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Мета дисципліни –ознайомити студентів з сучасними рентгеноспектральними 
методами вивчення складу речовини, які використовуються при проведенні геохімічних 
та мінералого-геохімічних досліджень, і, таким чином, практично підготувати до 
виконання бакалаврських робіт. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
мати чіткі уявлення про вимоги, що стоять перед аналітичними методами при 
дослідженні  мінеральної речовини, специфіку їх застосування, основний зміст різних 
методів та їх метрологічні характеристики, ґрунтовно ознайомитися з 
рентгеноспектральними методами дослідження складу речовини. 
 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів «Мінералогія», «Основи геохімії» , «Аналітична геохімія». 
2. Володіння базовими знаннями в області геохімії. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В курсі студентам надаються знання щодо складу, принципу дії та головних 
метрологічних характеристик енергодисперсійних рентгенівських  спектрометрів, 
практичні методи їх визначення. Способи рентгеноспектрального флуоресцентного 
визначення вмісту елементів-домішок у зразках гірських порід та оцінка похибок. Засади 
та апаратура електронно-зондового методу дослідження хімічного складу мінеральної 
речовини. та практичні методи роботи на растровому електронному мікроскопі-
мікроаналізаторі РЕММА-202М. Теоретичні знання закріплюються шляхом виконання 
трьох лабораторних робіт. Теоретичною базою для виконання лабораторних робіт є 
матеріал другої частини  попереднього курсу „Аналітична геохімія”, що викладається в V 
семестрі, та матеріал теоретичної частини курсу 

Завдання: 
- Ознайомлення студентів з складом, принципом дії та головними метрологічними 

характеристиками енергодисперсійних рентгенівських  спектрометрів та 
методами їх практичного визначення; 

- Ознайомлення студентів з способами кількісного рентгеноспектрального 
флуоресцентного визначення вмісту елементів-домішок у зразках гірських порід 
та оцінки похибок; 

- Ознайомлення студентів з засадами та апаратурою електронно-зондового 
методу дослідження хімічного складу мінеральної речовини. та практичними 
методами роботи на растровому електронному мікроскопі-мікроаналізаторі 
РЕММА-202М. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Код Результат навчання 

Форма/Методи 
викладання і навчання 

Форма/Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

1.1 Устрій, принципи дії та 
метрологічні характеристики 
енергодисперсійних 
рентгенівських  спектрометрів 

лекція, самостійне 
навчання 

 опитування до 10% 

1.2 Визначати метрологічні 
характеристики енерго-
дисперсійних рентгенівських  
спектрометрів 

лабораторна 
робота 

письмова робота, 
опитування 

до 20% 

2.1 Способи кількісного лекція, самостійне  опитування до 10% 



рентгеноспектрального 
флуоресцентного визначення 
вмісту елементів-домішок у 
зразках гірських порід  

навчання 

2.2 Оцінювати похибки отриманих 
значень при застосуванні  
калібрувальних залежностей за 
зовнішніми стандартами  

лабораторна 
робота 

письмова робота, 
опитування 

до 20% 

3.1 Засади, принципи дії та 
обладнання для  електронно-
зондового методу дослідження 
хімічного складу мінеральної 
речовини 

лекція, самостійне 
навчання 

 опитування до 10% 

3.2 Працювати на растровому 
електронному мікроскопі-
мікроаналізаторі РЕММА-202М. 

лабораторна 
робота 

письмова робота, 
опитування 

до 30% 

Структура курсу: лекції, самостійна робота, лабораторні роботи. 

Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 
1. Семестрове оцінювання:  
1) Лабораторна робота з додатковим опитуванням (Визначення метрологічних 

характеристик енергодисперсійних рентгенівських  спектрометрів) – 20 балів 
(рубіжна оцінка 12 балів) 

2) Лабораторна робота з додатковим опитуванням (Визначення вмісту елементів-
домішок у зразках гірських порід методом зовнішнього стандарту з побудовою 
калібрувальних залежностей та оцінка похибок) – 20 балів (рубіжна оцінка 12 
балів) 

3) Лабораторна робота з додатковим опитуванням (Засади та практичні навички 
роботи на растровому електронному мікроскопі-мікроаналізаторі РЕММА-202М) – 
20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі письмово-усного іспиту: максимальна оцінка 40 
балів, рубіжна оцінка 24 балів.  

