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Мета дисципліни – надати студентам базові знання щодо методів обробки геохімічних 
даних та здобуття навичок для їх використання у практичній діяльності. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Успішне опанування курсів:“Мінералогія”, „Петрографія”, “Основи геохіміі”, «Методи 

дослідження мінеральної речовини», «Геохімічні методи пошуків родовищ корисних 
копалин». 

2. Здатність до аналізу та логічного мислення. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Навчальна дисципліна “Методи обробки геохімічних даних” розглядає можливості 
використання геохімічних даних для вирішення різноманітних фундаментальних і 
прикладних геологічних та еколого-геохімічних задач, а саме: засоби контролю вихідних 
геохімічних даних та формування їх банків; дослідження нормативного складу гірських 
порід; оцінка ступеню відповідності розподілу рідкісних елементів в серіях гірських порід 
теоретичним моделям кристалізації розплавів; дослідження поведінки елементів в 
процесі магматичної  еволюції; визначення модельного температурного та флюїдного 
режимів функціонування магматичних систем;  розрахунок модельного складу імовірних  
продуктів взаємодії рудоносного флюїду з вмісними породами; оцінка потенційної 
рудоносності магматчних комплексів.  

Завдання:підготувати фахівців, що оволоділи навичками щодо:  

1) сучасних засобів контролю вихідних геохімічних даних та формування їх банків; 

2)  розрахунку формул безводних мінералів;  

3) сучасних петрохімічних методів;  

4) геохімічного моделювання магматичного процесу;  

5) геохімічного моделювання магматогенно-гідротермального процесу та оцінки 
потенційної рудоносності магматчних комплексів;  

6) сучасних методів геохімічних пошуків родовищ корисних копалин та еколого-
геохімічних досліджень. 

Результати навчання:  
Результат навчання 

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

Код Результат навчання 

Форма/Методи 
викладання і навчання 

Форма/Мето
ди оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

1.1 Засоби контролю вихідних 
геохімічних даних та формування їх 
банків. 

лабораторні 
заняття,самостійне 
навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 10% 

1.2 Теоретичні основи способів 
петрохімічних розрахунків. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 5% 

1.3 Теоретичні основи геохімічного 
моделювання магматогенно-
гідротермального процесу. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 15% 

1.4 Теоретичні основи оцінки 
потенційної рудоносності 
магматчних комплексів засобами 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 

до 10% 



геохімічного моделювання. робота 
1.5 Теоретичні основи методів 

геохімічних пошуків родовищ 
корисних копалин та еколого-
геохімічних досліджень. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 5% 

2.1 Проводити контроль якості 
геохімічних даних. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 10% 

2.2 Володіти способами петрохімічних 
розрахунків. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 10% 

2.3 Самостійно ставити та 
вирішувати задачі, виходячи з 
наявних геохімічних даних. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 10% 

2.4 Обирати аналітичні методи 
дослідження для вирішення 
поставлених задач. 

лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 5% 

2.2 Формувати аналітичні банки даних. лабораторні заняття, 
самостійне навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 10% 

2.3 Проводити процедури геохімічного 
моделювання на породному рівні. 

лабораторні 
заняття, самостійне 
навчання 

Лаборатор 
на робота, 
письмова 
робота 

до 10% 

Структура курсу:лабораторні заняття, самостійна робота 
 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  
1) Практичне виконання 15 лабораторних робіт(документ MicrosoftExell) – в сумі 12 

балів (рубіжна оцінка 6 балів) 
2) Звіти з ілюстрацією висновків про виконання кожної лабораторної роботи (документ 

Microsoft Word)– в сумі 12 балів (рубіжна оцінка 6 балів) 
 

2. Підсумкове оцінювання у формі проміжного контролю: сума балів за 
систематичну роботу впродовж семестру. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 25 бальною шкалою. 
 
Проміжний контроль виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість балів ПКР(підсумкова контрольна робота)чи/абозалік Підсумкова оцінка 
Мінімум 12  12 

Максимум 25  25 
 



Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі проміжного контролю, 
якщо під час семестру набрав менше 12 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: проведення 15 лабораторних робіт та написання звітів про їх виконання, що 
містять такі розділи, як – теоретичні основи, вихідні дані, хід роботи та висновки, 
проілюстровані відповідними рисунками.  

 
СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 
Кількість годин № 

п/п Назва  теми 
лекції лабораторні 

 
Самостійна 

робота 
Розділ1Контроль якості вихідних геохімічних даних. 

1 
Вступ. 
Тема 1  Контроль якості вихідних геохімічних 

даних. 
 4 8 

 Тема 2.Явище ізоморфізму та його вплив на 
реальний склад мінералів.  6 12 

 Проміжний контроль  2  
Розділ 2Петрохімічні методи дослідження гірських порід. 

3 Тема 3.Петрохімія, її предмет та методи 
дослідження, способи розрахунку 

 8 16 

4 Тема 4.Дослідження геохімічної зональності.  8 16 
 Проміжний контроль  2  
Розділ3.Геохімічне моделювання магматичного та магматогенно-гідротермального 

процесів. 

1 

Тема 5Оцінка ступеню відповідності розподілу 
рідкісних елементів в серіях гірських 
порід теоретичній моделі фракційної 
кристалізації розплавів. 

 12 24 

2 Тема 6.  Поняття про коефіцієнти розподілу та 
способи їх визначення.  12 24 

 Тема 7.  Способи визначення флюїдного режиму 
функціонування магматичної системи.    10 21 

 Проміжний контроль  2  

 ВСЬОГО  54 121 
Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг180год.,в тому числі: 
Лабораторних робіт – 54 год. 
Консультації - 5 год. 
Самостійна робота - 121год. 
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13. Шнюков С.Є., Лазарева І.І. Геохімічне моделювання в дослідженні генетичного 
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14. Шнюков С.Є. Наскрізні акцесорні мінерали в геохімічному моделюванні 
магматичних процесів // Збірник наукових праць УкрДГРІ. — 2001. — № 1-2. — С. 
41-53.  

15. Шнюков С.Є. Геохимическиемоделиэволюциимагматических систем и земнойкоры: 
потенциальныйисточникпетрофизической и рудогенетическойинформации // 
Геофизический журнал. — 2002. — Т. 24. — № 6. — С. 201-219.  

16. Справочник по геохимии / Г.В.Войткевич, А.В.Кокин, А.Е.Мирошников, В.Г.Прохоров. 
- М.: Недра, 1990.  

17. Соболев Р.Н., Фельдман В.И. Методыпетрохимическихпересчетовгорныхпород и 
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18. Хендерсон П. Неорганическаягеохимия. - М.: Мир, 1985.  
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20. Watson E.B., Harrison T.M. Zirconsaturationrevisited: 

temperatureandcompositioneffectsin a varietyofcrustalmagmatypes // 
EarthandPlanetaryScienceLetters. – 1983. – Vol. 64. – P. 295-304.  
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