1. Мета дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасними аспектами
наукових досліджень в галузі мінералогії і кристалографії в Україні і світі, поглибити
знання про об’єкти мінералогії як продукт природних процесів, джерело генетичної
інформації, джерело забруднення довкілля.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1) здобувач повинен знати основні типи хімічного зв’язку у мінералах, особливості
кристалічної структури мінералів, загальну характеристику хімічного складу мінералів,
особливості морфології та анатомії мінералів, характеристику процесів
мінералоутворення, найпростіші прийоми вирощування кристалів легкорозчинних
солей.
2) здобувач повинен вміти інтерпретувати кристалічні структури мінералів на рівні
структурного мотиву; охарактеризувати основні особливості морфології та анатомії;
читати сучасні кристалохімічні формули мінералів; діагностувати мінерали за
фізичними властивостями; орієнтуватися в онтогенії та походженні мінералів за
морфологічними ознаками; визначати стан мінеральної речовини, прості форми, що
виникають на кристалах різних сингоній, і за особливостями їх морфології – тип
просторової гратки; визначати просторове розташування граней різних простих форм
відносно кристалографічних осей.
3) здобувач повинен володіти елементарними навичками самостійної наукової роботи в
галузі наук про Землю.
3. Анотація навчальної дисципліни: предметом вивчення навчальної дисципліни є
сучасні аспекти мінералогічних і кристалографічних наукових досліджень к в Україні і
світі. В межах дисципліни розглядаються основні сучасні методи і методологія наукових
досліджень в галузі мінералогії та кристалографії в Україні та світі, аналізуються
принципи організації наукових досліджень в Україні. Основна увага зосереджується на
сучасних комплексних підходах до детального вивчення об'єктів дослідження як то у
мінералогії, так і у мінералогічній кристалографії, наводиться інформація щодо
інноваційних підходів у сучасній мінералогії та застосуванні отриманих результатів
досліджень у практиці геологорозвідувальної справи.
4. Завдання (навчальні цілі)
✓ підготовка висококваліфікованого фахівця ступеня доктора філософії в галузі
природничих наук за спеціальністю «Науки про Землю»,
✓ формування професійної фаховості, необхідних для інноваційної науководослідницької діяльності та впровадження сучасних технологій у практику
геологорозвідувальної справи та навчальний процес.
5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4.
автономність та відповідальність)
Код
Результат навчання
1.1 Сутність, методологію і методи
наукових досліджень в Україні і світі
1.3 Принципи організації наукових
досліджень в Україні
2.1 Організовувати підготовку та захист
дисертації для здобуття звання доктора
філософії

Форма/Методи
викладання і навчання
Лекції, практичні
Практичні

Відсоток у
Форма /
підсумкові
Методи
й оцінці з
оцінювання
дисципліни
до 25 %
--/--/-

Самостійне навчання

до 25 %
до 25 %

-/-

2.2 Проводити
прилюдний
захист Самостійне навчання
до 25 %
дисертації і оформлення документів
--/атестаційної справи
Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота аспірантів.
7. Схема формування оцінки:
7.1. Форми оцінювання аспірантів:
Семестрове оцінювання:
1) Виступ на семінарі – 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів)
3) Оцінка на іспиті – 40 балів (рубіжна оцінка 24 балів
Підсумкове оцінювання
у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 балів. Під час іспиту
аспірант надає відомості про особливості підготовки дисертаційної роботи з
використанням отриманих знань та вмінь. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є
обов’язковим.
Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною шкалою.
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи аспіранта впродовж усього
семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру та
отриманих під час іспиту.
Семестрова кількість
Іспит
Підсумкова
балів
оцінка
Мінімум
36
24
60
Максимум
60
40
100
Умови допуску до підсумкового іспиту: Аспірант не допускається до підсумкового
оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.
7.2. Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та
передбачає: проведення семінару. Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту.
7.3. Шкала відповідності
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

№
п/
п
1
2
3
4
5

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ
Кількість годин
Назва теми
Самостійна
Лекції Практичні
робота
Сучасний стан кристалографії в Україні та світі
2
4
Сучасний стан мінералогії в Україні та світі
2
6
Мінералогічна кристалографія: здобутки та
6
2
перспективи розвитку
Мінеральне царство України та світу:
40
8
4
порівняльний аналіз
Сучасна прикладна мінералогія: сутність,
40
4
здобутки, проблеми.
ВСЬОГО
18
4
96

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій – 18 год.
Практичні – 4 год.
Консультації - 2 год.
Самостійна робота - 96 год.
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