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Мета дисципліни – підготовка студентів до самостійного проведення фундаментальних та 

прикладних досліджень в галузі мінералогії, геохімії, петрології та гемології.  

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Успішне опанування дисциплін освітньої програми «Геологія», а також інших близьких за 

напрямом програм.  

Анотація навчальної дисципліни / референс: Науково-дослідницький практикум зі 

спеціальності спрямований на ознайомлення студентів з актуальними напрямами сучасних 

досліджень в галузі мінералогії, геохімії та петрології, а також з принципами визначення 

конкретних проблем для вирішення, оцінки їх актуальності, вибору об’єкту, предмету, мети 

досліджень, формування його задач та методики їх вирішення. 

Завдання (навчальні цілі): сформувати у студентів фундаментальний, критичний та 

креативний компоненти вищьої освіти, а також уміння і навички, які забезпечують 

успішне виконання кваліфікаційної магістерської роботи та ефективну майбутню практичну 

діяльність в  галузі мінералогії, геохімії, петрології та гемологіїї.  

Результати навчання:  

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 Знати сучасні проблеми 

мінералогії, геохімії, петрології і 

гемології та актуальні напрями 

досліджень у цій галузі  

Практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання  

Презентація/Залік до 20% 

1.2. Знати принципи визначення 

конкретних проблем для 

вирішення, оцінки їх актуальності, 

вибору об’єкту, предмету, мети 

дослідження, формування його 

задач та методики їх вирішення  

Практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання 

Презентація/Залік до 20% 

2.1 Вміти самостійно визначати 

актуальні проблеми для вирішення 

та обирати об’єкт і предмет 

досліджень за обраною 

тематикою 

Практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання 

Презентація/Залік до 30% 

2.2 Вміти самостійно визначати 

мету, задачі та оптимальну 

методику досліджень за обраною 

тематикою 

Практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання 

Презентація/Залік до 30% 

Структура курсу: практичні заняття, самостійна робота студентів 

 



Схема формування оцінки: 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

Форми оцінювання студентів  

1. Семестрове оцінювання:  

ІІ семестр 

1) Контрольна робота 1 – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2) Контрольна робота 2 – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

ІII семестр 

1) Контрольна робота 1 – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2) Контрольна робота 2 – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали) 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 

12 балів. Під час заліку студент надає письмовий звіт з проведеної самостійної роботи, 

який оцінюється викладачем. Підсумкове оцінювання у формі заліку є обов’язковим.  

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру як 

сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

ІІ семестр 

 Семестрова кількість балів  Залік  Підсумкова оцінка 1  

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

III семестр 

 Семестрова кількість балів  Залік  Підсумкова оцінка 2  

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

Підсумкова оцінка за Науково-дослідницький практикум визначається як 

середнє арифметичне з результатів за ІІ та ІII семестри: 

(Оцінка 1 + Оцінка 2): 2 = Підсумкова оцінка за Науково-дослідницький практикум 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо не виконав 

семестрову програму науково-дослідницького практикуму. 

 

Організація оцінювання: Здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Семестровий контроль передбачає проведення 4 письмових модульних контрольних робіт, які 

супроводжуються відповідними презентаціями. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

письмового заліку.  

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ТА САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва теми Кількість годин 

Практичні  

заняття 

Самостійна 

робота 

 II семестр   

 Розділ 1. «Cучасні проблеми, напрями та об’єкти 

дослідження мінералогії, геохімії, петрології і 

гемології» 

 

 

1 Тема 1. Актуальні проблеми та напрями досліджень 

мінералогії, геохімії, петрології і гемології.  

4 10 

2 Тема 2. Принципи визначення конкретних проблем для 

вирішення та оцінки їх актуальності.  

4 8 

 Презентація/Контрольна  робота 1   2 

3 Тема 3. Принципи вибору об’єкту, предмету та мети 

досліджень. 

4 10 

4 Тема 4. Принципи формування задач та методики 

досліджень. 

4 10 

 Презентація/Контрольна робота 2   2 

 Всього за семестр 16 42 

 III семестр   

 Розділ 2. «Вибір об’єкту для самостійного 

дослідження, визначення його мети, задач та 

методики» 

  

1 Тема 1. Вибір актуальної проблеми для вирішення за 

обраною тематикою. 

16 47 

2 Тема 2. Вибір об’єкту досліджень за обраною 

тематикою. 

18 47 

 Презентація/Контрольна робота 1   2 

3 Тема 3. Визначення мети та задач досліджень за 

обраною тематикою 

18 47 

4 Тема 4. Визначення методики досліджень за обраною 

тематикою  

18 47 

 Презентація/Контрольна робота 2  2 

 Всього за семестр 70 192 

 

 

Загальний обсяг у II семестрі – 60 год. 

В тому числі: 

Практичні заняття – 16 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 42 год. 

Загальний обсяг у III семестрі – 270 год. 

В тому числі: 

Практичні заняття – 70 год. 

Консультації – 8 год. 

Самостійна робота – 192 год. 

 


