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ВСТУП 
 Мета дисципліни – сформувати у майбутніх фахівців уявлення про асортимент дорогоцінного та 

напівдорогоцінного каміння України та cвіту, галузі його використання та вимоги до сировини, а 

також можливості вивчення мінералого-петрографічними методами.  

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати теоретичні основи мінералогії; 

2. Вміти читати сучасні кристалохімічні формули мінералів, охарактеризувати основні 

особливості морфології та анатомії мінералів. 

3. Володіти елементарними навичками діагностики найпоширеніших мінералів за 

фізичними властивостями 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В рамках дисципліни наводиться основна інформація щодо найпоширеніших дорогоцінних і 

напівдорогоцінних каменів родовищ / рудопроявів України та світу; даються уявлення про головні 

типи родовищ самоцвітної сировини та вимоги до останньої. 

Завдання (навчальні цілі) –  

1) ознайомити студентів з головними типами дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 

України та cвіту, принципами його класифікації та номенклатури;  

2) дати уявлення про головні типи родовищ, способи видобутку та обробки дорогоцінного та 

напівдорогоцінного каміння, галузі їх використання та вимоги до сировини;  

3) ознайомити студентів з мінералого-петрографічними, фізико-хімічними та технічними 

особливостями дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, а також з основами експертної 

оцінки та діагностики;  

4) дати систематичний огляд головних представників дорогоцінного та напівдорогоцінного 

каміння України та cвіту.  

Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти) Методи 

викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 асортимент дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 

України та світу, наукові та законодавчі принципи його 

класифікації та найменування;  

лекція тест, 

реферат і 

доповідь 

до  40 % 

1.2 головні типи родовищ дорогоцінного та напівдорогоцінного 

каміння України та світу, способи видобутку та обробки, 

галузі використання та вимоги до сировини; 

лекція тест, 

реферат і 

доповідь 

до  20 % 

1.3 головні та допоміжні методи дослідження дорогоцінного та 

напівдорогоцінного каміння, порядок та можливості їх 

використання 

лекція тест до 15  % 

2.1 володіти теоретичними засадами та термінологією курсу 

дисципліни 

лекція тест до  15 % 

2.2 володіти методологією експертної оцінки дорогоцінного та 

напівдорогоцінного каміння 

лекція тест 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 

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.  
  + + + 

Вміти застосовувати знання та сучасні методи дослідження Землі та її геосфер для 

визначення і вирішення проблемних питань з мінералогії, петрології та геохімії 
 + +  + 

 

 



Структура курсу: лекції, самостійна робота 

 Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1) Контрольна робота з змістового модулю 1 (письмова робота): РН 1.1-1.3 - max 10 балів/ min 6 балів   

2) Доповіді (представлених у вигляді 5 усних презентацій та супроводжуючих їх письмових тез)   

РН1.1 -    max 8 балів / min  4 бали  за кожну    

3) Контрольна робота з змістового модулю 2 (письмова робота): РН 2.1, 2.2 -  max 10 балів/ min 6 

балів   

- підсумкове оцінювання у формі іспиту: (обов’язкове проведення екзаменаційного оцінювання в 

письмовій формі) 

 ЗМ1 ЗМ2 Іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 20 16 24 60 

Максимум 34 26 40 100 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 

балів.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше 20 балів.  

Студент допускається до іспиту за умови складання двох контрольних робіт та за умови виконання 60% 

передбачених планом доповідей (у супроводі письмових тез).   

 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає: 

проведення 5 доповідей (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити 

поставлені задачі) і 2 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання 

проводиться у формі письмового іспиту. 

 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

  

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ    

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 

семінари/ 

практичні/ 

лабораторні 

самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1   Дорогоцінне каміння України та Світу 

1 
Вступ. 

Тема 1  Самоцвітне каміння в Україні та Світі. 
2 - 6 

2 Тема 2.  Дорогоцінне каміння першого порядку  6 - 10 

3 Тема 3. Дорогоцінне каміння другого порядку  4 - 10 

4 Тема 4. Дорогоцінне каміння третього порядку 8 - 16 

5 Тема 5. Дорогоцінне каміння четвертого порядку 8 - 20 

6 
Тема 6. Дорогоцінне каміння органогенного 

походження порядку 
6 - 10 

 Контрольна робота 1  Х 2 

Змістовий модуль 2  Напівдорогоцінне каміння України та Світу 

7 
Тема 7. Напівдорогоцінне каміння першого 

порядку 
6  10 

8 
Тема 8. Напівдорогоцінне каміння другого 

порядку 
8  14 

     

 Контрольна робота 2 х х 2 

 ВСЬОГО 48 - 100 



 

Теми винесені на самостійне опрацювання 

1. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння першого порядку 

2. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння другого порядку 

3. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння третього порядку 

4. Промислово-генетичні типи родовищ дорогоцінного каміння четвертого порядку 

5. Промислово-генетичні типи родовищ напівдорогоцінного каміння першого порядку 

6. Промислово-генетичні типи родовищ напівдорогоцінного каміння другого порядку 

7. Особливості генезису дорогоцінного каміння органогенного походження. 

 

Загальний обсяг 150  год., в тому числі: 

Лекцій – 48  год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 100 год. 
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