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ВСТУП 
 

Програму вибіркової навчальної дисципліни «Організація 
геологічного вивчення надр» складено відповідно до освітньо-
професійної програми «Науки про Землю» підготовки бакалавра 
спеціалізації «Геологія». 

Предметом вивчення є організаційні аспекти планування та 
проведення геологічного вивчення надр Землі.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України.  

Анотація 
Підготовка студентів під час навчального процесу передбачає 

формування їх майбутньої професійної компетентності. 
 Вивчення навчальної дисципліни доповнить знання студентів 

даними про організацію геологорозвідувальних робіт, їх 
фінансування, виробничу та організаційну структуру геологічної 
галузі України. Ознайомить  з основними нормативними 
документами, які діють в геологічній галузі.  

Набуття майбутніми фахівцями практичних навичок з 
планування і проектування геологорозвідувальних робіт дозволить 
проявляти в майбутній виробничій діяльності дійові знання по їх 
організації.  

Ключові слова: надра Землі, геологорозвідувальні роботи, 
стадія геологорозвідувальних робіт, геологічна галузь, Державна 
геологічна служба України, нормативні документи, планування, 
проектування, кошторис, організація праці. 

Аbstract 
Preparation of students during the educational process involves the 

formation of their future professional competence. 
The study of the discipline will complement students' knowledge of 

geological exploration, their financing, production and organizational 
structure of the geological industry of Ukraine. Get acquainted with the 
main regulatory documents that operate in the geological field. 

Acquiring future specialists of practical skills in planning and 
designing geological exploration will allow to demonstrate in the future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



production activities, effective knowledge of their organization. 
Key words: bowels of the Earth, geological prospecting, geological 

exploration, geological industry, State Geological Survey of Ukraine, 
normative documents, planning, design, estimates, organization of labor. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

 
Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
 
Кількість кредитів – 3 

 
 
 
 

Спеціальність  
103 «Науки про Землю»  

 
 

 

 
       Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 3-й  

 
Загальна кількість годин 

90 

         Семестр 

5-й  
Лекції 

 
 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних –  
СРС –  
 

 
 
 
 
 

Рівень вищої світи: 
бакалавр 

16 год.  
          Практичні 

14 год.  
Лабораторні 

год.  
Самостійна робота 

60 год.  
 
 

Вид контролю:  
залік 

      Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить – 33% до 67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета - надбання майбутніми спеціалістами в області 
геологорозвідувальних робіт (ГРР) теоретичних знань та 
професійних навичок з планування, проектування та організації 
головних видів геологорозвідувальних робіт та допоміжних 
процесів, а також засвоєння основних принципів нормування та 
організації праці на геологічних підприємствах. 

Завдання - теоретична та практична підготовка студентів з 
питань організації планування та проведення 
геологорозвідувальних робіт, засвоєння методів ефективного 
вирішення геологічних завдань, вивчення закономірностей 
функціонування і розвитку геологічних підприємств. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен 

знати:  
 стадії та види геологорозвідувальних робіт; 
 структуру геологічної галузі України; 
 нормативні документи геологічної галузі; 
 теоретичні та методичні засади проектування, планування та 

організації геологорозвідувальних робіт. 
вміти:  

 заповнювати основні види документів щодо планування 
геологорозвідувальних робіт (ГРР); 

 використовувати  Інструкцію Державної комісії України по 
запасах  для класифікації запасів і ресурсів до родовищ 
окремих видів корисних копалин при проведенні 
геологорозвідувальних робіт; 

 розраховувати витрати при проведенні ГРР із використанням 
Збірників укрупнених кошторисних норм (ЗУКН) та складати 
кошторисні розрахунки проектних робіт. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Стадійність 
геологорозвідувальних робіт, нормативні документи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



та структура геологічної галузі в Україні. Основи 
планування геологорозвідувальних робіт 

Тема 1. Геологорозвідувальні роботи в сучасній 
господарській системі України.  

Об’єкт, предмет та завдання  курсу «Організація геологічного 
вивчення надр». Зв'язок курсу з іншими геологічними, 
технічними та економічними дисциплінами. Значення 
геологічного вивчення надр для зміцнення економіки країни. 
Геологічна галузь України. Державна геологічна служба України, 
її завдання та організаційна структура. 

