалин, прийняті 

в Україні. Зіставлення 
категорій запасів (1981 р.) 
з класами запасів (2007 

Лекція  2  



р.) корисних копалин.  
Класифікація родовищ за 
складністю геологічної 
будови.   Промислові 
кондиції та їх показники.  .    

19 Підрахунок запасів 
Визначення основних 
параметрів для підрахунку 
запасів.  Визначення 
підрахункових блоків.  
Визначення середніх 
показників по 
підрахунковому блоку. 

Лекція  2  

20 Основні способи 
підрахунку запасів 
Загальні положення.  Метод 
геологічних блоків.  Метод 
геологічних розрізів. 
Поправочні коефіцієнти під 
час підрахунку запасів.  

Лекція  2  

21 Метод вертикальних 
паралельних розрізів, 
методи геометричних фігур 

  2  

22 Аналіз природи і 
характеру помилок, що 
зустрічаються при 
проведенні 
розвідувальних робіт 
Технічні помилки. Геологічні 
помилки узагальнення 
розвідувальних даних. 
Приклади характерних 
помилок під час розвідки 
деяких родовищ.  

Лекція  2  

23 Складання типового проекту 
геологорозвідувальних робіт 

Лекція  2  

24 Сучасні підходи до 
проведення 
геологорозвідувальних робіт 
(підрахунок запасів та 
проектування гірничих робіт 

Лекція  2  

 

 


