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Силабус дисципліни 
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1. Профіль дисципліни 

 
 
 

Кафедра  біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – бакалавр  
Галузь знань: Природничі науки 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма Науки про Землю 
Кількість кредитів – 4,0 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки, семестр – 3, 5-й 
Компонент освітньої програми: (основний) 
Цикл підготовки: (професійний) 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Половка Сергій Григорович,  
Стріха Володимир Андрійович 

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-odzp 

Контактна інформація Контактний E-mail:serge_polovka@ukr.net; 
Тел. моб. +38097-82-31-591 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2582 
Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber  

 

3. Анотація до дисципліни 
Короткий опис курсу та його актуальність 

Дисципліна «Мінерально-сировниина база світу» належить до переліку основних 
дисциплін. Вона забезпечує професійний розвиток студента та спрямована на формування 
глибинних уявлень і знань про сучасні родовища горючих, неметалічних і металічних корисних 
копалин світу та їх головні характеристики. Аналізуються сучасні проблеми гірничодобувного 
комплексу у світовому контексті. Особлива увага приділяється аналізу та оцінюванню ролі і 
значення родовищ певних типів корисних копалин світу в загальній структурі 
гірничовидобувного комплексу, прогнозу можливих шляхів розвитку мінерально сировинної 
бази України. Знайомство з розвитком мінерально-сировинної бази світу та ін. методів 
дослідження нетрадиційних джерел сировини та аналізу економіки мінеральної сировини. 
Підготовка студентів в рамках цієї дисципліни містить теоретичні питання, спрямовані 
передусім на формування геологічного світогляду, забезпечує майбутніх спеціалістів важливим 
інструментом геолого-економічного аналізу об’єктів МСБ світу. 

 
4. Мета та цілі дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є - ознайомлення студентів з головними генетичними 
типами родовищ корисних копалин; рудоконтролюючими та рудогенеруючими 
геологічними процесами; мінеральним і хімічним складами гірських порід, рудних і 
нерудних мінералів; класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин; принципами 
пошуків і розвідки корисних копалин; способами підрахунку запасів корисних копалин. 



 
Компетентності,  на формування яких націлена дисципліна: 

Загальні: 
ЗК04. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК11. Прагнення до збереження природного навколишнього середовища 
Спеціальні: 
СК22. Здатність ідентифікувати та класифікувати відомі і реєструвати нові об’єкти у 
геосферах, їх властивості та притаманні їм процеси 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 
Лекції 20 4 
Практичні / лабораторні 22 8 
Самостійна робота 78 108 

5.2. Формат дисципліни 
Змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle). Для заочної форми навчання можливим є поєднання 
очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
Теми лекцій та їх короткий зміст  

№  
з/п  Назва теми та її короткий зміст  

Кількість годин  

денна  
форма  

заочна  
форма  

Змістовий модуль 1. Мінерально-ресурсна база металічних корисних копалин 
1. Мінерально-сировинна база чорних металів 2  
2. Мінерально-сировинна база кольорових металів 4 1  

3. Мінерально-сировинна база рідкісних металів 4  1 
4. Мінерально-сировинна база благородних металів.   

Змістовий модуль 2.  Мінерально-ресурсна база рідкісноземельних і радіоактивних 
елементів 

5 Родовища радіоактивних металів їх політичне і економічне 
значення 

4 1  

6 Родовища рідкісноземельних елементів 2  

Змістовий модуль 3. Мінерально-ресурсна база нерудних корисних копалин 
7 Мінерально-сировинна база найбільш важливих нерудних 

корисних копалин 
4 1  

 Разом  20  4  
Теми практичних занять  

№  
з/п  Назва теми та її короткий зміст  

Кількість годин  

денна  
форма  

заочна  
форма  

 Змістовий модуль  1. Мінерально-ресурсна база металічних  



корисних копалин 
1. Мінерально-сировинна база чорних металів 2  1 
2. Мінерально-сировинна база кольорових металів 4  2 

3. Мінерально-сировинна база рідкісних металів 4 1 
4. Мінерально-сировинна база благородних металів. 4 1 

Змістовий модуль 2. Мінерально-ресурсна база рідкісноземельних і радіоактивних елементів  
1. Родовища радіоактивних металів їх політичне і економічне 

значення 
4  1  

2. Родовища рідкісноземельних елементів 2 1 
Змістовий модуль 3. Мінерально-ресурсна база нерудних корисних копалин 

1. Мінерально-сировинна база найбільш важливих нерудних 
корисних копалин 

2  1 

 Лабораторні роботи не передбачені робочою програмою дисципліни   
 Разом  22  8  

Самостійна робота  

№  
з/п  Назва теми та її короткий зміст  

Кількість годин  

денна  
форма  

заочна  
форма  

 Змістовий модуль 1. Мінерально-ресурсна база металічних  
корисних копалин 

1. Мінерально-сировинна база чорних металів 11  15  
2. Мінерально-сировинна база кольорових металів 11 15  
3 Мінерально-сировинна база рідкісних металів 11 15 
4. Мінерально-сировинна база благородних металів. 11  15 

 
 Змістовий модуль 2. Мінерально-ресурсна база рідкісноземельних і радіоактивних 

елементів  
1.  Родовища радіоактивних металів їх політичне і економічне 

значення 
11  16 

2.  Родовища рідкісноземельних елементів 11  16 
 Змістовий модуль 3. Мінерально-ресурсна база нерудних корисних копалин  

1.   Мінерально-сировинна база найбільш важливих нерудних 
корисних копалин 

12 16  

 Разом  78  108  
5.4. Система оцінювання та вимоги 

6. Вид заняття  

 

Модуль 1  

 

 

Лекції  0,5 10 5 
Практичні заняття  1 11 22 



Самостійна робота  5 2 10 
Модульна контрольна робота 7 2 14 
Індивідуальні завдання  9 1 9 

Разом:  -  60  
 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з кредитно-
трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із засвоєння 
дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу 
підсумкового контролю – 40 балів. 
 

