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ВСТУП 
Навчальна дисципліна "Експертиза та діагностика дорогоцінного, 
декоративного каміння та дорогоцінних металів" є складовою освітньо-
професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«магістр» галузі знань 0401 – природничі науки з напряму підготовки 06.040103 
– геологія, спеціальності - 8.04010306 – геохімія та мінералогія. 

 

Дана дисципліна вибіркова (за самостійним вибором навчального закладу) 
за спеціальністю  геохімія та мінералогія. 
Викладається у 1 семестрі 1 курсу магістратури в обсязі – 108 год. 3 
(3 кредитів ECTS4) зокрема: лабораторні – 34 год., самостійна робота – 74 год. 
У курсі передбачено 3 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – надати студентам теоретичні і практичні основи сучасних 
методик діагностики та методологічних підходів експертизи природного каміння та 
синтетичних матеріалів, навчити проведенню діагностики, експертної оцінки якості 
дорогоцінного і декоративного каміння, дорогоцінних металів 

Завдання – сформувати у майбутніх фахівців навички користуватися оптичними, 
вимірювальними та гемологічними приладами, спеціальною, навчальною, довідковою та 
іншою літературою. 

Структура курсу 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: знати системи оцінок якісних характеристик та методики оцінки дорогоцінного, 
декоративного каміння та дорогоцінних металів; оволодіти теоретичним матеріалом в 
обсязі всього курсу «Експертиза та діагностика дорогоцінного, декоративного каміння 
та дорогоцінних металів», що передбачається навчальною програмою дисципліни. 

вміти: вміти діагностувати дорогоцінні (природні, облагороджені), синтетичні  та 
декоративні камені, що використовуються при виготовленні ювелірних прикрас та 
художніх виробів. 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). Вибіркова навчальна дисципліна «Експертиза та діагностика 
дорогоцінного, декоративного каміння та дорогоцінних металів» є складовою циклу 
професійної та практичної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр 
геохімії та мінералогії» і є дисципліною геологічного циклу, що надає та поглиблює знання із 
діагностики та експертизи камнесамоцвітної сировини. За допомогою знань, що набуваються 
за відповідним курсом, студент може швидко та якісно діагностувати дорогоцінне та 
декоративне каміння, дорогоцінні метали, що використовуються у ювелірних виробах.   

Зв’язок з іншими дисциплінами. Матеріал курсу тісно пов’язаний з 
дисциплінами спеціальності, такими як «Дорогоцінне та декоративне каміння  України», 
«Ринок дорогоцінного і декоративного каміння та ювелірних виробів», «Прикладна 
біомінералогія», «Прикладна мінералогія», «Мінерально-ресурсна база Світу», «Regional 
mineralogy (Регіональна мінералогія)», «Петрографія технічного каміння». 

                                         
3 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
4 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – тема 3. 

Обов’язковим для заліку є виконання усіх лабораторних робіт. 
   Оцінювання за формами контролю5:  

ЗМ1 ЗМ 2  
Min. – 18 балів Max.– 30 балів Min. – 18 балів Max.– 30 балів 

Усна відповідь „0”  х  1 = 0 „0”  х 1  = 0 „0”  х  1 = 0 „0”  х 1  = 0 
Доповнення „0”  х 1  = 0 „0”  х 1  = 0 „0”  х 1  = 0 „0”  х 1  = 0 
Модульна контрольна 
робота* 1 

„18”  х 1  = 10 „30”  х 1  = 30   

Модульна контрольна 
робота 2 

  „18”  х 1  = 10 „30”  х 1  = 30 
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 36  балів для одержання заліку обов’язково перескласти одну 
модульну контрольну роботу.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2  залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 22 60 
Максимум 30 30 40 100 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 
 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 
 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 
 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   
 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

            Шкала відповідності (за умови заліку) 

                                         
5 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 
2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 
більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84  
65 – 74  
60 – 64  

Зараховано 

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1    Фізико-хімічні методи дослідження  коштовного каміння 

та дорогоцінних металів  
 

ТЕМА 1. Основні прилади для діагностики дорогоцінного, напівдорогоцінного 
каміння та робота з ними. (38 год.) 

Оптичні властивості дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння. Показник заломлення та 
методи його виміру. Гемологічний рефрактометр. Рефлектометр. Полярископ. Фільтр 
Челсі. Дихроскоп. Спектроскоп. Геомологічний мікроскоп та його використання для вивчення 
включень у дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння. Робота з мікроскопом – включення та 
особливості, пов’язані з ростом мінералів.Густина  та методи її визначення. Метод 
гідростатичного зважування та визначення густини дорогоцінного, напівдорогоцінного 
каміння з використанням важких рідин. Люмінесценція та її використання для діагностики 
дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння. 

