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Мета дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними основами 
кристалооптики та будовою поляризаційного мікроскопу. Вироблення у студентів 
навичок практичного використовування методу мікроскопічних досліджень гірських 
порід у прозорих шліфах. Навчити студентів діагностувати магматичні, метаморфічні 
та осадові породи та відтворювати умови їх утворення. 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсу теоретичних основ кристалооптики, щодо кристалічної 
форми речовини тобто мінералів та природи природнього та поляризованого світла. 

2. Вміння за допомогою поляризаційного мікроскопу проводити дослідження 
мінералів і гірських порід  

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Відбувається ознайомлення з теоретичними основами кристалооптики. Студенти 
знайомляться з будовою поляризаційного мікроскопу. Вивчаються принципи роботи з 
мікроскопом для вивчення кристалооптичних властивостей мінералів. Забезпечується 
набуття знань із загальних питань теорії світла, поводження світла при його 
проходженні через кристалічній решітки мінералів з різним ступенем оптичної 
анізотропії, що є практичною основою діагностики магматичних, метаморфічних та 
осадових порід.  

Завдання: 

- засвоєння студентами базових знань  основ кристалооптики; 
- ознайомити студентів із основними принципами мікроскопічних методів 

дослідження гірських порід; 
- ознайомити студентів із будовою поляризаційного мікроскопу; 
- набуття студентами необхідних методичних та методологічних знань і 

практичних навичок роботи з поляризаційними мікроскопом з метою розв’язання 
наукових і прикладних 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 Устрій поляризаційного  мікроскопу 
та вміння підготувати його до 
роботи 

лекція, лабораторні 
роботи 

Письмова 
робота 

до 5% 

1.2 Загальні положення 
кристалооптики   
 

лекція Письмова 
робота 

до 10% 

1.3 Теоретичні основи особливостей 
проходження світла скрізь кристал 
 

 лекція Письмова 
робота 

до 10% 

1.4 Методики визначення 
кристалооптичних характеристик 
(КОХ) мінералів у шліфах 

лекції, лабораторні 
роботи 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.1. Описувати та визначати мінерали у 
шліфах 

 лабораторні роботи Письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Описувати та визначати назву 
магматичної породи 

 лабораторні роботи Письмова 
робота 

до 10% 

2.3 Описувати та визначати назву  лабораторні роботи Письмова до 5% 



метаморфічної породи робота 
2.4 Описувати та визначати назву 

осадової породи 
лабораторні роботи, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота 

до 10% 

2.5 Визначати склад та особливості 
будови гірських порід  

лабораторні роботи, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота,  

до 10% 

2.6 Визначати мікроструктуру 
магматичних, метаморфічних та 
осадових порід 

лабораторні роботи, 
самостійне навчання 

Письмова 
робота,  

до 10% 

2.7 За результатами досліджень 
мінералів у шліфах та мікро-
структурних особливостей порід 
робити генетичні висновки 
 

лабораторні роботи 
самостійне навчання 

Письмова 
робота,  

до 10% 

Структура курсу: лекційні і практичні заняття. Викладається у 5 та 6-му семестрі 3-му 
курсу в обсязі 180 годин (6 кредитівECTS), зокрема:  лекцій 12 годин, лабораторні 
роботи  -68 год., самостійна робота -90 год.,  консультацій -10 год. У курсі передбачено 3 
змістовних модулі- та 2 контрольні  роботи. 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольно-модульна робота із основ кристалооптики – 20  балів (рубіжна оцінка 12 

балів) 
2) Контрольна робота із визначенням оптичних властивостей породоутворювальних 

мінералів. 10 балів (рубіжна оцінка 8 балів) 
3) Поточна оцінка на лабораторних роботах у 5 і 6 семестрі  – 30 балів (рубіжна оцінка 

16 балів) 
  

2. Підсумкове оцінювання у формі екзамену:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 балів. Під час іспиту студент виконує письмову роботу Результати навчальної 
діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж двох 
семестрів, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестрів 
та отриманих під час іспиту. 
 

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

екзамен 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 
Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестрів набрав менше 20 балів. 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 14 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі, використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби) та проведення 3 письмових модульних контрольних 
робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 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  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекцій – 12 год. 
Практичні заняття - 68 год. 
Консультації - 10 год. 
Самостійна робота - 90 год. 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНІ  ДЖЕРЕЛА: 

Основні:  
1. Г.Г. Павлов .  Мікроскопічні дослідження гірських порід: Навчальний посібник. / Г.Г. 

Павлов, О.О. Павлова, О.В. Білан – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет», 2014р. – 224с.. 

2. Г.Г. Павлов. Систематика магматичних порід: посібник із дисципліни 
«Петрографія» для студентів геологічного факультету / Г.Г. Павлов, О.О. 

Кількість годин 
№ 
п/п Назва  теми 

лекції 
лабораторні 

роботи 
 

самостійна 
робота 

Розділ 1 Основи кристалооптики 

1 

Вступ. 
Тема 1  Загальні положення кристалооптики. 

