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Мета дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними основами петрології та 
принципами класифікації гірських порід за міжнародними класифікаціями для 
підготовки висококваліфікованого, конкурентоздатного, інтегрованого у європейській 
та світовій науко-освітній простір фахівця освітнього ступеню  «Магістр», який здобув 
теоретичні та практичні знання, вміння та навички, що достатні для виконання 
професійних обов’язків за обраною спеціальністю.. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

  Базові знання  та навички отримані при проходженні курсів з петрографії, мінералогії, 

геохімії, геології, геотектоніки.  

1. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Курс знайомить  із теоретичними основами петрології за сучасними даними. 

Розглядається кристалізація багатокомпонентних магматичних систем, принципи 

міжнародної класифікації гірських порід, вивчаються  фазові діаграми та методи їх  

інтерпретації,  що є практичною основою діагностики магматичних, метаморфічних, 

осадових порід та геологічних подій, що привели до їх утворення.  

Завдання: 
- розглянути зі студентами  умови появи магматичних розплавів та фактори, що 

впливають на їх появу ; 
- розглянути механізми плавлення;  
- ознайомити студентів із основними принципами класифікації гірських порід; 
- ознайомити із сучасними даними петрологічних досліджень;  
- аналіз  фазових діаграм з метою розв’язання наукових і прикладних задач; 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1  положення петрології в циклі наук 
про Землю. Зв'язок з іншими 
дисциплінами. Роль у вирішенні 
геологічних проблем  

лекція Тестова письмова 

робота 
до 5% 

1.2 основні поняття про магму і 
магматичні процеси 

лекція Письмова робота до 10% 

1.3 особливості кристалізації та 
диференціації магматичних 
розплавів за різних фізико-хімічних 
умов  
 

 лекція Письмова робота до 15% 

1.4 фізхімію магматичних процесів лекція Письмова робота до 20% 

1.5 принципи класифікації магматичних 
гірських порід 

лекція Письмова робота до 20% 

2.1. використовувати фазові діаграми 
плавкості при інтерпретації 
магматичних процесів 

 лекція  Письмова робота до 5% 

2.2 аналізувати існуючі петрологічні 
матеріали 

 Тестова робота до 5% 

3.1 застосовувати набуті навички  та 
знання у подальшій 
роботі,пов’язаній із геолого-

 Тестова письмова 

робота 
до 10% 



геохімічними досліденнями   

Структура курсу: лекційні робота. Викладається у 1 семестрі магістратури в обсязі 120 
годин (4 кредитівECTS), зокрема:  лекцій 28 годин, консультацій -6 год., самостійна 
робота 86 год.  У курсі передбачено 2 змістовних модулі. 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання дисципліни  
 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 

Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та 

синтезу інформації при вирішенні фахових завдань 
+ + + + + + 

Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно 

походження, розвитку та будови Всесвіту (зокрема, уявлення про 

особливості еволюції Землі як цілісної системи у просторі та часі). 

Здатність їх застосовувати для формування світоглядної позиції. 

 

  + + + + 

Розуміння та здатність застосовувати підходи та концепції сучасної 

геохімії, мінералогії та петрології 
+ + + +   

Вміти здійснювати екологічну оцінку, аудит, ліцензування, 

сертифікацію використання природних ресурсів, прогнозувати 

розвиток  екологічних, технологічних, економічних та соціальних 

наслідків на окремих об’єктах природокористування. 

 

+ + + + + + 

Знати загальні процеси еволюції Землі як космічного тіла   + + + + + + 
Вміти застосовувати знання та сучасні медоди дослідження Землі та її 

геосфер для визначення і вирішення проблемних питань з мінералогії, 

петрології та геохімії 
 + + + + + 

Вміти діагностувати та досліджувати мінеральну речовину 

природного та штучного походження. Визначати  її  генезис та 

вартість.  

 

    + + 

 
 
Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Модульна робота із основ петрології – 30  балів (рубіжна оцінка 17 балів) 

2) Модульна робота з інтерпретації фазових діаграм 30 балів (рубіжна оцінка 17 балів) 

2. Підсумкове оцінювання у формі екзамену:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 
оцінка 24 балів. Під час іспиту студент виконує письмову роботу Результати навчальної 
діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж двох 
семестрів, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестрів 
та отриманих під час іспиту. 
 
 



 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або  

екзамен 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час 
семестрів набрав менше 20 балів. 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: виконання 14 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 
якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі, використовуючи окреслені 
викладачем методи та засоби) та проведення 2 письмові модульні роботи . Підсумкове 
оцінювання проводиться у формі 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   

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

роботи 

 

самостійна 
робота 

Розділ 1 Основи петрології 

1 

Вступ. 

Тема 1.   Загальні положення петрології. Петрологія 

в циклі наук про Землю. Зв'язок з іншими 

дисциплінами. Роль у вирішенні геологічних 

проблем  

2 
- 

- 

2 Тема 2. Магма і магматичні процеси 2 4 

3 Тема 3.Фізхімія магматичних процесів 2 
 

- 

 

10 

4 Тема 4. Фазові діаграми (інтерпретація) 2 14 

5 
Тема 5. Кристалізація багатокомпонентних роз-

плавів 
2 2 

 Модульна робота 1    

6 
Тема 6. Магматичні процеси та різноманіття 

магматичних порід 
2 

 

- 

 

 

7 
Тема 7. Еволюція магматичного розплаву та закони 

кристалізації 
2 12 

8 Тема 8. Магматизм серединно-океанічних хребтів 2  

9 Тема 9. Океанічні острови та горячі точки 2  

10 Тема 10. Принципи класифікації магматичних порід 2  

11 Тема 11. Головні вулканічні породи 2 14 

12 Тема 12. Головні плутонічні породи 2 14 

13 Тема 13. Мікроструктури магматичних порід 4 16 

 
Модульна робота 2 

   

 Всього 28 - 86 



 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Консультації - 6 год. 

Самостійна робота -86 год. 
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