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ДОДАТОК  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  

Дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння України та cвіту 
 

Викладач-лектор: доц. Квасниця І.В. (електронна пошта - irynakvasnytsia@knu.ua, 

ikvasnytsia@gmail.com) 

 

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) 

реферат, присвяченому одному з дорогоцінних камінів і 3) дати відповіді на питання в 

рамках теми для самостійного вивчення.  

Вимоги до реферату: обсяг - 8-10 сторінок, розмір шрифту - 12, інтервал одинарний, 

максимальний розмір ілюстрацій 1/3 сторінки А4, мінімум 5 літературних джерел, посилання 

на джерело у тексті реферату, правильне оформлення цитування.  
Для підтвердження виконання завдання студенти мають додатково надіслати 

відповіді лектору Квасниці І.В. на електронну пошту irynakvasnytsia@knu.ua, 

ikvasnytsia@gmail.com 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. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння І-II порядку (5 год.) 

2. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння ІIІ-ІV порядку (5 год.) 
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Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 

№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння І-II порядку 

1.  24.01.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 

2.  24.01.2018 – 05.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 

3.  05.02.2018, 11:00-12:40 Консультація лектором студентів за темою 1 

4.  05.02.2018, 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. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння ІIІ-ІV порядку 

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. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння І-II порядку 

Серед всіх корисних копалин особливе місце займає каменесамоцвітна сировина, тому 

ознайомлення з  геолого-генетичними класифікаціями родовищ дорогоцінного каміння  та 

закономірностями їх розміщення в різноманітних геологічних формаціях є необхідною 

складовою підготовки мінералога та експерта-гемолога. 

Більшість родовищ дорогоцінних каменів має ендогенне походження і відноситься до 

магматичного, пегматитового і пневматоліто-гідротермальному класам [за Кієвленко Е.Я.]. 

Виділені серед них формаційні типи охоплюють найважливіші родовища діамантів, 

смарагду та інших каменів. Крім того, слід згадати і про метаморфогенні прояви 

благородних корундів та гранатів, родовища благородного опалу у корах вивітрювання і 

т.д.. 

Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. укласти конспект з заданої теми у тезисній формі, у якому висвітлити найголовніші 

типи родовищ діаманту, рубіну, сапфіру, смарагду, олександриту, демантоїду, евклазу, 

жадеїту (імперіал), сапфіру рожевого і жовтого, опалу благородного чорного, шпінелі 

благородної та їх приклади.  

2. укласти реферат про один з наведених вище дорогоцінних каменів на вибір. 

Джерела для засвоєння теми 1: 
1. Gems.Their Sources, Descriptions and Identification. Sixth Edition. Edited by Michael 

O’Donoghue.- Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier.-2006.-937p. 

2. https://www.gia.edu/gem-encyclopedia 

3. Буканов В.В. Энциклопедия "Цветные камни".-2008.   

4. Киевленко Е.Я. Поиски и оценка месторождений драгоценных и поделочных камней. - М.: 

Недра, 1980.-166с. 

5. Основи мінералогії України : підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –  856 с. 

6. Самоцветы Украины / Под ред. проф. П.Н. Баранова. — К.: ЮвелирПРЕСС, 2005. — Т. -1-3. 

— 64 с. 

7. Солодова Ю.П., Николаев М.В., Курбатов К.К. Геммология алмаза.-М.-2008.-416 с. 
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Тема 2. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння ІIІ-ІV порядку 

Родовища каменесамоцвітної сировини дуже рідкісні, а крупні з  високоякісними 

кристалами - унікальні, такі родовища виникають лише при комбінації ряду сприятливих 

геологічних факторів [за Кієвленко Е.Я.]. Слід відмітити найголовніші риси мінерагенії і 

основних процесів мінералоутворення, що призводять до формування промислових покладів 

каменесамоцвітної сировини: протокристалізація з розплавів в глибинних магматичних 

джерелах за умови наступного застигання основної маси розплаву (сапфір, хризоліт, циркон, 

піроп та ін.); вільна кристалізація з газово-рідких розчинів у відкритих порожнинах гірських 

порід (топаз, берил, турмалін, кунцит, аметист та ін.); метасоматичне заміщення і 

перекристалізації первинних мінералів (смарагд, рубін, турмалін, хризоліт, шпінель та ін.). 

Завдання для засвоєння за темою 2: 

1. укласти конспект з заданої теми у тезисній формі, у якому висвітлити найголовніші типи 

родовищ таких дорогоцінних каменів як  аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний 

білий та вогняний, танзаніт, топаз рожевий, турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворит, 

циркон, шпінель, адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, гросуляр, данбурит, діоптаз, 

кварц димчастий, кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, кунцит, моріон, піроп, 

родоліт, скаполіт, спесартин, сподумен, топаз блакитний, винний та безколірний, фенакіт, 

фероортоклаз, хризопраз, хромдіопсид, цитрин та їх приклади. 

2. укласти реферат про один з наведених вище дорогоцінних каменів на вибір. 

 

Джерела для засвоєння теми 2: 
1. Gems.Their Sources, Descriptions and Identification. Sixth Edition. Edited by Michael 

O’Donoghue.- Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier.-2006.-937p. 

2. https://www.gia.edu/gem-encyclopedia 

3. Буканов В.В. Энциклопедия "Цветные камни".-2008.   

4. Киевленко Е.Я. Поиски и оценка месторождений драгоценных и поделочных камней. - М.: 

Недра, 1980.-166с. 

5. Киевленко Е.Я., Сенкевич Н.Н.  Геология  месторождений поделочных камней. - М.: Недра, 

1983.-263 с. 

6. Основи мінералогії України : підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. –  856 с. 

7.  Павлишин В.., Довгий С., ПащенкоЕ., Вовк О. Топаз у надрах України та в історії народів.-

К.:ІОД.-2017.- 274с. 
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Для студентів 

 

галузь знань              10 – Природничі науки 

спеціальність  103 – Науки про Землю 

освітній рівень  магістр 

освітня програма  Геохімія і мінералогія 

вид дисципліни  вибіркова 

семестр   2 

 

№ 

п/п 

Прiзвище, iм'я, 

по-батьковi 

1 Рибнікова Олена Андріївна 

2 Котенко Максим Сергійович 

3 Кравченко Михайло Олександрович 

4 Самойленко Анатолій Андрійович 

5 Трачук Сергій Ігорович 

6 Цимбал Олександра Юріївна 

 


