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Мета дисципліни – ознайомити студентів з петрографічним різноманіттям 

декоративного та будівельного каміння України та Світу, його споживчими якостями, 

чинними вимогами до сировини та виробів, способами видобутку та обробки, різноманіттям 

кам’яних виробів та галузями їх використання, методикою експертної оцінки. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Володіння навичками макроскопічної діагностики гірських порід зовнішніми ознаками 

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

До природного будівельного та декоративного каміння (ПБДК) належать  гірські 

породи, які за своїми фізико-механічними, санітарно-гігієнічними та художньо-естетичними 

якостями є придатними для виготовлення різноманітних виробів (декоративно-художніх, 

облицювальних, архітектурно-будівельних, шляхово-будівельних та ін.). Учбова дисципліна 

«Природне будівельне та декоративне каміння» дає студентам необхідний мінімум 

теоретичних знань про ПБДК, які є необхідними для виконання експертної оцінки природної 

сировини та кам’яних виробів. Лекційний матеріал охоплює асортимент  ПБДК та ті його 

особливості, які впливають на споживчі якості (довговічність, монолітність, екологічність, 

декоративність та ін.), особливості видобутку та обробки ПБДК, діючі національні 

стандарти для сировини та кам’яних виробів. На практичних заняттях студенти 

набувають навичок діагностики та експертної оцінки ПБДК.  

Завдання: 

- ознайомлення студентів з петрографічним різноманіттям ПБДК, галузями його 

використання, існуючими способами видобутку та обробки; 

- ознайомлення студентів з фізико-механічними, санітарно-гігієнічними та художньо-

естетичними якостями ПБДК; 

- набуття студентами навичок макроскопічної діагностики та експертної оцінки 

ПБДК; 

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

викладання і навчання 

Форма/Мет

оди 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 

Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати головні петрографічні 

представники ПБДК, співвідношення 

між їх науковими та комерційними 

назвами, найбільш важливі місця  

видобутку (країни та родовища) 

лекції Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

робота 

до 10% 

1.2 Знати природні умови залягання 

ПДБК, способи видобутку та 

обробки, галузі використання 

лекції Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

робота 

до 20% 

1.3 Знати головні фізико-механічні, 

санітарно-гігієнічні та художньо-

естетичні характеристики ПБДК, 

методи їх вивчення та вплив на 

споживчі якості, діючі вимоги до 

сировини та виробів з ПБДК 

лекції Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

робота 

до 20% 



2.1 Вміти діагностувати головні 

петрографічні представники ПБДК 

Лекції, самостійне 

навчання 

Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

до 20% 

2.2 Вміти ідентифікувати місце 

видобутку (родовище) головних 

представників ПДБК України 

Лекції, самостійне 

навчання 

Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

до 20% 

2.3 Проводити оцінку декоративності та 

експертної вартості сировини ПДБК 

Лекції, самостійне 

навчання 

Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

до 10% 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання:  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

Знати асортимент дорогоцінного, 

напівдорогоцінного, декоративного, будівельного та 

технічного каміння України та Світу, способи його 

видобутку та обробки, галузі використання 

+ + + + + + 

Вміти діагностувати та досліджувати мінеральну 

речовину природного та штучного походження. 

Визначати її генезис та вартість. 

   + + + 

Володіти сучасними навичками діагностики та 

принципами класифікації, а також методологією 

експертної оцінки технічного каміння, 

дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 

України та Світу. 

+ + + + + + 

Структура курсу: лекційні, самостійна робота. 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

     - Семестрове оцінювання:  

    1) Дві контрольні роботи по лекційному матеріалу – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

    2) Поточне опитування – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

   3) Виконання самостійних завдань – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

 

        - Підсумкове оцінювання у формі іспиту:  максимальна оцінка 40 балів, рубіжна 

оцінка 24 бали. Під час іспиту студент письмово відповідає на тестові питання з лекційного 

матеріалу. 

 Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Остаточна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, 
як сума балів за систематичну роботу впродовж семестру та балів отриманих на іспиті. 

 Семестрова кількість Іспит Підсумкова 



балів оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

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

набрав менше 20 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: 1) проведення 2 письмових контрольних робіт за лекційним матеріалом, одна – 

всередині семестру, друга – наприкінці; 2) поточний опитування перед кожним лекційним 

заняттям за матеріалом попереднього; 3) самостійна робота оцінюється за результатом 

опитування по учбовим зразкам ПДБК (петрографічні назви, місця видобутку) та 

підготованим студентами письмовим експертним висновкам стосовно декоративності та 

вартості наданих учбових зразків; Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту, що 

включає письмовий тест. 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

 
Самостійн
а робота 

Розділ 1 Природне будівельне та декоративне каміння 

1 

Тема 1.  Загальні уявлення про ПБДК, історію 

його видобутку та обробки, сучасні 

галузі застосування. 

10 - 25 

2 

Тема 2. Головні фізико-механічні, санітарно-

гігієнічні та художньо-естетичні 

характеристики ПБДК, методи їх 

вивчення та вплив на споживчі якості 

12 - 25 

 Контрольна робота 1     

Розділ 2 Природне будівельне та декоративне каміння 

3 

Тема 3. Умови залягання та родовища ПБДК, 

способи видобутку та обробки. Сучасний 

ринок ПБДК 

10 - 20 

4 

Тема 4.  Діючі вимоги до сировини та виробів з     

              ПБДК, методика експертної оцінки. 

              Діагностика та експертна оцінка ПДБК 

10 - 32 

 Контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 42 - 102 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 42 год. 

Консультації - 6 год. 

Самостійна робота - 102 год. 
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