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Мета дисципліни: детальне ознайомлення студентів з сучасними уявленнями про геохімію 

процесів, що призводять до формування ендогенних та екзогенних родовищ рідкісних 

елементів, їх провідними мінералами, що мають промислове значення, а також з хімічними, 

фізичними та геохімічними властивостями рідкісних елементів, які зумовлюють їх поведінку 

в природних процесах, використання в сучасній промисловості та економічне значення. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Успішне опанування курсів “Advanced Geochemistry”, “Основи петрології”, “Методи 

ізотопної геохронології”, “Геохімія і мінералогія зони гіпергенезу”, “Advanced Mineralogy 

(Поглиблена мінералогія)”, “Earth's evolution (Еволюція Землі)”, наявність базових знань з 

фізики, хімії, геохімії, мінералогії, петрографії, геології родовищ корисних копалин тощо. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В курсі розглянуто літофільні (Li, Rb, Cs, Be, Sr, Y, REE (La-Lu), Zr, Hf, Nb, Ta, Th, U), 

халькофільні (Cd, Ga, In, Tl, Ge, Se, Te, Re) та сидерофільні (Sc, V) рідкісні хімічні елементи в 

умовах земної кори та інших геосфер Землі, їх власні мінерали та родовища. 

Охарактризовано геохімічні процеси та їх фактори, які зумовлюють міграцію рідкісних 

елементів у геосферах Землі, а також призводять до їх розсіювання та концентрування у 

формі ізоморфних сумішей та самостійних сполук (власних мінералів) з формуванням 

промислових родовищ різноманітних генетичних типів.  

Завдання (навчальні цілі): 

1. Ознайомити студентів з визначенням та властивостями рідкісних елементів, їх 

поширенням та формами знаходження в геологічних утворенням. 

2. Розглянути сучасні уявлення про міграцію та концентрування рідкісних елементів в 

умовах земної кори з формуванням промислових родовищ. 

3. Охарактеризувати геохімію та мінералогію провідних генетичних та промислових 

типівродовищ окремих рідкісних елементів. 

Результати навчання (РН) за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти) Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Геохімічні, історичні, економічні 

та промислові фактори, що 

визначають поняття „рідкісні 

елементи”, їх класифікацію. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 5% 

1.2 Головні напрямки використання 

рідкісних елементів у сучасній 

промисловості.  

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 5% 

1.3 Хімічні та геохімічні властивості 

рідкісних елементів, їх 

розповсюдженість у геосферах, 

провідних типах вивержених, 

осадових та метаморфічних 

гірських порід, головних 

породутворюючих та акцесорних 

мінералах. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 

1.4 Форми знаходження рідкісних 

елементів та їх провідні мінерали, 

які мають промислове значення. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 
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1.5 Поведінку рідкісних елементів у 

системі верхня мантія – земна 

кора, геохімічні процеси та  

фактори, які зумовлюють їх 

міграцію та призводять до 

формування промислових родовищ 

різноманітних типів. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 

1.6 Значення рідкісних елементів як 

геохімічних, петрогенетичних та 

прогнозно-пошукових індикаторів. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 

1.7 Головні генетичні та промислові 

типи рідкіснометалевих родовищ, 

їх роль у світовому видобутку та 

економічне значення. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 

2.1 Використовувати геохімічні 

властивості рідкісних елементів 

для пояснення та прогнозування їх 

розподілу у вивержених та 

осадових гірських породах. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 

2.2 Оцінювати вплив процесів 

кристалізації розплавів, 

постмагматичних процесів, складу 

вміщуючих порід, кислотно-

лужного, окисно-відновного та 

флюїдного режимів на 

концентрування рідкісних 

елементів. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 

2.3 Використовувати сучасні моделі 

поведінки рідкісних елементів у 

процесах кристалізаційної 

диференціації розплавів та 

часткового плавлення, а також 

експериментальні дані щодо 

розчинності власних мінералів 

рідкісних елементів для побудови 

комплексних геохімічних моделей 

рідкіснометалевих рудогенеруючих 

систем.. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 

2.4 Використовувати ці знання для 

оцінки магматичних та 

метасоматичних комплексів порід 

з точки зору перспектив пошуку 

рідкіснометалевих родовищ, а 

також застосовувати провідні 

сучасні геохімічні та мінералого-

геохімічні прогнозно-пошукові 

критерії при виконанні 

геологорозвідувальних робіт. 

Лекція, самостійне 

навчання 

Письмова робота, 

опитування 

до 10% 

Структура курсу: лекції, самостійна робота.  
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Схема формування оцінки 

Форми оцінювання студентів: 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота зі змістового модулю 1 (ЗМ1): max – 20, min – 12 балів.  

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

та додаткового (після перевірки контрольної роботи).  

2) Контрольна робота зі змістового модулю 2 (ЗМ2): max – 40, min – 24 бали.  

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

та додаткового (після перевірки контрольної роботи).)  

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту (обов’язкове проведення екзаменаційного 

оцінювання в письмовій формі): max – 40 балів, min – 24 бали.  

В остаточну оцінку можуть входити результати додаткового опитування (після 

перевірки контрольної роботи). 

