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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із: специфікою геохімічних процесів міграції 

речовини та мінералоутворення в зоні гіпергенезу, основними параметрами геохімічних 

систем зони гіпергенезу, підходами до визначення спрямованості гіпергенних процесів і до 

вивчення особливостей процесів міграції окремих елементів. 

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Базові знання із основ геохімії, мінералогії і літології.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Об’єктом вивчення дисципліни є хімічні елементи та мінерали в умовах зони 

гіпергенезу. Предметом її вивчення є чинники які зумовлюють руйнування і новоутворення 

мінеральної речовини, а  також міграцією хімічних елементів та їх сполук в верхній частині 

земної кори, на поверхні Землі, в гідросфері і в атмосфері. Розглядаються наступні теми: 1) 

межі та параметри зони гіпергенезу; 2) основні принципи і методи геохімічного вивчення 

гіпергенних процесів міграції речовини та гіпергенних систем; 3) геохімічна роль організмів в 

гіпергенних процесах; 4) геохімічні обстановки і геохімічні бар'єри; 5) процеси гіпергенезу та 

їх продукти; 6) геохімія і мінералогія окремих елементів в зоні гіпергенезу. 

  

4. Завдання (навчальні цілі):  

Дисципліна забезпечує набуття студентом наступних компетентностей: ЗК05 «Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях», ЗК08 « Здатність розробляти та управляти 

проектами в галузі геохімії, мінералогії, гемології та петрографії», ФК 06 «Вміння 

формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у геосферах та їхніх 

компонентах із використанням математичних, картографічних методів і геоінформаційних 

технологій». 

Основними задачами є: 1) формування у студента розуміння можливостей і обмежень 

застосування сучасних методів досліджень як для аналізу гіпергенних процесів і систем, так і 

для прогнозу стійкості міграційних форм елементів; 2) формування у студента розуміння ролі 

впливу живої речовини на перебіг гіпергенних процесів і на стійкість гіпергенних систем; 3) 

опанування студентом базових підходів до визначення спрямованості гіпергенних процесів і 

вивчення гіпергенних систем.  

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) Форми (та/або методи і 

технології) викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток 
у 

підсумко
вій 

оцінці з 
дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

1.1 Знати основні параметри зони 

гіпергенезу 

лекції, самостійне 

опрацювання відкритих 

інформаційних джерел 

контрольні роботи 

(питання із відкритими 

відповідями), іспит 

5 

1.2 Знати особливості і обмеження 

застосування методів хімічної 

термодинаміки при вивченні 

гіпергенних процесів 

-/- -/- 7 

1.3 

 

Знати основні механізми впливу 

живих організмів на умови міграції 

хімічних елементів в зоні гіпергенезу, 

а також особливості будови 

мінералільної речовини від яких 

задежить інтенсивність її 

деструкції мікроорганізмами. 

-/- -/- 10 



1.4 Знати основні підходи до класифікації 

гіпергенних обстановок, гіпергенних 

процесів та їх продуктів, розуміти їх 

переваги і недоліки. 

-/- -/- 7 

1.5 Знати основні характеристики 

провідних реакцій звітрювання 

-/- -/- 9 

2.1 Вміти прогнозувати спрямованість 

гіпергенних процесів із 

використанням правила добутку 

розчинності, термодинамічних 

функцій і коефіцієнтів активності.  

лекції, консультації, 

самостійне опрацювання 

відкритих інформаційних 

джерел 

контрольні роботи 

(питання із відкритими 

відповідями), іспит 

7 

2.2 Вміти здійснювати розрахунки 

систем карбонатної рівноваги 

-/- -/- 8 

2.3 Вміти оцінювати вплив основних 

абіотичних чинників які визначають 

кислотно-лужний баланс гіпергенних 

систем  

-/- контрольні роботи 

(питання із відкритими 

відповідями) 

