
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ДВВ.05; 

2. Назва: Організація геологічного вивчення надр; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5-й; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Криницька М.В., 

кандидат геологічних наук, доцент кафедри геології та гідрології; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студенти зможуть: 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;  брати участь у проектуванні геологорозвідувальних робіт, розраховувати витрати при 

проведенні ГРР із використанням Збірників укрупнених кошторисних норм (ЗУКН) та 

складати кошторисні розрахунки проектних робіт. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна геологія, 

геологія родовищ корисних копалин; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): економічна геологія. 

12. Зміст курсу:  
Геологорозвідувальні роботи в сучасній господарській системі України.  Етапи та стадії 

геологорозвідувальних робіт. Нормативно-правові документи в сфері геологічного вивчення 

надр. Основи планування геологорозвідувальних робіт. Проектування геологорозвідувальних 

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

Організація геологорозвідувального виробництва.  

    13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Омельчук О. В., Загнітко В.М., Курило М.М. Пошуки та розвідка родовищ корисних 

копалин : підручник  //  Електронний ресурс. – Режим доступу: 

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

2. Лузан В.В. Економіка і організація геологорозвідувального виробництва : навч. 

посіб. Київ, 2001. 304 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: використання мультимедійних засобів, групове обговорення окремих питань 

лекцій, аналіз навчальних геологічних карт та схем, використання інтерактивної бази ДНВП 

«Держгеоінформ України» та сайту Державної служби геології та надр України, розв’язування 

практичних завдань з організації геологічного вивчення надр. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 5-го семестру.  

Поточний контроль (100 балів): тестування, контроль конспектів лекційного матеріалу, 

опитування, оцінювання виконаних практичних завдань і самостійної роботи.  

16. Мова викладання: Українська. 
 
Завідувач кафедри                 В.Г. Мельничук д.геол.н., професор, завідувач кафедри 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ДВВ.05; 

            2. Title: Organization Geological Studies of Bowels;   

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 
            5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

            6. Semester when the discipline is studied: 5; 

            7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  
Krynytska M.V., Candidate of Geological Sciences, Associate Professor of the Department of 

Geology and Hydrology; 

            9. Results of studies: after the study of discipline a student must be capable: fill in the main 

types of geological exploration planning documents; use the Instruction of the State Commission of 

Ukraine for reserves for the classification of reserves and resources for deposits of certain types of 

minerals during geological exploration; to participate in the design of exploration works, to calculate 

the costs of conducting exploration work using the Collections of enlarged estimated norms and to 

make estimates of the design work. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures. 

            11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: general geology, geology of 

mineral deposits; 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): economic 

geology. 
            12. Course contents:  
Geological exploration works in the modern economic system of Ukraine. Stages and stages of 

exploration works. Normative-legal documents in the field of geological study of subsoil. 

Fundamentals of geological prospecting planning. Design of geological exploration works. Methods 

of valuation and forms and systems of labor remuneration for exploration works. Organization of 

exploration production. 

            13. Recommended educational editions:  
1. Omelychuk O. V., Zagnitko V. M., Kurilo M. M. Search and exploration of mineral deposits : 

textbook // Electronic resource. - Access mode: 

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

2. Luzan V.V. Economics and Organization of Exploration Production : textbook Kyiv, 2001. 304 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 16 hours,  

practical training – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: using multimedia tools, group discussion of separate lecture questions, analysis 

of educational geological maps and schemes, use of the interactive database of the state scientific-

production enterprise "State Geoinform of Ukraine" and the site of the State Service of Geology and 

Subsoil of Ukraine, solving practical problems in the organization of geological exploration. 

           15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 5th semester. 

Current control (100 points): testing, control of lecture notes, questioning, evaluation of completed 

practical tasks and independent work. 

           16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of Department                                   V.G.Melnichuk, D. geologist. Mr., Professor 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


