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Мета дисципліни – ознайомлення студентів з сучасними вимогами до вивчення 
мінералогії руд різних типів, властивостями провідних рудних мінералів, сучасними 
методами дослідження їх складу, структур та текстур руд, які застосовуються при 
оцінці якості мінеральної речовини протягом виконання геологорозвідувальних робіт та 
експлуатації родовищ. Вироблення у студентів навичок практичного використовування 
одержаних знань шляхом практичного дослідження руд типових родовищ. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів  «Мінералогія з основами кристалографії», «Аналітична 

геохімія». 
2. Володіння базовими знаннями в області петрографічного дослідження гірських порід. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Надаються знання щодо мети, задач та значення мінералогічного дослідження руд для 
оцінки їх якості, економіки та технології видобутку, збагачення та подальшого 
промислового використання. Характеризуються принципи комплексного опробування 
руд, відбору представницьких зразків для їх мінералогічної характеристики, 
фракціонування проб та методів їх фазового аналізу. Студенти практично опановують 
препарування штуфів руд з виготовленням петрографічних (прозорих), мінераграфічних 
або полірованих шліфів (аншліфів) та прозоро-полірованих шліфів для подальшого 
дослідження засобами рудної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу. Метою 
такого дослідження, реалізованого протягом практичних занять, є визначення 
мінерального складу руд провідних типів планіметричними та розрахунковими 
методами, а також встановлення їх структурно-текстурних особливостей, які мають 
принципове генетичне та технологічне значення.  

Завдання: 
- ознайомлення студентів з задачами та значенням мінералогічного дослідження 

руд для оцінки їх якості, економіки, технології видобутку, збагачення та 
подальшого використання; 

- ознайомлення студентів із основними принципами комплексного опробування руд, 
відбору представницьких зразків для їх мінералогічної характеристики, 
фракціонування проб та методів їх фазового аналізу; 

- набуття студентами необхідних методологічних знань і практичних навичок 
препарування штуфів руд з виготовленням петрографічних (прозорих), 
мінераграфічних або полірованих шліфів (аншліфів) та прозоро-полірованих 
шліфів для подальшого дослідження рудних мінералів засобами рудної мікроскопії 
та електронно-зондового мікроаналізу; 

- набуття студентами методичних та практичних навичок визначення 
мінерального складу та структурно-текстурних особливостей руд. 

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 Задачі та значення мінералогічного 
дослідження руд 

лекція Письмова 
робота 

до 5% 

1.2 Основні принципи оцінки якості руд 
та засоби їх збагачення 

лекція Письмова 
робота 

до 5% 

2.1 Принципи комплексного 
опробування руд 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Відбирати представницькі зразки практичне заняття, Письмова До10% 



руд для їх препарування та вивчення  самостійне навчання робота  
3.1 Методологія препарування зразків 

руд, підготовки та фракціонування 
комплексних проб 

лекція, самостійне 
навчання 

Письмова 
робота,  

до 15% 

3.2 Препарування штуфів руд з 
виготовленням петрографічних 
(прозорих), мінераграфічних або 
полірованих шліфів (аншліфів) та 
прозоро-полірованих шліфів.  

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Результати 
практичної 
роботи 

до 15% 

4.1 Засоби визначення мінерального 
складу та структурно-текстурних 
особливостей руд 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Результати 
практичної 
роботи 

до 20% 

4.2 Дослідження рудних мінералів 
засобами рудної мікроскопії та 
електронно-зондового мікроаналізу 

практичне заняття, 
самостійне навчання 

Результати 
практичної 
роботи 

до 20% 

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

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота (задачі та значення мінералогічного дослідження руд, принципи їх 

комплексного опробування)– 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 
2) Оцінка за виконання самостійних практичних робіт та виконану роботу на 

практичних заняттях – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі письмово-усного іспиту:  максимальна оцінка 40 
балів, рубіжна оцінка 24 балів. Під час іспиту студент виконує контрольний опис руд 
певного типу з оцінкою їх якості. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є 
обов’язковим. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 
Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру та підсумкового оцінювання, як сума (проста або зважена) балів за 
систематичну роботу впродовж семестру та балів отриманих в результаті підсумкового 
оцінювання у формі іспиту. 

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

Максимум 60 40 100 
 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестру набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає виконання практичних робіт, де студенти мають продемонструвати 
одержані теоретичні знання та виконати самостійні практичні роботи (де студенти 
мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі з 
дослідження руд та їх оцінки) та проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. 
Підсумкове оцінювання проводиться у формі письмово-усного іспиту.  



 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

п/п Назва  теми 
лекції практичні 

 
Самостійна 

робота 
Розділ1 Задачі та значення мінералогічного дослідження руд,їх  комплексне опробування 

1 
Вступ. 
Тема 1. Задачі та значення мінералогічного 

дослідження руд 
2 - 10 

2 Тема 2. Принципи комплексного опробування 
руд 

6 2 15 

 Контрольна робота 1  2  
Розділ 2 Препарування та дослідження рудних мінералів засобами рудної мікроскопії та 

електронно-зондового мікроаналізу 

3 Тема 3. Препарування зразків руд, підготовки 
та фракціонування комплексних проб 

6 10 15 

4 
Тема 4. Дослідження рудних мінералів 

засобами рудної мікроскопії та 
електронно-зондового мікроаналізу 

6 10 30 

 Контрольна робота 2  2  

 ВСЬОГО 20 26 70 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг – 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 20 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 70 год. 
 
Теми для самостійного навчання (додаток 1): 

1. Задачі та значення мінералогічного дослідження руд. 
2. Основні принципи оцінки якості руд та засоби їх збагачення. 
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