
 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

ННІ «Інститут геології» 
 

Кафедра мінералогії, геохімії та петрографії 

 

 

 

 
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПЕТРОГРАФІЯ ТЕХНІЧНОГО КАМІННЯ 

 

для студентів 
галузь знань   10 – Природничі науки 
спеціальність                  103 – Науки про Землю  
освітній рівень   магістр 
освітня програма   геохімія і мінералогія 
вид дисципліни   обов’язкова 

 

Форма навчання    денна 

Навчальний рік    2019/2020 

Семестр      1 

Кількість кредитів ЕСТS   4 

Мова викладання,  

навчання та оцінювання   українська 

Форма заключного контролю  залік 

 

Викладачі: Митрохин Олександр Валерійович, доктор геологічних наук, професор кафедри 

мінералогії, геохімії та петрографії 

 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

 

 

© Митрохин О.В., 2019 рік 

КИЇВ – 2019 



Розробник:  Митрохин Олександр Валерійович доктор геологічних наук, професор 

кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета дисципліни – дати теоретичні знання про штучні кам’яні матеріали, сучасні 

технології їх виробництва, особливості речовинного складу та будови; розвинути навички 

петрографічного дослідження технічного каміння. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Володіння мікроскопічними методами петрографічного дослідження гірських порід 

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

До технічного каміння (ТК) належать  штучні кам’яні матеріали: кам’яне литво, 

продукти скляного виробництва, вогетриви, кераміка, в’яжучі матеріали, металургійні та 

паливні шлаки, тощо. Учбова дисципліна «Петрографія технічного каміння» дає теоретичні 

знання про існуюче різноманіття штучних кам’яних матеріалів, способи їх отримання, 

речовинний склад та особливості будови. Окремо розглянуто методи петрографічних 

досліджень технічного каміння, головною метою яких є забезпечення створення нових  та 

покращенню властивостей вже існуючих кам’яних матеріалів, вдосконалення технологій їх 

виробництва та експлуатації, контроль за якістю та розширення галузей застосування. 

Дисципліна розрахована на студентів, наукових співробітників та виробничників геологічної 

галузі, а також на фахівців в галузі металургії, будівництва, матеріалознавства, хімії, 

археології та криміналістики. 

 

Завдання: 

1) Ознайомити студентів з головними представниками технічного каміння, способами 

їх отримання та галузями використання, особливостями їх речовинного складу та будови;  

2) Сформувати уявлення про потреби виробництва у всебічному вивчені технічного 

каміння, а також про можливостях його дослідження петрографічними методами;  

3) Розвинути навички петрографічного дослідження технічного каміння. 

 

 

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 головних представників 

технічного каміння, сучасні способи їх 

отримання та галузі застосування 

Лекції, самостійна 

робота 

Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

робота 

до 10% 

1.2 Знати особливості речовинного 

складу та будови головних 

представників технічного каміння 

Лекції, самостійна 

робота 

Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

робота 

до 20% 

1.3 Знати потреби виробництва у  

петрографічному вивченні головних 

представників технічного каміння  

Лекції, самостійна 

робота 

Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

робота 

до 20% 

2.1 Вміти застосовувати петрографічні 

методи для вивчення технічного 

Лекції, самостійна 

робота 

Поточне 

опитування, 

до 20% 



каміння письмова 

контрольна 

робота 
2.2 Вміти діагностувати головні 

представники технічного каміння та 

відрізняти їх від природних гірських 

порід 

Лекції, самостійна 

робота 

Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

робота 

до 10% 

2.3 Вміти виконувати петрографічний 

опис технічного каміння, виявляючи 

особливості його речовинного складу 

та будови  

Лекції, самостійна 

робота 

Поточне 

опитування, 

письмова 

контрольна 

робота 

до 20% 

 

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 

1. Аналізувати особливості природних та 

антропогенних систем і об'єктів геосфер Землі 
+ + + + + + 

2. Знати асортимент дорогоцінного, 

напівдорогоцінного, декоративного, будівельного та 

технічного каміння України та Світу, способи його 

видобутку та обробки, галузі використання 

+ + +    

3. Вміти діагностувати та досліджувати мінеральну 

речовину природного та штучного походження. 

Визначати її генезис та вартість 

   + + + 

 

Структура курсу: лекції, 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 робіт – 20 балів (рубіжна оцінка 12 балів) 

 

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

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

матеріалу. 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку є необов’язковим.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

 

 

 



Остаточна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, 
як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова кількість 

балів 

Залік Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, 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 заняттям за 

матеріалом попереднього; 3) оцінювання звіту по самосійним роботам; Підсумкове 

оцінювання проводиться у формі заліку, 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  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

 

Самостійн
а робота 

Розділ 1 Загальні уявлення про технічне каміння та методи його вивчення 

1 
Тема 1.  Технічне каміння, сучасні технології 

його виробництва та галузі застосування. 
5 - 20 

2 

Тема 2. Застосування петрографічних методів 

для з’ясування особливостей 

речовинного складу та будови ТК 

5 - 20 

 Контрольна робота 1     

Розділ 2 Систематичний опис головних представників технічного каміння 

3 
Тема 3. Технічне каміння яке отримується з 

розплавів 
10 - 20 

4 
Тема 4.  Технічне каміння, яке отримується 

твердофазним синтезом 
8 - 26 

 
Контрольна робота 2    

Залік з дисципліни    

 ВСЬОГО 28 - 86 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Консультації - 6 год. 

Самостійна робота - 86 год. 
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