ТЕМА 2. Діагностика природного, синтетичного, облагородженого  каміння. 
Діагностика дорогоцінних металів. (52 год.) 

Діагностика синтетичного  та облагородженого каміння. Діагностика дорогоцінного 
каміння та  імітацій. Діагностика напівдорогоцінного каміння. Визначення металу, сплаву 
та проби металу у виробі. Застосування рентгенофлюоресцентного аналізу при дослідженні 
каменесамоцвітної сировини. 
 
   Змістовий модуль 2         Експертиза та діагностика декоративного каміння 
(18 год.) 
ТЕМА  3. Експертиза та діагностика декоративного каміння (18 год.) 
Діагностика декоративного каміння головних торгових марок України. Експертна оцінка 
сировинних блоків декоративного каміння. Експертна оцінка класу декоративності 
природного каміння.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Кількість годин № 
п/п Назва   

лекції лабораторні С/Р 

Змістовий модуль 1   Фізико-хімічні методи дослідження  коштовного каміння та 
дорогоцінних металів 

1 

Тема 1  Основні прилади для діагностики дорогоцінного, 
напівдорогоцінного каміння та робота з ними: 

Визначення оптичних властивостей дорогоцінного, 
напівдорогоцінного каміння. Вимір показника заломлення за 
допомогою гемологічного рефрактометра. Робота з полярископом та 
спектроскопом. Застосування фільтру Челсі та дихроскопу для 
діагностики коштовного каміння. 
Застосування гемологічного мікроскопу та його використання для 
вивчення включень та особливостей пов’язаних з ростом у 
дорогоцінному, напівдорогоцінному камінні. 
Вимір густини методом гідростатичного зважування та визначення 
густини дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння з 
використанням важких рідин. Люмінесценція та її використання для 
діагностики дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння. 

- 10 28 

2 

Тема 2.  Діагностика природного, синтетичного, 
облагородженого  каміння. Діагностика дорогоцінних 
металів:  
Діагностика синтетичного  та облагородженого каміння. Діагностика 
дорогоцінного каміння та  імітацій. Діагностика напівдорогоцінного 
каміння. Визначення металу, сплаву та проби металу у виробі.  
Застосування рентгенофлюоресцентного аналізу при дослідженні 
каменесамоцвітної сировини. 

- 18 32 

 Модульна контрольна робота 1 - - 2 
Змістовий модуль 2 . Експертиза та діагностика декоративного каміння 

3 
Тема 3.  Експертиза та діагностика декоративного каміння: 
Діагностика декоративного каміння головних торгових марок 
України. Експертна оцінка сировинних блоків декоративного 
каміння. Експертна оцінка класу декоративності природного каміння 

- 6 10 

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота  - - 2 

 ВСЬОГО - 34 74 
Загальний обсяг 108 год., в тому числі: 
Лабораторні роботи  – 34 год. 
Самостійна робота - 74 год. 

 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Фізико-хімічні методи дослідження  коштовного каміння та дорогоцінних металів 

 

ТЕМА 1.    Основні прилади для діагностики дорогоцінного, напівдорогоцінного 
каміння та робота з ними. – (38 год.)6 

 

Лабораторна робота 1. Визначення оптичних властивостей дорогоцінного, 
напівдорогоцінного каміння. Вимір показника заломлення за допомогою 
гемологічного рефрактометра. Робота з полярископом та спектроскопом. 
Застосування фільтру Челсі та дихроскопу для діагностики коштовного каміння. 
– 4 год. 
Завдання для самостійної роботи       ( 10 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Основні оптичні властивості дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння що використовуються для діагностики. 
Колір мінералів, зміна забарвлення. Причини забарвлення мінералів. Блиск дорогоцінного, напівдорогоцінного 
каміння. Двозаломлення дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння як діагностична ознака. Дисперсія. 
Критичний кут та повне внутрішнє відбиття.Показник заломлення та методи його виміру. Гемологічний 
рефрактометр, його будова та принцип роботи.  Рефлектометр. Полярископ. Фільтр Челсі. Дихроїзм. Дихроскоп. 
Спектри поглинання. Спектроскоп. 

