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Мета дисципліни – розширити та поглибити знання студентів у галузі сучасного вчення про 

генезис мінералів, яке лежить в основі теорії процесів мінерало-породо-рудоутворення. 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. знати теоретичні засади загальної мінералогії 

2. знати діагностичні ознаки найпоширеніших мінералів. 

Анотація навчальної дисципліни: 
Вчення про генезис мінералів (генетична мінералогія) – це вчення про закони утворення, 

перетворення чи руйнації мінеральних індивідів і агрегатів. Воно охоплює такі явища: 

зародження, ріст, перетворення, геологічні процеси мінералоутворення; дає відповіді на питання: 

коли, де, як і чому утворилися, ледь помітно чи невпізнанно змінилися або зникли мінерали, 

передусім ті, що нині мають значення корисних копалин. 

Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів чітке уявлення про мінерали, їхні 

особливості морфології, конституції, анатомії й фізичних властивостей, які відображають явища 

онтогенезу та геологічні процеси мінералоутворення 

Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти) Методи викладання 
і навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 
оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 як у природі мінерали 

зароджуються, ростуть і 

змінюються 

лекція тест 

до 10% 

1.2 фізико-хімічний механізм 

генезису 
лекція 

письмова контрольна 

робота 

до 10% 

1.3 геологічні процеси 

мінералоутворення лекція 
письмова контрольна 

робота 

до 10% 

1.4 геологічні процеси 

мінералоперетворення лекція 
письмова контрольна 

робота 

до 10% 

2.1 читати на мінеральних 

індивідах природну історію 
лекція 

тест, виконання 

практичного завдання 

до 30% 

2.2 читати на мінеральних 

агрегатах природну історію 
лекція 

тест, виконання 

практичного завдання 

до 30% 

Структура курсу: лекції, самостійна робота 

Схема формування оцінки 

Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з змістового модулю 1 – онтогенія мінералів (тест): РН 1.1-1.4 - max 15 балів/ min 

9 балів   

2) Контрольна робота з змістового модулю 2 – створення моделі генезису для 2-3 зразків мінералів 
(письмова робота): РН 2.1, 2.2 -  max 45 балів / min 27 балів   

 

- підсумкове оцінювання - у формі екзамену: (обов’язкове проведення екзаменаційного 

оцінювання в письмовій формі) 

 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 9 27 24  60 

Максимум 15 45 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 20 балів. Оцінка за іспит не 

може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс. Підсумкове оцінювання 

у формі іспиту є обов’язковим. 

 



Організація оцінювання:  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ   

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

 

Самостійна 
робота 

Частина 1. Наукові засади онтогенії мінералів і геологічних процесів мінералоутворення 

1 

Вступ. 

Тема 1.  Зародження мінералів. Ріст мінералів плоскими і 
спіральними шарами. Фізико-хімічна зміна мінералів. 

Фізико-хімічний механізм генезису мінералів.  

6 - 16 

2 Тема 2.  Геологічні процеси мінералоутворення (перетворення)  14 - 20 

 Контрольна робота 1 х х 2 

Частина 2.  Онтогенія реальних мінеральних індивідів і агрегатів 

3 
Тема 3.  Відтворення зародження, росту та зміни мінералів і 

геологічних умов, в яких ці явища реалізувалися 
6 - 20 

 Підсумкова  модульна  контрольна робота  х х 2 

 ВСЬОГО 26 - 60 
 

Теми, винесені на самостійне вивчення: 
1. Форма спіральних шарів росту 

2. Два основні способи утворення мінералів – вільна кристалізація і метасоматичне заміщення 

 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 26 год. 
Консультації – 4 год. 

Самостійна робота - 60 год. 
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