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Мета дисципліни – детальне ознайомлення студентів з науковими засадами, методами та 

методиками прикладної геохімії, а також з головними принципами їх реалізації на різних 

стадіях геологорозвідувального процесу та геоекологічного моніторингу оточуючого 

середовища. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Знання теоретичних основ: хімії, загальної геології, мінералогії, загальної 
геохімії. 

2. Мати чіткі уявлення про сучасні методи дослідження мінеральної речовини. 

3. Здатність до аналізу та логічного мислення. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: Навчальна дисципліна “Прикладна 
геохімія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців кваліфікаційного рівня 
“магістр”, для спеціальності «Науки про Землю» освітньої програми «Геохімія і 
мінералогія». В процесі вивчення дисципліни розглядаються питання щодо: місця 
прикладної геохімії у системі геологічних дисциплін; умов та закономірностей 
утворення різноманітних (природних або техногенних) геохімічних аномалій в літосфері, 
гідросфері, атмосфері та біосфері; засобів одержання та інтерпретації 
репрезентативних геохімічних даних; вирішення конкретних пошукових та 
геоекологічних задач. 

Завдання: підготувати фахівців, що оволоділи теоретичними засадами та 

професійними навичками застосування різноманітних за якістю та призначенням 

геохімічних даних для вирішення широкого спектру прикладних геологічних та геоекологічних 

задач, а також вільно орієнтувалися в питаннях, що стосуються можливостей подальшої 

інтерпретації при виборі аналітичних методів.  

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Методологічні і наукові основи 
прикладної геохімії. 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 5% 

1.2 Принципи дослідження геохімічного 

поля і його локальних аномалій. 
лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 20% 

1.3 Особливості формування та 

методики дослідження параметрів 

літохімічних ореолів та потоків 

розсіяння. 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 20% 

1.4 Особливості формування та 

методики дослідження гідро-, атмо- 

та біогеохімічних ореолів та потоків 

розсіяння. 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.5 Правила проведення геохімічних 
зйомок різного масштабу.   

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

1.6 Особливості проведення 
геоекологічного моніторингу 
оточуючого середовища. 

лекції, самостійне 

навчання 

Письмова 

робота 
до 10% 

2.1 Самостійно поставити задачу 
дослідження. 

самостійне навчання,  Письмова 

робота  
до 5% 

2.2 Самостійно обирати методи 
дослідження в залежності від 
поставленого завдання. 

самостійне навчання,  Письмова 

робота,  
до 5% 



2.3 Використовувати одержану 
теоретичну інформацію для  
інтерпретації одержаних даних. 

самостійне навчання,  Письмова 

робота  
до 5% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 
відповідальності за особисте 
рішення частини спільної задачі 

самостійне навчання,  Письмова 

робота  
до 10% 

Структура курсу: лекційні заняття, самостійна робота. 

 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Контрольна робота зі змістовного модулю 1 (РН 1.1, 1.2, 2.3): max – 30, min – 18 балів. 

В остаточну оцінку можуть входити результати опитувань – поточного (під час лекцій) 

та додаткового (після перевірки контрольної роботи).  

2) Контрольна робота зі змістовного модулю 2 (РН 1.3, 2.1-2.3): max – 30, min – 18 балів. 

В остаточну оцінку можуть входити результати опитувань – поточного (під час лекцій) 

та додаткового (після перевірки контрольної роботи).) 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 бали. Під час заліку студент письмово відповідає на контрольні запитання. 
Підсумкове оцінювання у формі заліку є обов’язковим. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру як 
сума балів семестрового (ЗМ1, ЗМ2 ) та підсумкового оцінювання: 

 Сума балів семестрового 

оцінювання  

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) чи/або залік 
Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 36 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає проведення 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове 
оцінювання проводиться у формі письмової залікової роботи. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Самостійна робота 

1 2 3 4 

Розділ 1 Загальні поняття і принципи прикладної геохімії. 
 



1 2 3 5 

1 

Вступ. 

Тема 1 Методологічні і наукові основи 

прикладної геохімії. 
4 10 

2 
Тема 2. Геохімічне поле і його локальні 

аномалії. 
4 10 

3 Тема 3. Параметри геохімічного поля 4 10 

4 Тема 4. Об’єкти геохімічних пошуків. 4 15 

 Контрольна робота зі змістовного модулю 1  2  

Розділ 2 Літохімічні ореоли та потоки розсіяння. 

5 
Тема 5. Первинні ореоли рудних родовищ. 

Інтерпретація аналітичних даних 
4 15 

6 
Тема 6. Вторинні літохімічні ореоли розсіяння. 

Інтерпретація аналітичних даних. 
4 15 

7 
Тема 7. Літохімічні потоки розсіяння. 

Інтерпретація аналітичних даних. 
4 10 

 Контрольна робота зі змістовного модулю 2  2  

Розділ 3 Інші методи та практика геохімічних пошуків та геоекологічних досліджень 

8 
Тема 8. Гідро-, атмо- та біогеохімічні методи 

вивчення геохімічного поля 
4 12 

9 
Тема 9. Практика проведення геохімічних 

зйомок та геоекологічних досліджень. 
4 15 

 Підсумкова робота з дисципліни 2  

 ВСЬОГО 42 102 

Теми, винесені на самостійне вивчення: 

1. Масштаби і рівні міграції хімічних елементів у часі і просторі. 

2. Міграційна здатність хімічних елементів та фактори, що на неї впливають. 

3. Однорідність геохімічних даних як обов’язкова умова при статистичних оцінках 

середнього значення та дисперсії. 

4. Перспективність геохімічних методів для пошуків рудних родовищ в різних умовах 

залягання. 

5. Методи дослідження зональності гідротермальних рудних родовищ. 

6. Геохімічна рухливість або міграційна здатність елементів та засоби її визначення. 

7. Застосування різноманітних геохімічних показників в геолого-розвідувальній практиці. 

8. Зміщення і деформації вторинних ореолів розсіяння. 

9. Накладені ореоли розсіяння. 

10. Рівняння залишкового розсіяння. 

11. Твердий та розчинний стік суходолу. 

12. Шліхова зйомка як найдавніший метод дослідження літохімічних потоків розсіяння. 

13. Формування реальних потоків розсіяння. 

14.  Фактори, що підвищують геохімічну інформативність гідрогеохімічних аномалій. 

15.  Ознаки, що визначають ефективність біогеохімічного методу. 

16.  Загальна схема підготовки проб.  

17. Методи аналітичного вивчення. 
 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 42 год. 

Консультацій - 6 год. 

Самостійна робота – 102  год. 
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