Тема 2. Етапи та стадії геологорозвідувальних робіт. 
Стадійність геологічного вивчення надр, її доцільність та 

необхідність. Регіональне геологічне вивчення території України. 
Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин. Розвідка 
родовищ корисних копалин. Відмінності у методах досліджень на 
окремих стадіях геологорозвідувальних робіт, масштаби геолого 
зйомочних та пошукових робіт. Об’єкти робіт на кожній стадії та 
переважні джерела фінансування. 

Тема 3. Нормативно-правові документи в сфері геологічного 
вивчення надр. 

Кодекс України про надра. Класифікація запасів і ресурсів 
корисних копалин Державного фонду надр. Методика визначення 
групи родовищ (ділянок) за складністю геологічної будови. 
Залежність категорії запасів корисних копалин від складності 
геологічної будови родовища. Інструкції Державної комісії по 
запасам до застосування Класифікації запасів і ресурсів для 
конкретних видів корисних копалин. 

Тема 4. Основи планування геологорозвідувальних робіт. 
Розробка плану геологорозвідувальних робіт. Геологічне 

завдання. Пооб’єктний план. Рівні планування у геологічній 
галузі. Планування геологічних завдань. Склад, структура і 
обсяги бізнес-планів для геологічних підприємств.  

Змістовий модуль 2. Організація виконання 
геологорозвідувальних робіт. 

Тема 5. Проектування геологорозвідувальних робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура та зміст проекту геологорозвідувальних робіт. 
Особливості проектування ГРР різних видів. Складання 
кошторисів ГРР. Використання збірників укрупнених 
кошторисних норм. Кошторисні норми. Чинники, які впливають 
на розрахунок кошторисних норм. 

Тема 6. Методи нормування та форми і системи оплати праці 
геологорозвідувальних робіт.  

Значення та суть нормування. Вивчення витрат робочого 
часу. Норма часу. Норма виробітку. Норма чисельності і 
обслуговування. Характеристика форм і систем оплати праці. 
Пряма і непряма форми відрядної системи оплати праці. 
Відрядно-преміальна та відрядно-прогресивна система. Акордна 
система. Коефіцієнти трудової участі. 

Тема 7. Організація геологорозвідувального виробництва.  
Організація геолого-зйомочних робіт. Організація 

гідрогеологічних  та геофізичних робіт. Організація гірничо-
прохідницьких робіт. Особливості організації бурових робіт в 
складі ГРР. Організація роботи допоміжних служб матеріально-
технічного забезпечення геологічних підприємств. Джерела 
фінансування геологорозвідувальних робіт в Україні. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому 

числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

л пр
. 

ла
б.

 
ін

д.
 

с.
 р

. 

л пр
. 

ла
б.

 

ін
д.

 

с.
 р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Стадійність геологорозвідувальних робіт, 
нормативні документи та структура геологічної галузі в Україні. 

Основи планування геологорозвідувальних робіт 
Тема 1. 

Геологорозвідувальні 9 2    7       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



роботи в сучасній 
господарській системі 

України. 
Тема 2. Етапи та стадії 
геологорозвідувальних 

робіт. 
11 2 2   7       

Тема 3. Нормативно-
правові документи в 
сфері геологічного 

вивчення надр. 

11 2 2   7       

Тема 4. Основи 
планування 

геологорозвідувальних 
робіт. 

11 2 2   7       

Разом за змістовим 
модулем 1 

42 8 6   28       

Змістовий модуль 2. Організація виконання геологорозвідувальних 
робіт. 

Тема 5. Проектування 
геологорозвідувальних 

робіт. 
19 3 4   12       

Тема 6. Методи 
нормування та форми і 
системи оплати праці 

геологорозвідувальних 
робіт. 