Устрій мікроскопу. Мікроскопічні 
методи визначення кристало-
оптичних характеристик мінералів. 

6 30 

2 

Тема 2.  Методики визначення кристало-
оптичних характеристик (КОХ) мінералів у 
шліфах в поляризованому світлі без 
аналізатора та з аналізатором 
 

6 

40 

30 

 Контрольна робота 1    
Розділ 2 Мікроскопічні дослідження гірських порід 

3 Мікроскопічні дослідження магматичних 
порід 

  

4 Мікроскопічні дослідження метаморфічних 
порід 

 30 

5 Мікроскопічні дослідження осадових порід  

28 

 
Контрольна робота 2    

 Залікова робота з дисципліни    

 ВСЬОГО 12 68 90 



Павлова, Ю.Л. Гасанов, О.В. Митрохин- К.: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2010р. – 95.. 

3. Митрохин О.В. Кристалооптичні методи дослідження мінералів у прозорих 
шліфах: Посібник. / Митрохин О.В., Нестеровський В.А.- К.: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 2006р. – 40с. 

4. Татарський В.Б. Кристаллооптика  и иммерсионный метод исследования 
минералов. М- 1965г.  

5. Вербицкий П.Г. Основы кристалооптики и методы изучения минералов под 
микроскопом. – К.- 1967. 

Додаткові: 
1. Молявко В.Г., Павлов Г.Г. Методичні  рекомендації до лабораторного практикуму 

«Оптичні властивості породоутворюючих мінералів» для студентів 
географічного факультету. К- 1993р.- 48с. 

2. Кочурова Р.Н. Основы практической петрографии. Л.- 1977г. 
3. Оникиенко С.К. Методика исследований породообразующих минералов  в 

порозрачных шлифах  - М. , 1971..  
4. Лодочников В.Н. Основы кристаллооптики. – М.;Л.: 1947г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до робочої програми 
навчальної дисципліни «Мікроскопічні дослідження гірських порід» 

 
 
Викладачі: ас. Павлова О.О. ( O_Pavlova@univ.net.ua,) 
 

Робота у лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. Під час 
роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. Для контролю за 
якістю засвоєного студентами теоретичного матеріалу, винесеного на самостійну роботу, 
буде проведене контрольне опитування. У визначений лектором час, згідно графіку, студенти 
мають можливість проконсультуватися із викладачем за кожною із тем за допомогою 
електронної пошти. Після кожної теми студент має виконати завдання у вигляді  
теоретичного питання, отримане від викладача, згідно графіку, на електронну скриньку 
студента. Для підтвердження виконання завдання студенти мають додатково надіслати 
відповіді лектору Павловій О.О. на електронну пошту O_Pavlova@univ.net.ua, не пізніше 
визначеного графіком терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях 
«зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно відповісти 
на теоретичні питання. Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, 
або не зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та 
отримання відповідних модульних балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 
теоретичні питання. Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з 
курсу у березні 2018 р. Її тривалість – 1 академічна година. Контрольна робота оцінюється 
максимум в 10 балів. Вона включає в себе відповідь на питання за темами, винесеними на 
самостійну роботу.  
 
Теми для самостійного навчання: 

1.  Породоутворювальны мінерали метаморфічного та осадового походження та їх   
хімічні формули (2 год.) 
2. Мікроструктури кластогенно-уламкових  та карбонатних порід  та класифікація 

кластогенно-уламкових порід (за Швановим, та Петтіджоном) (2год.) 
 

Індивідуальний графік роботи на період 05.02.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 
1 05.02.2018 Представлення лектором матеріалів за темами для самостійного 

навчання 1 
2 05.02.2018-16.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темами 1 
3 16.02.2018 11.00-16.00 Консультація лектором за темою 1 
4 16.02.2018  Перевірка лектором завдань за темою 1 
5. 19.02.2018- 28.2018 Представлення лектором матеріалів за темами для 

самостійного навчання 2 
 19.02.2018- 28.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темами 2. 
 22.02.2018 Консультація лектором за темою 2 
 

Тема 1. Породоутворювальні мінерали метаморфічного та осадового походження. 
Навести оптичні  властивості мінералів метаморфічного походження за схемою: форма 
мінеральних зерен, розміри, забарвлення, показник заломлення, кольори інтерференції, 
характер згасання, оснісь мінерал у та його оптичний знак. Теж саме навести для мінералів 
осадового походження.  Розглянути принцип опису метаморфічної та осадової породи. 
 
 
Завдання за темою 1: 



1. Вивчити назви мінералів метаморфічного походження. 
2. Вивчити назви мінералів та компонентів осадового походження. 
3. Вміти записати хімічну формулу мінералів та визначати як хімічний склад впливає на 
оптичні властивості мінералів. 

  4.  Виписати формули мінералів : 
групи каоліну (каолініт, дикіт, галуазит). 