 
Лабораторна 2. Застосування гемологічного мікроскопу та його використання 
для вивчення включень та особливостей пов’язаних з ростом у дорогоцінному, 
напівдорогоцінному камінні. – 4 год. 
Завдання для самостійної роботи       ( 10 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Включення у мінералах та їх використаня для діагностики самоцвітів, визначення умов їх формування. 
Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння з включеннями як особливий вид каменесамоцвітної сировини 
(хіастоліт, кварц-волосатик, зірчасті камені, камені з ефектом котячого ока та ін.)  

 
Лабораторна 3. Вимір густини методом гідростатичного зважування та 
визначення густини дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння з 
використанням важких рідин. Люмінесценція та її використання для 
діагностики дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння.– 2 год. 

Завдання для самостійної роботи        ( 8 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Густина  та методи її визначення. Причини варіації густини дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння.  
Використання таких фізичних характеристик як твердість, спайність, злам для діагностики. Фотолюмінесценція. 
Ультрафіолетове випромінення. Теплопровідність та інші властивості дорогоцінного, напівдорогоцінного 
каміння.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Основні методи вимірювання показника заломлення. 
2. Принцип роботи рефрактометра.  
3. Вимір двозаломлення.  
4. Застосування полярископу для діагностики. Що таке аномальне двозаломлення? Навести приклади 

коштовних каменів в яких воно спостерігається. 
5. Інтерференційні фігури. Дисперсія.  
6. Застосування кольорових фільтрів.  
7. Явище плеохроїзму у діагностиці .Застосування дихроскопу.  

                                         
6 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, 
практичні і самостійна робота студента. 



8. Методи визначення густини каменю.  
9. Спектри поглинання забарвлюючих елементів. Спектроскоп.   
10. Застосування гемологічного мікроскопу. Включення у коштовних каменях, особливості росту. 
11. Флюоресценція як засіб діагностики. 

Рекомендована література: [1, 2, 5-7]. 
 

ТЕМА 2. Діагностика природного, синтетичного, облагородженого  каміння. 
Діагностика дорогоцінних металів. 52 год. 

 

Лабораторна 1. Діагностика синтетичного  та облагородженого каміння.– 4 
год. 
Завдання для самостійної роботи       ( 10 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Історія створення штучного дорогоцінного каміння. Значення робіт О.Вернейля. Методи синтезу дорогоцінного 
каміння. Методи вирощування кристалів з розплаву. Методи Вернейля, плаваючої зони, Чохральского та зонної 
плавки. Фенакіт та метод гарніссажу. Методи вирощування кристалів з розчину: метод флюсу та 
гідротермальний метод. Способи облагородження дорогоцінних каменів: теплова обробка, дифузна обробка, 
опромінення, фарбування, промаслювання. Реконструйоване та складене каміння.    
 
Лабораторна 2. Діагностика дорогоцінного каміння та  імітацій– 8 год. 
Завдання для самостійної роботи       ( 16 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Класифікація камнесамоцвітної сировини. Перші класифікації дорогоцінного та виробного каміння. 
Класифікація Бауера-Ферсмана. Класифікації Е.Я.Киевленко, Ю.П.Солодової. Принципи сучасної класифікації 
гемологічної сировини. Класифікація Міжнародної конфедерації по ювелірному камінню, виробам з срібла, 
алмазам та перлам (CIBJO). Особливості хімічного складу та властивостей дорогоцінного каміння. Дорогоцінне 
каміння органогенного утворення, особливості хімічного складу та властивостей.  
 
Лабораторна 3. Діагностика напівдорогоцінного каміння– 4 год. 
Завдання для самостійної роботи       ( 8 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Напівдорогоцінне каміння, особливості хімічного складу та властивостей.  
 
Лабораторна 4. Визначення металу, сплаву та проби металу у виробі. – 1 год. 
Лабораторна 5. Застосування рентгенофлюоресцентного аналізу при 
дослідженні каменесамоцвітної сировини.– 1 год. 

Рекомендована література: [1, 3- 5, 6-10]. 

       Контрольні запитання та завдання  
Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів:  
Синтетичні корунди. Синтетична шпінель. Синтетичний рутил. Титанат стронцію. Синтетичні рідкоземельні 
"гранати". Кубічний оксид цирконію. Синтетичний алмаз. Синтетичний смарагд. Синтетичний кварц. 
Синтетичний опал. Синтетична бірюза. Синтетичний лазурит. Синтетичний олександрит. Синтетичний жадеїт. 
Синтетичний шеєліт. Ніобат літію. Карбід кремнію. Імітації зі скла. Камені Слокума.  
Діагностика природного скла.  
Основні підходи до діагностики складових каменів та каменів з покриттям. 
 

