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Мета дисципліни – надати студентам базові знання з наукових засад, методів та 
методик прикладних мінералогічних досліджень, а також з головних принципів їх сучасної 
реалізації. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів: “Загальна геологія”, “Кристалографія”, “Мінералогія”, 

“Петрографія”, “Літологія”, «Методи дослідження мінеральної речовини», «Загальна 
геохімія», “Регіональна мінералогія”,  “Геохімія рідкісних і розсіяних елементів”. 

2. Здатність до аналізу та логічного мислення. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Навчальна дисципліна “Прикладна мінералогія” є складовою циклу професійної 

підготовки фахівців кваліфікаційного рівня “магістр”, для спеціальності «геохімія і 
мінералогія». В процесі вивчення дисципліни розглядаються питання щодо: місця 
прикладної мінералогії у системі геологічних дисциплін; типоморфізму мінералів та 
методів дослідження окремих типоморфних ознак; термобарометрії та 
термобарогеохімії ендогенних процесів; вирішення окремих генетичних, пошукових та 
технологічних задач. 

 
Завдання: підготувати фахівців, що оволоділи теоретичними засадами та методикою 

можливостей використання мінералогічної інформації для потреб інших геологічних 
дисциплін, а також переробної промисловості з позицій типоморфізму мінералів, які мають 
промислове значення або важливі як джерело інформації про геологічні процеси, в тому числі 
і процеси рудоутворення. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) 

Код Результат навчання 

Форма/Методи 
викладання і навчання 

Форма/Мето
ди оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

1.1 Прикладні задачі мінералогії та їх 
класифікація. Типоморфізм 
мінералів. 

лекції, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.2 Методики пробо підготовки та 
методи прикладного дослідження 
мінералів. 

лекції, лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

1.3 Термобарометрія та 
термобарогеохімія ендогенних 
процесів.   

лекції, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.4 Домішковий склад мінералів при 
вирішенні прикладних задач 
мінералогії засобами геохімічного 
моделювання. 

лекціі, лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.5 Геохімія наскрізних акцесорних 
мінералів в теригенно-
мінералогічних дослідженнях. 

лекціі лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.6 Особливості мінералогічного 
картування різних комплексів 
гірських порід та рудних об’єктів. 

лекції, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.7 Методи мінералогічних розшуків. лекції, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.8 Технологічна мінералогія руд. лекції, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 



2.1 Самостійно поставити задачу 
дослідження. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота  

до 5% 

2.2 Самостійно обирати методи 
дослідження в залежності від 
поставленого завдання . 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота,  

до 5% 

2.3 Використовувати одержану 
теоретичну інформацію для  
інтерпретації одержаних даних. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота  

до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота  

до 10% 

Структура курсу: лекційні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота. 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 
1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота за темою «Предмет та методи сучасної прикладної мінералогі.»  
– 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 
2) Контрольна робота за темою «Комплекс генетичних задач прикладної мінералогії»  
– 15 балів (рубіжна оцінка 9 балів) 
3) 5 лабораторних робіт – сумарно 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів). 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі письмовоъ екзаменаційної роботи:  максимальна 
оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бали. Під час екзамену студент письмово відповідає на 
контрольні запитання.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як 
сума балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або 
залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі екзаменаційної 
контрольної роботи, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає проведення 6 лабораторних та 2 письмових модульних контрольних робіт. 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмової екзаменаційної роботи. 

 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 



Кількість годин № 
п/п Назва  теми 

лекції практичні 
 

Самостійна 
робота 

Розділ 1 Предмет та методи сучасної прикладної мінералогії 

1 
Вступ. 
Тема 1 Прикладні задачі мінералогії та їх 

класифікація. 
2   

2 
Тема 2. Мінерали гірських порід та руд як 

предмет прикладних мінералогічних 
досліджень. 

2  10 

3 Тема 3. Типоморфізм мінералів – теоретична 
основа прикладної мінералогії. 2  10 

4 Тема 4. Методи прикладного дослідження 
мінералів. 

2 2 20 

 Контрольна робота 1 2   
Розділ 2 Комплекс генетичних задач прикладної мінералогії. 

5 Тема 5. Термобарометрія та термобарогеохімія 
ендогенних процесів. 4 2 10 

4 
Тема 6. Домішковий склад мінералів при 

вирішенні прикладних задач мінералогії 
засобами геохімічного моделювання. 

4 4 20 

 
Тема 7. Дослідження живлячих провінцій на 

основі геохімічного вивчення  широко 
розповсюджених теригенних мінералів. 

4 4 10 

 Контрольна робота 2 2   
Розділ 3 Комплекс прогнозно-пошукових  та технологічних задач прикладної мінералогії. 

3 

Тема 8. Особливості мінералогічного 
картування різних комплексів гірських 
порід та рудних об’єктів та методи 
мінералогічних розшуків. 

4  10 

4 Тема 9. Завдання технологічної мінералогії та 
технологічні властивості мінералів. 4 4 10 

 ВСЬОГО 32 16 100 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 32 год. 
Лабораторних робіт – 16 год. 
Консультацій - 2 год. 
Самостійна робота – 100  год. 
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