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Мета дисципліни – детальне ознайомлення студентів з мінімально достатнім 
комплектом методів і методик дослідження мінеральної речовини для розв’язання 
широкого кола професійних задач. 

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

„Петрографія”, “Загальна геохімія”. 
2. Здатність до аналізу та логічного мислення. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В процесі вивчення дисципліни розглядаються питання щодо: класифікації методів 

дослідження мінеральної речовини; метрологічних характеристик аналітичних методів 
та вимог до них; опробування і підготовка проб до мінералогічного та аналітичного 
вивчення; особливостей проведення мінералогічного, рентгено-дифрактометричного та 
головних видів елементного аналізу. Розглядаються приклади вирішення конкретних 
практичних задач. 

 
Завдання: підготувати фахівців, що оволоділи теоретичними засадами та 

можливостями методів вивчення речовинного складу, в тому числі аналітичних:  

1) теоретичні основи;  

2) характеристики апаратури, що використовується на сьогодні;  
3) методики проведення досліджень;  

4) метрологічні вимоги, які висуваються до кожного конкретного методу;  

5) приклади вирішення конкретних практичних задач. 
 

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 Класифікація методів аналізу. лекції, практичні 
заняття 
тасамостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.2 Метрологічні характеристики 
аналітичних методів та вимоги до 
них. 

лекції, практичні 
заняття та 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.3 Поняття про опробування в 
залежності від призначення та 
характеру очікуваної інформації. 

лекції, практичні 
заняття та 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.4 Методи первинної підготовки проб 
до мінералогічного та аналітичного 
вивчення. 

лекції, практичні 
заняття та 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.5 Мінералогічний аналіз та додаткові 
методи діагностики мінералів 

лекції, практичні 
заняття та 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.6 Теоретичні засади, можливості та 
обмеження рентгено-
дифрактометричногоаналізу. 

лекції, та самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 



1.7 Інструментальні методи 
визначення елементного складу 
гірських порід і мінералів. 

лекції, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.8 Методи дослідження  ізотопного 
складу речовини. 

лекції, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

2.1 Самостійно поставити задачу 
дослідження. 

практичні заняття 
та самостійне 
навчання 

Письмова 
робота  

до 5% 

2.2 Самостійно обирати схему 
первинної пробо підготовки в 
залежності від поставленого 
завдання. 

практичні заняття 
та самостійне 
навчання 

Письмова 
робота,  

до 5% 

2.3 Самостійно обирати методи 
дослідження в залежності від 
поставленого завдання 

практичні заняття 
та самостійне 
навчання 

Письмова 
робота  

до 5% 

2.4 Оцінювати якість одержаної 
аналітичної інформації. 

практичні заняття 
та самостійне 
навчання 

Практичні 
заняття 

до 10% 

2.5 Самостійно виконувати кількісний 
мінералогічний аналіз шліхових та 
протолочних проб 

практичні заняття 
та самостійне 
навчання 

Практичні 
заняття 

до 25% 

Структура курсу: лекційні та практичні заняття, самостійна робота 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота за темою «Опробування і первинна пробопідготовка» – 20 балів 

(рубіжна оцінка 12 балів) 
2) Контрольна робота за темою «Методи  дослідження елементного та ізотопного 

складу гірських порід» – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів)3)  
3) Контрольне виконання кількісного мінералогічного аналізу учбової проби – 20 балів 

(рубіжна оцінка 12 балів). 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі письмової екзаменаційної роботи:  максимальна 
оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 бали.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/абозалік Підсумкова оцінка 
Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 

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

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає проведення 2 письмових модульних контрольних робіт та контрольного 



виконання кількісного мінералогічного аналізу учбової проби. Підсумкове оцінювання 
проводиться у формі письмової екзаменаційної роботи 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  теми 

лекції практичні 
 

Самостійна 
робота 

Розділ1Мета і задачі курсу. Опробування і первинна пробопідготовка. 

1 

Вступ. 
Тема 1  Класифікація методів аналізу. 

Метрологічні характеристики 
аналітичних методів та вимоги до них. 

2  10 

2 Тема 2.  Опробування І Підготовка проб до 
аналітичного вивчення. 

2 10 10 

 Контрольна робота 1  2  
Розділ 2Методи фазового аналізу гірських порід. 

3 Тема 3. Мінералогічний аналіз та додаткові 
методи діагностики мінералів. 

2 22 10 

4 Тема 4.  Рентгено-дифрактометричний аналіз. 2 2 10 
 Контрольне виконання мінералогічного аналізу  2  

Розділ 2Методи  дослідження елементного та ізотопного складу гірських порід. 

3 
Тема5. Методи  дослідження елементного 

складу гірських порід та оцінка якості 
аналітичних даних. 

4 2 10 

4 Тема 6.  Методи дослідження  ізотопного складу 
речовини. 2  10 

 Контрольна робота 2  2  

 ВСЬОГО 14 42 60 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг120год.,в тому числі: 
Лекцій – 14 год. 
Практичні заняття–42год. 
Консультації –4 год. 
Самостійна робота - 60год. 
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