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

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

“Петрографія”, “Літологія”. 
2. Здатність до аналізу та логічного мислення. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Навчальна дисципліна “Оптичні методи дослідження мінеральної речовини ” включає 
розгляд можливостей оптичних методів вивчення речовинного складу, в тому числі:  
характеристики апаратури, що використовується на сьогодні; методики підготовки 
шліхових та протолочних проб до мінералогічного вивчення; методики проведення 
кількісного мінералогічного аналізу шліхових та  протолочних проб; приклади вирішення 
конкретних практичних задач. 

Завдання: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок:  

- відбору шліхових та протолочних проб,  

- первинної підготовка проб до мінералогічного вивчення,  

- дослідження основних діагностичних властивостей мінералів,  

- застосування додаткових діагностичних методів для діагностики мінералів,  

- відбору мономінеральних фракцій; 

- кількісного мінералогічного аналізу. 

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 Методики відбору шліхових та про 
толочних проб різного призначення. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.2 Значення лабораторної підготовки 
проб для досягнення необхідної 
точності даних.  

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.3 Методики фракціонування 
мінералогічних проб. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 15% 

1.4 Методики дослідження основних 
діагностичних властивостей 
мінералів без застосування 
додаткових засобів діагностики. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

1.5 Методики застосування 
люмінесцентного методу для 
уточнення видової приналежності 
окремих мінералів. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота 

до 5% 

1.6 Методики застосування 
мікрохімічних методів для 
уточнення видової приналежності 
окремих мінералів. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота 

до 10% 

1.7 Методики застосування лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота 

до 10% 



інструментальних методів для 
уточнення видової приналежності 
окремих мінералів. 

1.8 Методики проведення кількісного 
мінералогічного аналізу. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота 

до 10% 

2.1 Обирати схему підготовки шліхових 
та протолочних проб до 
мінералогічного вивчення. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота 

до 5% 

2.2 Виконувати кількісний 
мінералогічний аналіз шліхових та  
протолочних проб.  

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота 

до 10% 

2.3 Приймати рішення щодо 
необхідності застосування 
додаткових (мікрохімічних, 
імерсійних, інструментальних) 
методів діагностики окремих 
мінералів. 

лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Лаборатор 
на робота 

до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності при вирішенні 
конкретних практичних задач 

лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Лаборатор 
на робота 

до 10% 

Структура курсу: лабораторні заняття, самостійна робота 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 
1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота за темою «Відбір та підготовка проб до мінералогічного аналізу.» 

– 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 
2) Контрольне визначення мінералів із вибором та застосуванням додаткових засобів 

діагностики – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів) 
3) Самостійне виконання кількісного мінералогічного аналізу учбової проби (18 та 19 год. 

лабораторних та самостійної роботи, відповідно) – 20 балів (рубіжна оцінка 12 
балів). 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Залік 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/або 
залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 80 20 100 
 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 42 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: проведення 1 письмової модульної контрольної роботи, контрольного 



визначення мінералів, проведення кількісного мінералогічного аналізу, написання та 
захист звіту про виконання кількісного мінералогічного аналізу.  
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

п/п Назва  теми 
лекції лабораторні 

 
Самостійна 

робота 
Розділ 1 Відбір та підготовка проб до мінералогічного аналізу 

1 
Вступ. 
Тема 1  Відбір та первинна підготовка проб до 

мінералогічного вивчення. 
 2 6 

2 Тема 2.  Методи фракціювання мінералогічних 
проб. 

 2 6 

 Контрольна робота 1  2  
Розділ 2 Засоби діагностики та розрахунку коецентрацій мінералів. 

3 Тема 3.  Діагностика мінералів за фізичними 
властивостями. 

 6 8 

4 Тема 4.  Вибір додаткових засобів діагностики 
мінералів.  4  

 

Тема 5. Застосування результатів аналітичних 
досліджень для визначення видової 
приналежності мінералів та їх 
концентрацій в пробі  

 4 6 

 Контрольне визначення мінералів  2  
Розділ 1 Мінералогічний аналіз шліхових та протолочних проб. 

1 Тема 6  Кількісний  мінералогічний аналіз 
протолочних проб 

 6 8 

2 Тема 7.  Кількісний мінералогічний аналіз 
шліхових проб 

 6 8 

 Тема 7.  Розрахунок концентрацій мінерадів у 
пробах 

 6 3 

 Залікова робота з дисципліни  2  

 ВСЬОГО  42 45 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лабораторних робіт – 42 год. 
Консультації - 3 год. 
Самостійна робота - 45 год. 
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сейсмической и вулканической активности. Bourgas, Bulgaria, SWB, 2008. —304 c.  
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