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Мета дисципліни – надати студентам теоретичні і практичні основи сучасних методик 

діагностики та методологічних підходів експертизи природного каміння та синтетичних 

матеріалів, навчити проведенню діагностики, експертної оцінки якості дорогоцінного та 

напівдорогоцінного каміння.  

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати теоретичні основи мінералогії; 

2. Вміти читати сучасні кристалохімічні формули мінералів, охарактеризувати основні 

особливості морфології та анатомії мінералів. 

3. Володіти елементарними навичками діагностики найпоширеніших мінералів за фізичними 

властивостями 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Протягом проходження дисципліни відбувається ознайомлення з основами системи 

оцінок якісних характеристик і методики оцінки дорогоцінного та напівдорогоцінного 

каміння; вивчаються фізико-хімічні властивості дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння 

та методи їх дослідження за допомогою гемологічного обладнання.  Студенти знайомляться з 

етапами діагностики дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння (природного, 

облагородженого), їх синтетичних аналогів та імітацій, що використовуються при 

виготовленні ювелірних прикрас та художніх виробів.  

Завдання (навчальні цілі) – сформувати у майбутніх фахівців навички користуватися 

оптичним, вимірювальним та гемологічним обладнанням, спеціальною, навчальною, 

довідковою та іншою літературою. 

Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти) Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 системи оцінок якісних характеристик 

дорогоцінного каміння 

лекція тест 
до 10% 

1.2 системи оцінок якісних характеристик 

напівдорогоцінного каміння 

лекція тест 
до 10% 

1.3 методики оцінки дорогоцінного каміння лекція тест до 10% 

1.4 методики оцінки напівдорогоцінного каміння лекція тест до 10% 

2.1 діагностувати дорогоцінні камені (природні, 

облагороджені), їх синтетичні аналоги та імітації, 

що використовуються при виготовленні ювелірних 

прикрас та художніх виробів 

лекція тест, 

діагностика 

зразків 

гемологічної 

колекції 

до 30% 

2.2 діагностувати напівдорогоцінні камені (природні, 

облагороджені), їх синтетичні аналоги та імітації, 

що використовуються при виготовленні ювелірних 

прикрас та художніх виробів 

лекція тест, 

діагностика 

зразків 

гемологічної 

колекції 

до 30% 

Структура курсу: лекції, самостійна робота 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота з основ системи оцінок якісних характеристик та методики оцінки дорогоцінного 

і напівдорогоцінного каміння (тест): РН 1.1-1.4 -  mах. 30 балів / min. 19 балів 



2. Контрольна робота з основ діагностики ювелірної сировини (тест): РН 2.1, 2.2 - mах. 30 балів / min. 

19 балів 

3. Оцінка за укладання конспекту властивостей дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння: РН 2.1, 

2.2  - mах. 20 балів / min. 10 бали  

    - підсумкове оцінювання у формі заліку. Максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 12 

балів.  

Підсумкове оцінювання у формі заліку не є обов’язковим, при відмові від участі у даній 

формі оцінювання студент не отримає відповідні бали до підсумкової оцінки.  
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою.  

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру (підсумкова кількість 

балів з дисципліни (максимум 100 балів), яка визначається як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу 

впродовж семестру). 
 

Семестрова кількість балів Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час семестру 

набрав менше 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: виконання укладання конспекту властивостей дорогоцінного і напівдорогоцінного 

каміння (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 

задачі) і 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у 

формі заліку. 

  Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
 
 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції практичні 
самостійна 

робота 

Частина 1. Основні прилади для діагностики дорогоцінного,  

напівдорогоцінного каміння та робота з ними 

1 

Вступ. 

Тема 1  Фізико-хімічні властивості дорогоцінного, 

напівдорогоцінного каміння та методи їх 

дослідження 

14 - 28 

 Контрольна робота 1 - - 2 

Частина 2. Діагностика природного, синтетичного, облагородженого  каміння 

2 Тема 2.  Діагностика ювелірної сировини 28 - 70 

 Контрольна робота 2 - - 2 

 ВСЬОГО 42 - 102 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 42 год. 

Консультації – 6 год. 

Самостійна робота - 102 год. 

 Теми, винесені на самостійне вивчення 

1. Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння з включеннями як особливий вид 

каменесамоцвітної сировини (хіастоліт, кварц-волосатик, зірчасті камені, камені з ефектом 

котячого ока та ін.)  

2. Історія створення штучного дорогоцінного каміння.  



3. Класифікації ювелірної сировини. 

4. Особливості хімічного складу та властивостей дорогоцінного і напівдорогоцінного 

каміння. 
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