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ПЕРЕДМОВА 

 

Метою навчальної геолого-геодезичної практики з дисципліни ”Ге-

ологія та розвідка родовищ” є закріплення отриманих теоретичних 

знань та здобуття практичних навичок у проведенні геологорозвідува-

льних робіт у польових умовах на одному з родовищ корисних копа-

лин України; досліджень відібраних у польових умовах зразків та ви-

конанні камеральних робіт. 

Основними завданнями геолого-геодезичної навчальної практики є: 

– ознайомлення студентів зі змістом і методами проведення геоло-

горозвідувальних робіт; 

– набуття практичних навичок у виконанні геологорозвідувальних 

робіт; 

– набуття навичок щодо вибору способу відбору проб та безпосре-

днього відбору проб корисних копалин з родовища, їх оформлення, 

зберігання та дослідження; роботи з обладнанням для проведення гео-

логорозвідувальних робіт: проведення стратиграфічного буріння з ме-

тою побудови стратиграфічного розрізу родовища для визначення ра-

ціонального напряму його подальшої розробки. 

Керуючись нормативними положеннями та користуючись відпові-

дними методиками студенти повинні вміти: 

– описати адміністративно-географічне та геоморфологічне розта-

шування родовища; 

– проводити зондування та стратиграфічне буріння покладу родо-

вища; 

– працювати з обладнанням для буріння; відбирати, оформляти та 

зберігати проби корисної копалини, проводити їх дослідження в 

польових та лабораторних умовах; 

– складати стратиграфічний розріз родовища; 

– проводити камеральні роботи та складати звіт. 

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ  

НАВЧАЛЬНОЇ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРАКТИКИ  

З “ГЕОЛОГІЇ ТА РОЗВІДКИ РОДОВИЩ” 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний  

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS 

– 2,0 
Напрям підготовки: 

6.050301 “Гірництво” 

Вибіркова, 

самостійного 

вибору ВНЗ 

Блоків модулів – 1, 

звіт 
Рік підготовки: 

1-й 

Семестр: 2-й 
Змістових модулів 

– 1  Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр Загальна кількість   

годин – 72 

Вид контролю: 

залік 

 

2. Програма навчальної практики 

 

Організація робіт. Місце і терміни проведення практики 

 

Навчальна практика з геологорозвідувальних робіт проводиться на 

одному з гірничих підприємств України. Польові роботи проводяться 

на одному з родовищ цих підприємств. 

Лабораторні роботи з дослідження властивостей відібраних у 

польових умовах зразків корисних копалин та камеральні роботи про-

водяться в лабораторіях кафедри. 

У відповідності з діючим навчальним планом, навчальна практика 

передбачається в об’ємі 12 робочих днів (6 робочих годин на день) і 

проводиться після завершення екзаменаційної сесії весняного навча-

льного семестру. Календарний графік проведення навчальної геолого-

геодезичної практики складається кафедрою і затверджується спеціа-

льним наказом президента (ректора) університету. 

Для організації роботи студентів створюються бригади, які прово-

дять дослідження на різних ділянках родовища, після чого результати 

узагальнюються. Перед виїздом на практику студенти проходять ін-
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структаж з техніки безпеки проведення польових робіт і поведінки на 

родовищі та організації начальної практики.  

Завершується практика заліком. Залік проводиться при захисті ко-

жною бригадою письмового звіту, попередньо перевіреного керівни-

ком практики і індивідуального опитування кожного студента. 

В період проходження практики підвищуються вимоги щодо дис-

ципліни студентів та виконання правил техніки безпеки при прове-

денні польових геологорозвідувальних робіт і транспортуванні студе-

нтів на практику та при поверненні до університету. Студенти, які по-

рушують дисципліну і правила безпеки під час проходження практи-

ки, можуть бути звільнені від роботи керівником практики. 