5 

2.4 Вміти оцінювати вплив основних 

абіотичних чинників які формують 

окисно-відновний потенціал 

гіпергенних систем  

-/- -/- 5 

2.5 Вміти застосовувати методи 

хімічної термодинаміки для прогнозу 

форм знаходження хімічних 

елементів в зоні гіпергенезу та 

розрахунку їх активних концентрац 

-/- контрольні роботи 

(питання із відкритими 

відповідями), реферат, 

іспит 

10 

2.6 Вміти визначати поля стійкості 

мінералів і прогнозувати мінеральні 

парагенезиси в зоні гіпергенезу з 

використанням гідрохімічної моделі 

зони гіпергенезу 

-/- -/- 5 

2.7 Вміти визначати поля стійкості 

мінералів і прогнозувати мінеральні 

парагенезиси в зоні гіпергенезу з 

використанням корозійної моделі 

зони гіпергенезу 

-/- -/- 5 

2.8 Вміти здійснювати інформаційний 

пошук і узагальнювати дані щодо 

особливостей міграції хімічних 

елементів у заданих умовах 

-/- реферат  4 

3 Вміти подати аргументовані 

висновки для  аудиторії яка не є 

фахівцями в питаннях геохімії 

довкілля 

-/- доповідь за рефератом, 

іспит 

10 

4 Вміти відстоювати власні фахові 

висновки 

самостійне опрацювання 

відкритих інформаційних 

джерел 

доповідь і відповіді на 

питання за рефератом 

3 

Разом 100 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання  

з дисципліни (код) 

Програмні  

результати навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 

ПРН 11. Вміти застосовувати знання 

та сучасні методи дослідження Землі 

та її геосфер для визначення і 

вирішення проблемних питань з 

мінералогії, петрології та геохімії. 

+ + +  + +    + + + + + + 

ПРН 13. Виявляти закономірності 

розподілу та формування мінералів у 

геологічних утвореннях; 

використовувати методики пошуків 

та оцінки родовищ корисних 

копалин на основі аналізу 

результатів мінералогічних, 

петрографічних та геохімічних 

досліджень 

 +  +   + + + + + + +   

 



7. Схема формування оцінки. 

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота №1: РН 1.1-1.2, 2.1-2.3 (частково) – 15/8 балів. 

2. Контрольна робота №2: РН 2.4 (повністю), РН 1.3-1.5,2.3 і 2.5 (частково) – 25/13 

балів. 

3. Реферат (за заданою темою інофрмаційного пошуку): РН 2.8 і 4 (повністю), РН 

2.5-2.7 і 3 ( частково) - 20/11 балів. 

 

- підсумкове оцінювання:  

Письмовий іспит: два питання із відкритими відповідят і задача.  

Максимальна оцінка - 40 балів.  

РН 1.1-1.5, 2.1-2.2, 2.5-2.7 і 3 (всі частково) 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою ніж 24 бали. 

- умови допуску до підсумкового іспиту: Студент не допускається до екзамену якщо під 

час семестру він набрав менш як 20 балів, або не виконав хоча б одну із контрольних робіт.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Контрольна робота № 1 проводиться не раніш як на 5 тижні занять, а контрольна робота 

№ 2 – не раніш як на 8 тижні занять. Персональні завдання для написання реферату 

студенти отримують не пізніш як за 4 тижні до закінчення семестру, захист рефератів 

відбувається на останньому занятті семестру. 

  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекційних  занять 

№ 

з/п Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
консуль

тації 

самостійна 
робота 

1 Поняття про гіпергенез та зону гіпергенезу 1  3 

2 Особливості застосування методів хімічної термодинаміки 

для характеристики зони гіпергенезу (ДР, активність 

речовин, енергетика гіпергенних процесів, системи 

рівноваги) 

5  11 

3 Принципи побудови діаграм стійкості мінералів в 

присутності газів 

1  3 

4 Кислотно-лужні умови природних вод в зоні гіпергенезу 2  6 

5 Характерні окисно-відновні обстановки зони гіпергенезу 2  6 

6 Принципи побудови діаграм стійкості мінералів в 

координатах Eh-pH 

2  6 

7 Межі стійкості природного середовища зони гіпергенезу  2  6 

8 Роль живих організмів у створенні окислювально-

відновного потенціалу і кислотно-лужних параметрів в зоні 

гіпергенезу. Участь бактерій в процесі деструкції мінералів. 

2 1 6 

9 Геохімічні обстановки і геохімічні бар'єри зони гіпергенезу 2  5 

10 Геохімічна зональність та парагенезиси елементів в зоні 

гіпергенезу 

  2 

11 Класифікація головних гіпергенних процесів. Енергетична 

спрямованість процесів гіпергенезу. Ефективні заряди і 

енергощільність мінералів.  

2  6 

12 Провідні хімічні реакції звітрювання (гідроліз, 

карбонатизація, комплексоутворення, відновлення, 

гідратація, колоїдно-хімічні процеси)  

3  9 

13 Геохімія і мінералогія головних продуктів зони гіпергенезу: 

резидюати, сіаліти, алліти, евапорити.  

4  10 

14 Геохімія окремих елементів в зоні гіпергенезу  1 11 

   ВСЬОГО 28 2 90 
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

Загальний обсяг _120__ год., в тому числі: 

Лекцій – _28_ год. 

Консультації - _2_ год. 

Самостійна робота - _90_ год. 
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