6. Результати навчання 
ПР06. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як 
планетарної системи та її геосфер. 
ПР12. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про 
Землю відповідно до спеціалізації.  
ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого                     

загалу, робити презентації та повідомлення. 
 
 

7. Пререквізити 
Знання:   

- теоретичного матеріалу в обсязі всього курсу «Пошуки та розвідка родовищ корисних 
копалин», що передбачений навчальним планом;  

- геолого-промислових типів родовищ корисних копалин;  
- геологічних передумов (факторів контролю) розміщення родовищ;  
- пошукових ознак родовищ в різних геологічних умовах;  
- основ класифікацій і методів підрахунку запасів корисних копалин;  

- основ трьохвимірного комп’ютерного моделювання геологічної будови родовища. 
Вміння:  

- розробити і застосувати комплекс пошукових методів для даного регіону;  
- дати обґрунтовану оцінку промислових перспектив родовищ за даними пошукових робіт і 

своєчасно відбракувати непромислові об’єкти;  
- зробити науковий прогноз мінливості геолого-промислових параметрів  родовища; - 

розробити раціональну систему розвідки і опробування родовища у відповідності з 
мінливістю геолого-промислових параметрів;  
- дати геолого-економічну оцінку родовищу, визначити продуктивність підприємства і 
термін експлуатації родовища. 
 

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 
плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 
призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 
відповідальність. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний), за 
відсутності таких причин перескладання модулю (наприклад на вищу оцінку) відбувається  
тільки шляхом усного опитування студента.   



Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час здачі тестів модулів та 
заліку заборонені (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).   

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 
причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) та наявності індивідуального графіку 
навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканатом). 
 

9.Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у аудиторіях 
природничих наук.  

 
10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
Базова  

1. Авдонин В.В., Романович И.Ф. Металлические полезные ископаемые. -Москва, 
2006.  
2. Авдонин В.В., Старостин В.И. Геология полезных ископаемых. - М.: Изд.центр 
«Академия», 2010. - 384 с.  
3. 3. Гурський Д.С. та ін. Металічні та неметалічні корисні копалини України. В .2      
т. - Київ, 2006.  
4. Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые. Учебн. Пособие для вузов. - 
М., 2007, 459 с.  
5. Михайлов В.А., Шевченко В.І., Огар В.В. та ін. Металічні корисні копалини 
України. - Київ, 2007.  
6. Михайлов В.А, Виноградов Г.Ф., Курило М.В. та ін. Неметалічні корисні 
копалини України: Підручник. - К: Видавничо-поліграфічний центр „Київський 
університет”, 2008. - 494 с.  
7. Смирнов В.І. Геологія корисних копалин. - Київ, Вища школа, 1995.  
8. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. - М., Недра, 1989.    

Допоміжна 
9. Горная энциклопедия в пяти томах. - М., «Советская энциклопедия», 1984-1988.  
10. Малюк  Б.І. та ін. Структура мінерально-сировинного комплексу країн світу: 
Довідкове видання. У 2-х т. - Львів: ЗУКЦ, 2004. - 338 с.  
11. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д.: Надрокористування у країнах Європи 
і Америки. – Київ, 2003.  
12. Мінеральні ресурси України та світу. Геоінформ. - Київ, 2008.  
13. Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной 
Европы. -  
М., Академический проект, 2006.  
14. Короновский Н.В., Старостин В.И., Авдонин В.В. Геология для горного дела. - 
М., «Академия», 2007.  
15. Кулиш Е.А., Михайлов В.А. Урановые руды мира. Геология, ресурсы, 
экономика. - Киев, 2004. - 277 с.  
16. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів. – Київ, 2003.  
17. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезних ископаемих. - М., 2005.  
18. Старостин В.И. Металлогения. - М., КДУ, 2012. - 560 с.  
19. Dahlkamp F.J. Uranium ore deposits. Springer, 1993. – 470 p.  
20. Laznicka P. Giant metallic deposits: Future sources of industrial metals. – Heidelberg: 
Springer-Verlag. – 2010. – 949 p.  
Robb L. Introduction to ore-forming processes. Blackwell Publishing – 2005 – 373 p. 



 
Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук 
http://www.kbapn.znau.edu.ua 
2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. 
Житомир, Новий бульвар, тел.: (0412) 37-84-33, Національної бібліотеки України ім. 
В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3; тел.: (044) 
525-81-04 та інших бібліотек (на розсуд викладача). 
3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, 
патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові 
звіти). 
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