 

Графік проведення навчальної практики 

 

1 день. Ознайомлення студентів з програмою, умовами  та органі-

зацією проходження практики. Ознайомлення зі списком необхідного 

обладнання, одягу, та продуктів харчування на період проходження 

практики в польових умовах. Вивчення вимог техніки безпеки при 

проведенні польових геологорозвідувальних робіт та транспортуванні 

студентів. Камеральні дослідження базового об’єкту практики та ін-

шими матеріалами. Ознайомлення з формою звіту щодо проходження 

навчальної практики. 

2 день. Ознайомлення зі змістом практики за відповідними мето-

дичними вказівками, обладнанням для проведення геологорозвідува-

льних робіт. Розпис кожного студента в журналі щодо проходження 

інструктажу з техніки безпеки. Повторення основних понять геолого-

розвідувальних робіт, систем та принципів розвідки.  

3 день. Перевірка готовності студентів до виїзду на місце практи-

ки (палаток, обладнання, необхідного одягу, закупка продуктів харчу-

вання тощо).  

4 день. Виїзд на місце проходження практики. Організація прак-

тики на місті її проходження (вибір місця розташування табору, вог-

нища та ділянки для проходження практики).  

5 день. Ознайомлення з родовищем та гірничим підприємством. 

Вивчення та опис вибраної ділянки родовища. Проведення зондування 

покладу даної ділянки з оформленням зошита для польових робіт. 

6 день. Прокладання зйомочно-зондувальної мережі та зондування 

покладу з метою побудови орієнтовного плану родовища і визначення 

запасів на певній ділянці з оформленням зошита для польових робіт. 
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7 день. Проведення стратиграфічного буріння з метою побудови 

стратиграфічного розрізу родовища. Відбір проб для лабораторних 

досліджень з метою визначення їх фізичних властивостей з оформ-

ленням зошита для польових робіт. 

8 день. Організація повернення студентів до університету. Здача 

обладнання, проб корисних копалин. 

9 день. Складання схеми обробки проб. Підготовка проб та вико-

нання лабораторних досліджень. 

10 день. Проведення оцінки ступеня мінливості встановлених гео-

лого-промислових параметрів. Підготовка даних до звіту. 

11 день. Побудова стратиграфічного розрізу родовища. Підготов-

ка даних до звіту. Оформлення зошиту з польових та лабораторних 

досліджень. 

12 день. Оформлення звіту, зошиту з польових та лабораторних 

досліджень та захист виконаної роботи. Залік. 

Порядок проходження практики при необхідності (за метеоумова-

ми тощо) може бути змінений рішенням завідувача кафедрою. 

 

Схема блоків змістових модулів 

 

Дні 

практики 
Змістовий модуль  Обсяг, год. 

1 2 3 

1 Ознайомлення студентів з програмою, умо-

вами  та організацією проходження практики. 
6 

2 Ознайомлення зі змістом практики за відпо-

відними методичними вказівками, обладнан-

ням для проведення геологорозвідувальних 

робіт. Інструктаж з техніки безпеки. 

6 

3 Перевірка готовності студентів до виїзду на 

місце практики. 
6 

4 Виїзд на місце проходження практики. Ор-

ганізація практики на місті її проходження. 
6 

5 Ознайомлення з родовищем та гірничим пі-

дприємством. Вивчення та опис вибраної діля-

нки родовища. Проведення зондування покла-

ду даної ділянки з оформленням зошита для 

польових робіт. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7

1 2 3 

6 Прокладання зйомочно-зондувальної мережі 

та зондування покладу з метою побудови оріє-

нтовного плану родовища і визначення запасів 

на певній ділянці з оформленням зошита для 

польових робіт. 

6 

7 Проведення стратиграфічного буріння з ме-

тою побудови стратиграфічного розрізу родо-

вища. Відбір проб для лабораторних дослі-

джень з метою визначення їх фізичних власти-

востей з оформленням зошита для польових 

робіт. 

6 

8 Організація повернення студентів до універ-

ситету. Здача обладнання, проб корисних ко-

палин. 

6 

9 Складання схеми обробки проб. Підготовка 

проб та виконання лабораторних досліджень. 
6 

10 Проведення оцінки ступеня мінливості 

встановлених геолого-промислових парамет-

рів. Підготовка даних до звіту. 