11 1 4   6       

Тема 7. Організація 
геологорозвідувального 

виробництва. 
18 4    14       

Разом за змістовим 
модулем 2 

48 8 8   32       

Усього годин 90 16 14   60       
Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  
Усього годин 90 16 14 -  60       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Визначення об’єкту вивчення, мети, складу 
робіт та кінцевий результат для різних етапів 
та стадій ГРР в Україні 

2  

2 Визначення кількості розвідувальних виробок 
при ГРР у відповідності до Інструкцій ДКЗ із 
застосування Класифікації запасів і ресурсів 
до родовищ окремих видів корисних копалин 

2  

3 Розробка основних документів планування 
геологорозвідувальних робіт – геологічного 
завдання та пооб’єктного плану 

2  

4 Визначення змісту проекту та кошторису (з 
використанням збірників укрупнених 
кошторисних норм)  

2  

5 Визначення кошторисної вартості окремих 
видів ГРР 

2  

6 Нормування праці на геологорозвідувальних 
роботах. 

2  

7 Аналіз балансу робочого часу при виконанні 
ГРР 

2  

 Разом 14  
 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: Підготовка до аудиторних занять – 15 год.  

Підготовка до контрольних заходів – 18 год.  
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях – 27 год. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Особливості функціонування геологічної 
галузі як складової  сучасного мінерально-
сировинного комплексу України. 

3  

2 Відмінність стадійності ГРР в Україні і 
основних гірничо-добувних країнах світу 

3  

3 Особливості застосування Інструкцій ДКЗ 
(Державної комісії запасів) щодо 
застосування класифікації запасів і ресурсів 
до родовищ окремих видів корисних копалин 
(за вибором). 

3  

4 Особливості складання бізнес-планів для 
геологічних підприємств (їх структура, зміст 
та обсяг). 

2  

5 Аналіз витратних та прибуткових статей 
кошторису в залежності від виду 
геологорозвідувальних робіт 

3  

6 Фактори, які впливають на встановлення 
норм праці: гірничо-геологічні, технічні, 
технологічні, соціальні, економічні. 

3  

7 Сучасні фактори розвитку 
геологорозвідувальних робіт в Україні і світі. 

3  

8 Основні причини динаміки розвитку 
геологорозвідувальних робіт на окремі види 
корисних копалин (за вибором). 

2  

9 Характеристика факторів, які впливають на 
масштаби проведених геологорозвідувальних 
робіт. 

2  

10 Порівняння собівартості 
геологорозвідувальних робіт в Україні і світі. 

3  

 Разом 27  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По кожній темі самостійної роботи студент складає звіт у 
вигляді рукопису форматом А4. Поля стандартні. Усі звіти 
можуть бути зброшурованими в один. 

 
7. Методи навчання 

 
У процесі проведення лекційних занять будуть 

використовуватися наступні принципи: проблемності (подання 
лекційного матеріалу у вигляді проблемних ситуацій і залучення 
студентів до спільного аналізу та пошуку рішень), діалогічного 
спілкування (особливо на початку лекції - з метою ув’язки теми 
лекції з раніше вивченим матеріалом), спільної колективної 
діяльності (проведення невеликих дискусій в процесі лекції під 
час аналізу та вирішення окремих моментів подачі теми). 

На практичних заняттях буде застосовуватися принцип 
ігрової діяльності, який дозволить у формі ділової гри 
розв’язувати серйозні професійні задачі навчального характеру з 
організації геологічного вивчення надр. Передбачається 
виконання завдань з планування, проектування та організації 
головних видів геологорозвідувальних робіт, засвоєння основних 
принципів нормування та організації праці на геологічних 
підприємствах. Також передбачається використовувати навчальні 
геологічні карти та геологічні  розрізи.  

 
8. Методи контролю 

 
Поточний контроль знань буде проводитися усним 

опитуванням, поточним тестуванням і оцінюванням виконаних 
практичних та самостійних робіт. Підсумковим контролем буде 
залік. 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 
виставляється студентам за сумарною кількістю набраних балів, 
отриманих у результаті поточного контролю. Для діагностики 
знань використовується ECTS система зі 100-бальною шкалою 
оцінювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

            Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 
 

Т2 
 

Т3     Т4     Т5     Т6   Т7 100 

14 15 
 

15 14 14 14 14 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 
 

 
Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно  
 
 

зараховано 
82-89  

добре 74-81 

64-73  
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

 
0-34 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10. Методичне забезпечення 