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 проведення трьох письмових робіт у форматі звітів з лабораторних робіт з 



додатковим опитуванням. 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  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  теми 

лекції Лабораторні  Самостійна 
робота 

Розділ1. Енергодисперсійні рентгенівські спектрометри 

1 
Тема 1. Устрій, принципи дії  та метрологічні 

параметри енергодисперсійних 
рентгенівських спектрометрів  

4 - 8 

2 
Тема 2. Визначення метрологічних параметрів 

енергодисперсійних рентгенівських 
спектрометрів 

- 8 8 

Розділ 2. Кількісний рентгенофлуоресцентний аналіз  

3 Тема 3. Методи визначення вмісту елементів-
домішок у зразках гірських порід  

4 - 8 

4 

Тема 4. Визначення вмісту елементів-домішок 
у зразках гірських порід методом 
зовнішнього стандарту з побудовою 
калібрувальних залежностей та 
оцінка похибок 

- 8 8 

Розділ 3. Електронно-зондовий мікроаналіз та електронна мікроскопія  

3 
Тема 5. Засади електронно-зондового методу 

дослідження хімічного складу 
мінеральної речовини 

4 - 8 

4 
Тема 6. Робота на растровому електронному 

мікроскопі-мікроаналізаторі РЕММА-
202М 

- 10 8 

 ВСЬОГО 12 26 48 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

Загальний обсяг – 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 12 год. 
Лабораторні заняття – 26 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 48 год. 

Теми для самостійного навчання (додаток 1): 
1. Устрій, принципи дії та метрологічні характеристики енергодисперсійних 

рентгенівських  спектрометрів 
2. Способи кількісного рентгеноспектрального флуоресцентного визначення вмісту 

елементів-домішок у зразках гірських порід 
3. Засади, принципи дії та обладнання для  електронно-зондового методу 

дослідження хімічного складу мінеральної речовини 
 



 
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 

 
1. Шнюков С.Є., Андреєв О.В., Савенок С.П., Лазарева І.І. Фізичні методи дослідження 

хімічного складу мінеральної речовини. ВПЦ „Київський національний 
університет”, 2006. 

2. Лосев Н.Ф. Количественный рентгено-спектральный флуоресцентный анализ. 
«Наука», М., 1969. 

3. Афонин В.П. Гуничева Т.Н. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ горных 
пород и минералов. «Наука» СО, Новосибирск, 1977. 

4. А.В. Бахтиаров "Рентгено-спектральный флуоресцентный анализ в геологии и 
геохимии". Л. „Недра” 1985. 

5. Рид С. Электронно-зондовый микроанализ. „Мир”, М., 1979. 
6. Лосев Н.Ф., Смагунова А.Н. Основы рентгеноспектрального флуоресцентного 

анализа. „Химия”, 1982. 
7. Гоулдстейн Дж., Ньюберри Д. и др. Растровая электронная микроскопия и 

рентгеновский микроанализ., М., 1984. 
8. Блохин М.А., Швейцер И.Г., Рентгеноспектральный справочник., М., Наука, 1982. 
9. Rene E. Van Grieken, Andrzej A. Markowicz. Handbook of X-ray spectrometry. Marcel 

Dekker, Inc. New York-Basel, 2002. 
10. Ron Jenkins. X-ray fluorescence spectrometry. Wiley, 1999. 
11. Beckhoff, B., Kanngießer, B., Langhoff, N., Wedell, R., Wolff, H., Handbook of Practical X-

Ray Fluorescence Analysis, Springer, 2006. 
 



ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦТПЛІНИ 
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ 

РЕЧОВИНИ 
 

Викладач-лектор: Андреєв О.В. (електронна пошта andreev_av@univ.net.ua, 
andreev@univ.kiev.ua) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами буде здійснено у березні 
шляхом проведення контрольної роботи. 
 
Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається самостійно. Під час роботи студенти мають 
вивчити запропоновані нижче теми на базовому рівні. 
Контрольна робота проводиться на другому занятті з курсу у березні 2018 р. Тривалість 
контрольної роботи – 1 година. 
 
Теми для самостійного навчання: 
 

1. Устрій, принципи дії та метрологічні характеристики енергодисперсійних 
рентгенівських  спектрометрів 

2. Способи кількісного рентгеноспектрального флуоресцентного визначення вмісту 
елементів-домішок у зразках гірських порід 

3. Засади, принципи дії та обладнання для  електронно-зондового методу 
дослідження хімічного складу мінеральної речовини 
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Для студентів 
 
галузь знань Природничі науки 
напрям підготовки Науки про Землю 
освітній рівень Бакалавр 
освітня програма Геологія 
спеціалізація Мінералогія, геохімія та 

петрографія 
курс 3 
семестр 6 
вид дисципліни вибіркова 
 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  
1 Боярко Євгенія 
2 Михайлова Альона 
3 Нестеренко Олексій 
4 Нестеренко Катерина 
5 Сушко Антон 
6 Федорова Маргарита 

 
 