6 

11 Побудова стратиграфічного розрізу родо-

вища. Підготовка даних до звіту. Оформлення 

зошиту з польових та лабораторних дослі-

джень. 

6 

12 Оформлення звіту, зошиту з польових та ла-

бораторних досліджень та захист виконаної 

роботи. Залік. 

6 

Всього годин 72 

 

Теми лабораторних робіт 

 

1. Складання схеми обробки проб. 
2. Визначення природної вологості проби ґрунту. 
3. Визначення гранулометричного складу ґрунтів ситовим мето-

дом. 

4. Визначення пористості та коефіцієнту пористості ґрунту мето-
дом насичення. 

5. Визначення щільності ґрунту методом ріжучого кільця. 
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6. Визначення густини часток мінеральної сировини. 
7. Визначення коефіцієнта фільтрації ґрунтів. 
8. Оцінка ступеню мінливості геологічних параметрів. 

9. Побудова стратиграфічного розрізу родовища. 
 

3. Методи навчання 

 

В процесі проведення практики перед практичними та лаборатор-

ними заняттями розглядаються зміст роботи, будова та принцип робо-

ти приладів та інструментів, хід роботи, методи обробки результатів 

досліджень. При цьому використовуються рисунки, схеми, плакати, 

обладнання та прилади. На практичних заняттях складається схема 

обробки проб, оцінюється ступінь мінливості геолого-промислових 

параметрів, будується план та стратиграфічний розріз родовища. 

 

4. Методи оцінювання знань 

 

Поточний контроль знань здійснюється оцінюванням виконаних 

польових, лабораторних та практичних робіт, оформлення графічного 

матеріалу. 

За підсумками проходження практики студенти складають залік. 

Матеріалом для складання заліку є звіт бригади про проходження на-

вчальної практики, який включає розрахунково-пояснювальну запис-

ку, графічну частину (графіки мінливості геолого-промислових пара-

метрів, стратиграфічний розріз родовища), зошит польових та лабора-

торних досліджень. 

Підсумковим контролем буде зарахування виконаного та залік. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

– оцінка за виконання польових досліджень; 

– оцінки за виконання лабораторних та практичних робіт; 

– оцінка зошита з польових та лабораторних робіт; 

– оцінка за виконання звіту; 

– підсумковий залік. 

Введена європейська кредитно-трансферна система організації на-

вчального процесу зі 100-бальною шкалою оцінювання знань студен-

тів. 
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5. Критерії оцінювання звіту 

 

Якість виконання та захист звіту 

Кількість 

набраних 

балів 

Студент повністю виконав програму практики; звіт за 

структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам про-

грами практики; основні положення звіту обґрунтовані; 

звіт має якісне оформлення; під час захисту звіту студент 

аргументовано доводить набуття ним практичних навичок, 

передбачених програмою практики 

36–40 

Студент повністю виконав програму практики; звіт за 

структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам про-

грами практики, але має незначні недоліки; основні поло-

ження звіту обґрунтовані; задовільне зовнішнє оформлен-

ня звіту; захист звіту дозволяє виявити наявність практич-

них умінь, передбачених програмою практики, незначні 

недоліки, які при цьому спостерігаються, студент виправ-

ляє сам 

31–35 

Студент повністю виконав програму практики, звіт ві-

дповідає вимогам програми, але має недоліки за структу-

рою і змістом; основні положення звіту недостатньо об-

ґрунтовані з порушенням послідовності; задовільна якість 

оформлення звіту; захист звіту з незначними недоліками, 

які студент усуває за  допомогою викладача 

21–30 

Студент повністю виконав програму практики; звіт має 

недоліки за структурою і змістом; основні положення зві-

ту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності; 

якість зовнішнього оформлення звіту задовільна; захист 

звіту не дозволяє в повній мірі виявити практичні навич-

ки, передбачені програмою практики 

11–20 

Студент виконав менше 50% програми практики і 

представив звіт незадовільного змісту і якості оформлен-

ня; захист звіту показує відсутність практичних навичок, 

передбачених програмою практики 

0–10 
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6. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Система ECTS передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної 

діяльності студента. Робоча навчальна програма передбачає розподіл 

цих балів між змістовими модулями та підсумковим контролем знань. 

