
1. Код: ПМ5; 
2. Назва: Геологія, експертиза та розвідка родовищ; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1-й та 2-й; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Криницька 

М.В., кандидат геологічних наук, старший викладач кафедри геології та гідрології; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студенти зможуть: 

визначати основні породоутворюючі мінерали та гірські породи як корисну копалину; 
аналізувати мінеральний склад корисних копалин; розрізняти та визначати текстури та 
структури зразків корисних копалин, текстури та структури, характерні для різних 
генетичних типів корисних копалин; описувати зразки корисних копалин, визначати 
корисні компоненти, аналізувати їх діагностичні ознаки, встановлювати генетичний тип та 
напрями використання; аналізувати геологічні фактори утворення родовищ корисних 
копалин; класифікувати тіла корисних копалин за морфологією та умовами залягання для 
визначення умов їх розробки; розрізняти генетичні типи родовищ корисних копалин, 
аналізувати особливості їх утворення, виділяти промислові типи родовищ корисних 
копалин, знати основні напрями використання різних корисних копалин; володіти 
поняттями вчення про пошуки та розвідку родовищ корисних копалин, аналізувати 
завдання різних етапів геологорозвідувальних робіт та методів їх вирішення;  
встановлювати та аналізувати геологічні фактори, які ускладнюють процес видобутку 
корисних копалин; аналізувати екологічні наслідки розробки родовищ корисних копалин 
та способи їх усунення; будувати геологічні карти та розрізи; читати геологічну 
документацію (карти, розрізи, колонки, схеми та карти підрахунку запасів); розуміти 
результати геолого-економічної оцінки родовищ, оцінки та переоцінки запасів корисних 
копалин; пояснити порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних 
копалин. 

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

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: шкільний курс 
географії,  хімія; 

12. Зміст курсу:  
Геологія як наука. Будова Землі. Породоутворюючі мінерали, їх властивості. Склад, 
будова і властивості гірських порід. Класифікації гірських порід. Вік гірських порід. 
Ендогенні геологічні процеси. Екзогенні геологічні процеси. Тектонічні деформації, 
структурні елементи земної кори. Зміст та методи побудови геологічних карт і розрізів. 
Загальні відомості про  підземні води. Родовища корисних копалин та їх типізація. 
Геологічні умови утворення родовищ корисних копалин. Речовинний склад, морфологія 
та умови залягання тіл корисних копалин. Закономірності розміщення родовищ корисних 
копалин. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин. Вивчення родовищ корисних 
копалин при підготовці до експлуатації. Ресурси і запаси корисних копалин.  

Мінеральні ресурси України. Порядок і умови проведення державної експертизи та оцінки 
запасів корисних копалин. Державне регулювання використання надр. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Новосад Я.О. Геологія та гідрогеологія: навч. посіб. /  Я.О. Новосад.  – Рівне: 
УДУВГП, 2000. – 180 с. 
            2. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: підручник. – К.: Либідь, 2003. – 479 с. 

3. Михайлов В.А., Шевченко В.І., Огар В.В., Курило М.В., Шунько В.В., Грінченко 
О.В., Омельчук О.В., Михайлова Л.С. Металічні корисні копалини України: підручник  – 
Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 463 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Михайлов В.А., Виноградов Г.Ф., Курило М.В., Михайлова Л.С., Шунько В.В., 
Шевченко В.І., Грінченко О.В., Гелета О.Л., Щербак Д.М. Неметалічні корисні копалини 
України: підручник – Київ: ВЦ «Київський університет», 2008. – 494 с. 

5. Михайлов В.А., Курило М.В., Омельченко В.Г., Мончак Л.С., Огар В.В., Загнітко 
В.М., Омельчук О.В., Шунько В.В., Гулій В.М., Михайлова Л.С. Горючі корисні копалини 
України: підручник. – Київ: «КНТ», 2009. – 376 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

30 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180 
год.  

Методи: використання мультимедійних засобів, групове обговорення лекційного 
матеріалу, індивідуальні завдання по дослідженню геологічних процесів та корисних 
копалин рідного краю. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 1-го семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, оцінювання виконання 

лабораторних робіт. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  тестовий в кінці 2-го семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, оцінювання виконання 

лабораторних робіт, оцінювання індивідуального завдання. 
16. Мова викладання: Українська. 
 