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

 Сума балів 

семестрового 

оцінювання 

(ЗМ1+ЗМ2) 

Сума балів за підсумковим 

оцінюванням (іспит) 

Підсумкова 

оцінка (бали) 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

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

набрав менше 36 балів. Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 

позитивної оцінки за курс. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим. 

Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  
№

 

т
е
м

и
 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна  

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

«Визначення та властивості рідкісних елементів, їх поширення, форми знаходження,  

міграція та концентрування» 

1 
Визначення поняття „рідкісні елементи”, теоретичне та 

практичне значення вивчення їх геохімії та мінералогії 
2 - 8 

2 
Загальні хімічні та геохімічні властивості рідкісних 

елементів, їх класифікація 
6 - 10 

3 

Поширення та форми знаходження рідкісних елементів у 

земній корі та інших геосферах, їх міграція та 

концентрування у геохімічних процесах 

8 - 16 

            Контрольна робота зі змістового модулю 1 - - 2 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

«Геохімія, мінералогія, генетичні та промислові типи родовищ окремих рідкісних 

елементів» 
4 

Лужні та лужноземельні літофільні рідкісні елементи  

(літій, рубідій, цезій, берилій, стронцій) 
6 - 16 

5 
Важкі літофільні рідкісні елементи (цирконій, гафній, 

ніобій, тантал)  
6 - 16 

6 Рідкісноземельні елементи та ітрій  6 - 16 

7 

Халькофільні та сидерофільні рідкісні елементи (кадмій, 

галій, германій, індій,талій,селен,телур, реній, ванадій, 

скандій) 

8 - 16 

            Контрольна робота зі змістового модулю 2 - - 2 

Всього 42 - 102 

Теми, винесені на самостійне вивчення: 

1. Екзогенні родовища рідкісних лужних металів. 

2. Різноманіття мінералів рідкісних елементівї.  

Загальний обсяг – 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 42 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Консультації – 6 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна (базова): 

1. Зінченко О.В., Остафійчук І.М. Мінералогія та геохімія рідкісних та розсіяних елементів: 

Навчальний посібник. – К.: РВЦ „Київський університет”, 1997. – 137 с. 

2. Солодов Н.А. Минералогия литофильных редких металлов. - М.: Недра, 1978. 

3. Гавриленко В.В. Сахоненок В.В. Основы геохимии литофильных редких металлов. – Л.: 

Изд-во Ленинградского ун-та, 1986.  

4. Минералогия и геохимия редких и радиоактивных металлов: Учебное пособие для вузов / 

В.Я.Терехов, Н.И.Егоров, И.М.Баюшкин, Д.А.Минеев. –М.: Энергоатомиздат, 1987. –

360 с.  

5. Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира: Геология, ресурсы, экономика. - К.: 

Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2010. – 223 с. 
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Додаткова: 

6. А.Д.Гурский, К.Е.Есипчук, В.И.Калинин и др. Металлические и неметаллические 

полезные ископаемые Украины. Том 1. Металлические полезные ископаемые / Под. ред. 

Н.П.Щербака и А.Б.Боброва. – Киев-Львов: Изд-во „Центр Европы”, 2005. – 785 с. 

7. Металічні корисні копалини України: Підручник / В.А.Михайлов, В.І.Шевченко, В.В. 

Огар та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2007.–463 с. 

8. Справочник по геохимии / Войткевич Г.В. и др. - М.: Недра, 1990. - 480 с.  

9. Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. Т. 1-3. / 

Под. ред.К.А.Власова. – М.: Наука, 1964.  

10. Солодов Н.А., Бурков В.В., Овчинников Л.Н. Геологический справочник по легким 

литофильным редким металлам. - М.: Недра, 1986.  

11. Солодов Н.А., Семенов Е.И., Бурков В.В. Геологический справочник по тяжелым 

литофильным редким металлам. - М.: Недра, 1987.  

12. Иванов В.В., Юшко-Захарова О.Е., Борисенко Л.Ф. Геологический справочник по сидеро- 

и халькофильным редким металлам. - М.: Недра, 1989.  

13. Редкие элементы Украинского щита / Мицкевич Б.Ф., Беспалько Н.А., Егоров О.С. и др. – 

К.: Наук. Думка, 1986. – 256 с.  

14. Geochemistry and Mineralogy of Rare Earth Elements / Ed.: B.R.Lipin & G.A.McKay. – 

Reviews in Mineralogy, vol. 21. – Mineralogical Society of America, 1989. – 348 p.  

15. Шнюков С.Є. Наскрізні акцесорні мінерали в геохімічному моделюванні магматичних 

процесів // Збірник наукових праць УкрДГРІ. — 2001. — № 1-2. — С. 41-53.  

16. Шнюков С.Є., Лазарева І.І. Геохімічне моделювання в дослідженні генетичного зв’язку 

магматичних комплексів та просторово асоціюючих з ними гідротермально-

метасоматичних рудних родовищ // Збірник наукових праць УкрДГРІ. — 2002. — № 1.  

17. Шнюков С. Е. Геохимические модели эволюции магматических систем и земной коры: 

потенциальный источник рудогенетической и петрофизической информации // Геофиз. 

журнал — 2002. — Т. 24, № 6. 


