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ДОДАТОК  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  
РУДНА МІНЕРАЛОГІЯ 

 
Викладач: Шнюков Сергій Євгенович, доктор геологічних наук, завідувач кафедри 
мінералогії, геохімії та петрографії (електронна пошта - shnyukov@mail.univ.net.ua) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 

Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох 
формах: у січні-лютому за допомогою електронних засобів (web-ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку 
роботи. Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні.  

У визначений лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість 
проконсультуватися із викладачем за кожною з тем за допомогою web-ресурсу Google 
Class або за електронної пошти.  

Після опрацювання кожної теми студент має виконати завдання отримане від 
викладача згідно графіку, яке буде доступне на web-ресурсі Google Class. Завдання, що 
необхідно буде виконати: 1) укласти у тезовій формі конспект на задану тему, 2) дати 
відповіді на питання в рамках теми для самостійного вивчення.  

Для підтвердження виконання завдання студенти мають додатково надіслати 
відповіді викладачу на його електронну пошту не пізніше визначеного графіком 
терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не 
зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно представити конспект у 
тезовій формі та відповісти на теоретичні питання. Якщо студент отримає оцінку «не 
зараховано», у нього є час до 28 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу 
повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не 
зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та 
отримання відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені 
нижче теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 8 балів. Вона включає в себе 
4 теоретичні питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на самостійну роботу. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
 повнота розкриття питання     1 бал; 
 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому занятті з курсу у березні 2018 р. Її 
тривалість – 1 академічна година.  

 
Теми для самостійного навчання:  

1. Задачі та значення мінералогічного дослідження руд (5 год.) 
2. Основні принципи оцінки якості руд та засоби їх збагачення (5 год.) 
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Індивідуальний графік роботи на період 05.02.2018 – 28.02.2018 

№ Дати, час Вид роботи 
Тема 1. Задачі та значення мінералогічного дослідження руд 

1. 05.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2. 05.02.2018 – 06.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3. 07.02.2018, 11:00-12:40 Консультація лектором студентів за темою 1 
4. 07.02.2018, 14:00 - 

08.02.2018, 12:00 
Виконання студентом завдань за темою 1 

5. 08.02.2018, 12:00 - 
09.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором завдань студентів за темою 1.  
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 2. Основні принципи оцінки якості руд та засоби їх збагачення 
6. 12.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 
7. 12.02.2018 – 23.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
8. 19.02.2018, 11:00-12:40 Консультація лектором студентів за темою 2 
9. 19.02.2018, 14:00 - 

23.02.2018, 12:00 
Виконання студентом завдань за темою 2 

10. 26.02.2018, 12:00 – 
28.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором завдань студентів за темою 2.  
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

Тема 1. Задачі та значення мінералогічного дослідження руд 
Мінералогічне дослідження руд забезпечує: коректну оцінку їх якості, геолого-економічну 
оцінку родовищ, технічну можливість та економічну доцільність видобування, ефективну 
технологію їх збагачення та подальшої переробки.  

Завдання для засвоєння за темою 1: 
1. Укласти конспект з заданої теми у тезисній формі, у якому висвітлити найголовніші 

задачі та значення мінералогічного дослідження руд.  

2. Дати відповіді на питання в рамках теми для самостійного вивчення. 

Джерела для засвоєння теми 1: 
1. Латиш І.Л. Рудні мінерали та їх діагностика. – К.: Артек, 2003. – 170 с.  
2. Курило М.В., Михайлов В.А., Дубина О.В. Мінераграфія. - К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2014. – 381 с. 

Тема 2. Основні принципи оцінки якості руд та методи їх збагачення 
Головні критерії оцінки якості руд: вміст корисного компонента (елемента); форма 
знаходження елемента; баланс розподілу елемента; провідні рудні мінерали та їх придатність 
до промислової переробки; структурна позиція рудних мінералів та ступінь їх «розкриття» при 
механічній обробці; вихід рудного компонента в процесах збагачення (гравітаційна, магнітна, 
флотаційна сепарація), супутні компоненти (корисні та шкідливі).  

Завдання для засвоєння за темою 2: 
1. Укласти конспект з заданої теми у тезисній формі, у якому висвітлити найголовніші 

принципи оцінки якості руд та методи їх збагачення.  
2. Дати відповіді на питання в рамках теми для самостійного вивчення. 

Джерела для засвоєння теми 2: 
1. Рамдор П. Рудные минерали и их срастания. – М. Изд-во иностранной 

литературы, 1962. -1132 с.  
2. Юшко С.А. Методы лабораторного исследования руд. – М.: Недра, 1984. – 390 

с.  
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Для студентів 
 

галузь знань              Природничі науки 

спеціальність  Науки про Землю 

освітній рівень  бакалавр 

освітня програма  геологія 

вид дисципліни  вибіркова 

семестр   6 
 
 

№ 
п/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 Костянтинівна 

 
 

 