ТЕМА 3. Експертиза та діагностика декоративного каміння. 18 год. 
Лабораторна 1. Діагностика декоративного каміння головних торгових марок 
України.– 2 год. 



Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Головні торгові марки декоративного каміння України та світу 

Лабораторна 2. Експертна оцінка сировинних блоків декоративного каміння.– 
2 год. 
Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Державні стандарти України на сировинні блоки декоративного каміння 

Лабораторна 3. Експертна оцінка класу декоративності природного каміння.– 2 
год. 
Завдання для самостійної роботи       ( 4 год.) 
У тезовій формі підготувати відповідь на наступні питання: 
Методика оцінки декоративності гірських порід 

       Контрольні запитання та завдання  
     Визначити петрографічну назву та місце видобутку запропонованих зразків декоративного каміння.   
Визначити клас декоративності запропонованих зразків природного каміння 

Рекомендована література: [11, 12]. 
 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 1. 
1. Основні методи вимірювання показника заломлення. 
2. Принцип роботи рефрактометра.  
3. Вимір двозаломлення.  
4. Застосування полярископу для діагностики. Що таке аномальне двозаломлення? Навести приклади 

коштовних каменів в яких воно спостерігається. 
5. Інтерференційні фігури. Дисперсія.  
6. Застосування кольорових фільтрів.  
7. Явище плеохроїзму у діагностиці .Застосування дихроскопу.  
8. Методи визначення густини каменю.  
9. Спектри поглинання забарвлюючих елементів. Спектроскоп.   
10. Застосування гемологічного мікроскопу. Включення у коштовних каменях, особливості росту. 
11. Флюоресценція як засіб діагностики.  
12. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичні корунди.  
13. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетична шпінель.  
14. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний рутил. Титанат стронцію.  
15. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичні рідкоземельні "гранати". Кубічний 

оксид цирконію.  
16. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний алмаз. 
17. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний смарагд.  
18. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний кварц. Синтетичний опал.  
19. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетична бірюза. Синтетичний лазурит.  
20. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний олександрит. Синтетичний жадеїт. 

Синтетичний шеєліт.  
21. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Ніобат літію. Карбід кремнію. 
22. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Імітації зі скла. Камені Слокума.  
23. Діагностика природного скла.  
24. Основні підходи до діагностики складових каменів та каменів з покриттям. 
25. Діагностика рубінів та сапфірів 
26. Діагностика смарагдів 
27. Діагностика аквамарину 
28. Діагностика олександриту 
29. Діагностика жовтих, коричневих каменів 



30. Діагностика рожевих, бузкових каменів 
31. Діагностика гранатів 
32. Діагностика бурштину, гагату. 
33. Діагностика перлів, коралів, слонової кістки 

 
 

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 1. 
МКР №1 Варіант 1. 

№ Питання 
1 Яка відмінність між алохроматичним та ідіохроматичним забарвленням дорогоцінного каменю? 
2 Якщо в камені спостерігається явище трихроїзму, то дорогоцінний камінь: а) ізотропний, б) 

анізотропний одноосний, в) анізотропний двуосний. 
3 Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичні корунди. 

 

ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 2. 
1. Визначити торгову марку та місце видобутку 10-ти запропонованих зразків  декоративного каміння. 

2. Визначити клас декоративності запропонованого зразка декоративного каміння. 

3. Виконати петрографічний опис запропонованого зразка та шліфа декоративого каміння. 

4. Скласти експертний висновок стосово запропонованого зразка декоративного каміння. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  
1. Андерсон Б. Определение драгоценных камней. Пер. с англ. –М.: Мир, 1983. -458с.  
2. Баранов П.Н. Геммология. Диагностика, дизайн, обработка, оценка самоцветов. Учебник 

для студентов высших учебных заведений.-Днепропетровск.-2002.-207с. 
3. Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння. Законодавчі і нормативно-правові акти.  – 

Міністерство Фінансів.- К. 2008.-374с. 
4. Індутний В.В., Татаринцев В.І., Павлишин В.І. і др. Як оцінювати коштовності з 

дорогоцінних каменів і металів.-К.: ТОВ “Алма”.-2002.-272с. 
5. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. - 2-е изд., перераб. й доп. - М.:Недра, 