Приклад розподілу балів наведено в наступній таблиці. 

Змістовий модуль Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
Захист 

звіту 100 

3 2,5 2,5 2,5 5 7 8 2,5 6 8 8 5 40 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми, які співпадають з робочими днями 

 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльності 

Результат оцінювання  

(національна шкала) 

90 – 100  

Зараховано 

82 – 89  

74 – 81  

60 – 73  

60 – 63  

35 – 59 незараховано з можливістю повторного складання 

0 – 34  незараховано з обов’язковим повторним вивчен-

ням дисципліни 

 

7. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча програма навчальної дисципліни „Геологія та розвідка 

родовищ” для напряму підготовки 6.050301 „Гірництво” за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр / В.О. Козяр – Рівне: НУВГП, 2013. – 

13 с. 

2. 061-147. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 

дисципліни “Геологія та розвідка родовищ” студентами напряму під-

готовки 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форми навчання / 

В.О. Козяр. – Рівне: НУВГП, 2013. - 33 с. 
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8. Список рекомендованої літератури 

 

Базова 

1. Беленьков А.Ф. Геолого-разведочные работы. Основы техно-

логии, экономики, организации и рационального природопользо-

вания: учебное пособие / А.Ф. Беленьков. – Ростов н/Д.: Феникс; Но-

восибирск: Сибирское соглашение, 2006. – 384 с. – (Высшее образова-

ние). 

2. Авдонин В.В., Ручкин Г.В., Шаталин Н.Н. и др. Поиски и разве-

дка месторождений полезных ископаемых. М.: Академпроект, 2007. 

3. Стецюк В.В., Ковальчук І.П. Основи геоморфології. Навч. Посі-

бник. – К.: Вища школа, 2005. – 495.с. 

4. Калько А.Д. Конструктивно-географічний аналіз мінерально-

сировинної безпеки України: Монографія / А.Д. Калько. – Рівне: Во-

линські обереги, 2011. – 327 с. 

 

Допоміжна 

5. Прокофьев А.П. Основы поисков и разведки месторождений 

твердых полезных ископаемых / А.П. Прокофьев. – М.: «Недра», 1973. 

– 320 с. 

6. Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных иско-

паемых. Научные основы поисков и разведки: учебник для ВУЗов / 

А.Б. Каждан. – М.: «Недра», 1984. – 285 с. 

7. Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ис-

копаемых: издание второе / В.М. Крейтер. – М.: «Недра», 1969. – 384 

с. 

8. Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ис-

копаемых: учебник для техникумов. – 3-е издание / В.И. Бирю-ков, 

С.Н. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – М.: «Недра», 1987. – 415 с. 

9. Милютин А.Г. Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых: учеб. пособие для ВУЗов / А.Г. Милютин. – М.: «Недра», 

1989. – 296 с. 

10.  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных иско-

паемых. Производство геологоразведочных работ: учебник для ВУЗов 

/ А.Б. Каждан. – М.: «Недра», 1985. – 288 с. 

11.  Сулакшин С.С. Бурение геологоразведочных скважин: спра-

вочное пособие / С.С. Сулакшин. – М.: «Недра», 1991. – 334 с. 
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9. Інформаційні ресурси 

 

1. Бібліотеки: НУВГП – 33 000, м. Рівне, вул. Приходька 75тел. 

22-25-39;. Обласна наукова бібліотека – 33 000, м. Рівне, майдан Ко-

роленка, 6, тел. 22-10-47; Міська бібліотека – 33 000, м. Рівне, вул. Га-

гаріна, 67,  тел. 24-12-47. 

2. Національна бібліотека України ім.. Вернадського, 03039, Київ-

39, пр. 40-річчя Жовтня, 3. 

3. http: //www.meta.ua 

4. http: // www.google.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