      групи смектиту (монтморилоніт, бейделіт, нонтроніт). 
групи гідрослюд (гідробіотит, гідромусковіт, глауконіт). 
групи карбонатів (кальцит, арагоніт, доломіт, родохрозит, магнезит). 
групи залізистих мінералів (гетит, лімоніт, ) 
групи кремнезему (кварц, халцедон, опал). 
групи глинозему (беміт, гіббсит, діаспор). 
групи фосфатів (гідроксилкарбонатгідроапатит, франколіт, колофан). 
евапоритів (галіт, сильвін, гіпс, ангідрит). 

 
Рекомендовані джерела для засвоєння теми 1: 

 
1. Г.Г. Павлов .  Мікроскопічні дослідження гірських порід: Навчальний посібник. / Г.Г. 

Павлов, О.О. Павлова, О.В. Білан – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет», 2014р. – 224с.. 

2. Г.Г. Павлов. Систематика магматичних порід: посібник із дисципліни «Петрографія» 
для студентів геологічного факультету / Г.Г. Павлов, О.О. Павлова, Ю.Л. Гасанов, 
О.В. Митрохин- К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010р. 
– 95.. 

3. В.А. Наумов. Оптическое определение компонентов осадочных пород – М. «Недра», 
1989г. – 347с. 

 
 
Тема 2. Хімічні формули породоутворювальних мінералів осадового походження 
Завдання за темою 2: 
 
Рекомендовані джерела для засвоєння теми 2: 

1. Г.Г. Павлов .  Мікроскопічні дослідження гірських порід: Навчальний посібник. / Г.Г. 
Павлов, О.О. Павлова, О.В. Білан – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет», 2014р. – 224с.. 

2. В.А. Наумов. Оптическое определение компонентов осадочных пород – М. «Недра», 
1989г. – 347с. 

3. В. І. Павлішин. Мінералогія. 
  

2.  Мікроструктури кластогенно-уламкових  та карбонатних гірських порід та 
класифікація кластогенно-уламкових порід. 
1. Класифікація піщаних порід за взаємодією уламків між собою. 
2. Класифікація піщаних порід за взаємовідношенням уламки – матрикс. 
3. Регенераційні структури піщаних порід. 
   
Рекомендовані джерела для засвоєння теми 3: 
1.  Г.Г. Павлов .  Мікроскопічні дослідження гірських порід: Навчальний посібник. / Г.Г. 
Павлов, О.О. Павлова, О.В. Білан – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет», 2014р. – 224с.. 
 
 

 



Для студентів 
 

галузь знань   Природничі науки 
спеціальність   6.040103 – Геологія 
освітній рівень  Бакалавр 
освітня програма  Геологія 
спеціалізація                                     мінералогія і геохімія 
курс  3 
семестр  6 
вид дисципліни   Вибіркова  

 
№ 
з/п 

Прiзвище, iм'я, 
по-батьковi 

1 Боярко Євгенія Сергіївна 
2 Михайлова Олена Андріївна 
3 Нестеренко Катерина Сергіївна 
4 Нестеренко Олексій Геннадійович 
5 Сушко Антон Олександрович  
6 Федорова Маргарита Константинівна 

 
галузь знань    Природничі науки 
спеціальність   6.040103 – Геологія 
освітній рівень  Бакалавр 
освітня програма       Геологія 
спеціалізація                                    геологія нафти і газу 
курс  3 
семестр  6 
вид дисципліни   Вибіркова  

 
№ 
з/п 

Прiзвище, iм'я, 
по-батьковi 

1 Бебко Євгенія Миколаївна 
2 Божко Катерина Петрівна 
3 Бондар Валерій Юрійович 
4 Дейнега Василь Степанович 
5 Дяківська Оксана Андріївна  
6 Жук Ольга Володимирівна 
7 Кадар Олександр Васильович 
8 Накрапас Владислава Олександрівна 
9 Неженець Аліна Сергіївна 

10 Писанська Анастасія Романівна 
11 Сизьоненко Богдана Олександрівна 
12 Хорішко Валерій Анатолійович 
13 Шевченко Павло Вікторович 

 
 

галузь знань   Природничі науки 
спеціальність   6.040103 – Геологія 
освітній рівень  Бакалавр 



освітня програма  Геологія 
спеціалізація                         Геологія, пошуки та оцінка корисних копалин 
курс  3 
семестр  6 
вид дисципліни   Вибіркова  

 
№ 
з/п 

Прiзвище, iм'я, 
по-батьковi 

1 Бабіч Юрій Юрійович 
2 Гресь Ілля Сергійович 
3 Дроздова Анжеліка Володимирівна 
4 Єрмоленко Анна Ігорівна 
5 Закотій Артем Сергійович 
6 Іванова Олеся Іванівна 
7 Ільєнко Роман Олексійович 
8 Коваль Ігор Ігорович 
9 Паюк Катерина Олегівна 
10 Пироженко Інна Вікторівна 
11 Тюхтей Анастасія Вячеславівна 
12 Чухрай Роман Максимович 

 
 