1986. 
6. Смит Г. Драгоценные камни. – М.: Мир, 1980. – 586 с. 
7. Солодова Ю.П., Андреенко Э.Д., Гранадчикова Б.Г. Определитель ювелирных и 

поделочных камней: Справочник.- М.: Недра.- 1985.-223с. 
8. Шуман В. Мир камня в 2-х т. М.. "Мир", 1986. 
9. Элуэлл Д. Искусственные драгоценные камни. Пер. с англ. – 2-е изд. – М.:Мир.-1986.-

160с. 
10. Энциклопедия "Цветные камни" - официальный сайт http://gems.minsoc.ru/ Автор: 

Владимир Валентинович Буканов (Санкт-Петербург, Россия). Тексты в редакциях: 2006 
(англ.), 2008 (рус.), 2012 (исправления и дополнения). Он-лайн проект Российского 
минералогического общества.  

11. Бакка Н.Т., Ильченко И.В. Облицовочный камень. Геолого-промышленная и 
технологическая оценка месторождений: Справочник. –М.: Недра, 1992. -303 с.  

12. Гелета О.Л., Сергієнко І.А., Горобчишин О.В. та ін. Атестація та експертна оцінка 
декоративного каміння . – Навчальний посібник. – К.: ДГЦУ, 2011. 

 
Додаткова:  
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3. Бакка М. Т., Олексійчук С.Б. Гемологія (практичні аспекти). Навчальний посібник для 
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4. Балицкий В.С., Лисицина Е.Е. Синтетические аналоги и имитации драгоценных камней. -
М., Недра, 1982.-157с. 

5. Беннетт Д., Маскетти Д. Ювелирное исскуство. – М.:Арт-Родник.-2003.- 494 с. 
6. Геммология алмаза: учебник / Солодова Ю.П., Николаев М.В., Курбатов К.К., и др. – М., 

2008.-416с. 
7. Дронова Н.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: 

учебное пособие.-М.: Дело.-2001.-296с. 
8. Дронова Н.Д. Оценка ювелирных изделий. Справочник.-М.: Металлургия.-1996.-208с. 
9. Кнут Брюс Дж. Справочник ювелира. Справочник по драгоценным камням, металлам,  

расчетным формулам и терминологии для ювелиров / Брюс Дж. Кнут; Пер. с англ. - Омск: 
Издательский Дом «Дедал-Пресс», 2008. - 142 е., с ил. 

10. Коштовне та декоративне каміння. Інформаційно-довідкове видання Держ. Гем. центру 
Мін.Фін. Укр. (періодичне видання). 

 
 

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Основні методи вимірювання показника заломлення. 
2. Принцип роботи рефрактометра.  
3. Вимір двозаломлення.  
4. Застосування полярископу для діагностики. Що таке аномальне двозаломлення? Навести приклади 

коштовних каменів в яких воно спостерігається. 
5. Інтерференційні фігури. Дисперсія.  
6. Застосування кольорових фільтрів.  
7. Явище плеохроїзму у діагностиці .Застосування дихроскопу.  
8. Методи визначення густини каменю.  
9. Спектри поглинання забарвлюючих елементів. Спектроскоп.   
10. Застосування гемологічного мікроскопу. Включення у коштовних каменях, особливості росту. 
11. Флюоресценція як засіб діагностики.  
12. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичні корунди.  
13. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетична шпінель.  
14. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний рутил. Титанат стронцію.  
15. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичні рідкоземельні "гранати". 

Кубічний оксид цирконію.  
16. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний алмаз. 
17. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний смарагд.  
18. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний кварц. Синтетичний опал.  
19. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетична бірюза. Синтетичний лазурит.  
20. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Синтетичний олександрит. Синтетичний 

жадеїт. Синтетичний шеєліт.  
21. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Ніобат літію. Карбід кремнію. 
22. Основні підходи до діагностики синтетичних матеріалів: Імітації зі скла. Камені Слокума.  
23. Діагностика природного скла.  
24. Діагностика рубінів та сапфірів 
25. Діагностика смарагдів 
26. Діагностика аквамарину 
27. Діагностика олександриту 
28. Діагностика жовтих, коричневих каменів 
29. Діагностика рожевих, бузкових каменів 
30. Діагностика гранатів 
31. Діагностика бурштину, гагату. 
32. Діагностика перлів, коралів, слонової кістки 
33. Основні підходи до діагностики складових каменів та. каменів з покриттям. 
34. Визначення основних торгових марки декоративного каміння України. 
35. Методика оцінки декоративності природних гірських порід. 

 