Завідувач кафедри В.Г. Мельничук д.геол.н., професор, завідувач кафедри 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. . Code: ПМ5; 

            2. Title: Geology, expertise and exploration of deposits;  
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

            5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 
            6. Semester when the discipline is studied: 1-2; 
            7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  

Krynytska M.V., Candidate of Geological Sciences, Senior Lecturer of the Department of 
Geology and Hydrology; 
            9. Results of studies: after the study of discipline a student must be capable: 
to identify the main rock-forming minerals and rocks as useful minerals; to analyze the mineral 
composition of minerals; to distinguish and define texture and structure of samples of minerals, 
texture and structures characteristic of different genetic types of minerals; to describe samples of 
minerals, to identify useful components, to analyze their diagnostic features, to establish the 
genetic type and directions of use; to analyze geological factors of formation of mineral deposits; 
to classify the body of minerals according to morphology and conditions of occurrence to 
determine the conditions for their development; to distinguish between genetic types of deposits 
of minerals, to analyze the peculiarities of their formation, to allocate industrial types of mineral 
deposits, to know the main directions of the use of various minerals; to have the concepts of the 
study of exploration and exploration of mineral deposits, to analyze the tasks of different stages 
of exploration works and methods of their solution; to establish and analyze geological factors 
that complicate the process of extraction of minerals; to analyze the environmental consequences 
of the development of mineral deposits and ways to eliminate them; to build geological maps and 
sections; read geological documentation (maps, cuts, columns, charts and stock calculation 
maps); understand the results of geological and economic assessment of deposits, estimation and 
revaluation of mineral resources; to explain the procedure of conducting state expertise and 
evaluation of mineral reserves. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures. 
            11. Disciplines preceding the study of the specified 

discipline:chool course of geography, chemistry; 
            12. Course contents: Geology as a science. Earth's structure. Species-forming minerals, 
their properties. Composition, structure and properties of rocks. Classification of rocks. Age of 
rocks. Endogenous geological processes. Exogenous geological processes. Tectonic 
deformations, structural elements of the earth's crust. Contents and methods of constructing 
geological maps and sections. General information about groundwater. Mineral deposits and 
their typing. Geological conditions for the formation of mineral deposits. Material composition, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



morphology and conditions of occurrence of bodies of minerals. Patterns of placement of 
mineral deposits Search and exploration of mineral deposits. Exploration of mineral deposits 
during preparation for use. Resources and mineral resources. Mineral resources of Ukraine. The 
procedure and conditions for conducting state expertise and estimation of reserves of minerals. 
State regulation of subsoil use. 
            13. Recommended educational editions:  

1. Novasad Ya.O. Geology and Hydrogeology: Teaching. manual / Ya.O. Novosad - Rivne: 
UDUVGP, 2000. - 180 p. 
2. Svinko Y.M., Sivy M.Ya. Geology: textbook. - K .: Lybid, 2003. - 479 pp. 
3. Mikhailov V.A., Shevchenko V.I., Ogar V.V., Kurilo M.V., Shunko V.V., Grinchenko O.V., 
Omelychuk O.V., Mikhailova L.S. Metallic minerals in Ukraine: textbook - Kyiv: Kyiv 
Polytechnic Institute, 2007. - 463 p. 
4. Mikhailov V.A., Vinogradov G.F., Kurilo M.V., Mikhailova L.S., Shunko V.V., Shevchenko 
V.I., Grinchenko O.V., Geleta O.L., Shcherbak D.M. Non-metallic minerals in Ukraine: 
textbook - Kyiv: "Kyiv University" Center, 2008. - 494 p. 
5. Mikhailov V.A., Kurilo M.V., Omelchenko V.G., Monchak L.S., Ogar V.V., Zagnitko V.M., 
Omelychuk O.V., Shunko V.V., Guliy V.M., Mikhailova L.S. Combustible minerals in Ukraine: 
textbook. - Kyiv: "CST", 2009. - 376 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

lectures – 30 hours, laboratory work – 30 hours, independent work – 120 hours. Total – 180 
hours.  
Methods of teaching: using multimedia tools, group discussion of lecture material, individual 
tasks for the study of geological processes and minerals of the native land. 
           15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: test at the end of the 1st semester. 
Current control (100 points): testing, questioning, evaluation of  laboratory work. 
Final control (40 points): exam test at the end of the 2nd semester. 
Current control (60 points): testing, questioning, evaluation of  laboratory work, evaluation of  
individual tasks. 
           16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of Department                                   V.G.Melnichuk, D. geologist. Mr., Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