 
1. Курило М. М. Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Організація 
геологорозвідувальних робіт» для студентів геологічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів / К.: Ніка-Центр, 
2011. – 44 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/OGR.doc 
2. Холоденко В. С. Методичні вказівки до практичних робіт з 
дисципліни “Економічна геологія” для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 103 «Науки про 
Землю» освітня програма «Геологія» денної форми навчання / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/12841/ 
3. Курило М. М., Андрєєва О.О. Економічна геологія:  Методичні 
рекомендації до виконання практичних робіт для студентів 
геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / К.: 
Ніка-Центр, 2014. – 104 с. / [Електронний ресурс].– Режим 
доступу: 
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_econom_geology.pdf  

 
11. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Омельчук О. В., Загнітко В.М., Курило М.М. Пошуки та 
розвідка родовищ корисних копалин: електронний підручник  / 
[Електронний ресурс].– Режим доступу: 
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/poshuky_ta_rozvidka_RKK.pdf 
2. Кодекс України про надра //  Відомості Верховної Ради. – 1994. 
– N 36. – 340 с. 
3. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного 
фонду надр. Затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України №432 від 5.05.1997р. - Київ: ДКЗ України при 
Міністерстві екології та природних ресурсів. – 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4. Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів 
корисних копалин. - К.:  ДКЗ та ДГСУ України. - 1997-2005. 
5. Збірник укрупнених кошторисних норм на 
геологорозвідувальні роботи (ЗУКН). Розділ 1. Геологозйомочні  
роботи. - К.: УкрДГРІ. – 2003. - 192с. 
6. Збірник укрупнених кошторисних норм на 
геологорозвідувальні роботи (ЗУКН). Розділ 12. 
Гірничорозвідувальні роботи.-К.: УкрДГРІ. – 2003. - 192с. 
7. Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді 
корисні копалини / Гол. ред. Д.С.Гурський. – Київ: Комітет 
України з питань геології та використання надр. – 2000. – 20 с. 
8. Лузан В.В. Економіка і організація геологорозвідувального 
виробництва.-К.:Ніка-прінт”. - 2001. - 300с. 
9. Борисович В.Т., Полежаев П.В. Тевзадзе Р.Н. Организация и 
планирование геологоразведочных работ.- М.: Недра, 1987. - 332 
с. 

Допоміжна 
1. Основи економічної геології. Навчальний посібник./ Коржнев 
М.М., Михайлов В.А., Міщенко В.С., Плотников О.В. та ін. К.: 
«Логос». -  2006. - 223с.  
2. Беленьков А.Ф. Геолого-разведочные работы. Основы 
технологии, экономики, организации и рационального 
природопользования. - Ростов-на Дону: Феникс. - 2006. - 384с.  
3. Бодюк А.В. Концепція економічної геології як науки про 
економічні потреби в надроресурсах // Мінеральні ресурси 
України, 2009. -3. - С.39-45. 
4. Порядок здійснення державного геологічного контролю: 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1294 від 
14 грудня 2011 р. Офіційний вісник України, 2011. - 97. - С.160-
163. 
5. Общая и полевая геология: Учеб. /А.Н. Павлов, И.А. Одесский, 
А.И. Иванов и др. Под ред. А.Н. Павлова. - Ленинград: Недра, 
1991. - 462с. 
6. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых/ 
В.В.Авдонин, Г.В.Ручкин, Н.Н.Шатагин, Т.И.Лыгина, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М.Е.Мельников.-М.:Академический проект.фонд «Мир». - 2007. -
540с.  
7. Хмара А.Я. Методика определения группы месторождений 
твердых полезных ископаемых по сложности геологического 
строения// Мінеральні ресурси України. - 1999. - №2. - С.23-25. 
 

Інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.libr.rv.ua/ 
3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/ 
4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
5. Державна служба геології та надр України / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.geo.gov.ua/ 
6. Державна комісія України по запасах корисних копалин / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.dkz.gov.ua/ua/ 
7. Державна комісія з експертизи геологічних проектів та 
кошторисів ДГП "Геолекспертиза" [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://gxp.com.ua/uk/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


