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Мета дисципліни – сформувати у майбутніх фахівців уявлення про особливості просторово-

часових закономірностей формування та розподілу мінералів у її надрах України. 

 

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 мінералів 

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

В рамках дисципліни наводиться основна інформація щодо структури сучасної регіональної 

мінералогії, головних напрямів та сучасного стану регіонально-мінералогічних досліджень в 

Україні та в світі, мінералогічного районування території України, перспективи розвитку 

регіонально-мінералогічних досліджень в Україні. 

Завдання (навчальні цілі) –  

1) ознайомити студентів з головними напрямами та сучасним станом регіонально-

мінералогічних досліджень;  

2) дати уявлення про основні теоретичні поняття, що існують нині у зарубіжній геологічній 

науці щодо топомінералогії;  

3) дати систематичний огляд сучасних проблем топомінералогії України.  

 

Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти) 
Методи 

викладанн

я і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 зміст, структуру, завдання та стислу історію 

розвитку регіональної мінералогії 

лекція тест до 10% 

1.2 принципи мінералогічного районування геологічних 

утворень 

лекція тест до 20% 

1.3 сутність та значення мінералогічних карт лекція тест до 10% 

1.4 особливості мінерального складу та специфіку 

конституції, морфології, властивостей й генезису 

мінералів з мінералогічних провінцій України 

лекція тест, реферат і 

доповідь 

до 10% 

2.1 виявляти закономірності розподілу та формування 

мінералів у геологічних утвореннях 

лекція тест, реферат і 

доповідь 

до 20% 

2.2 складати мінералогічні карти лекція тест до 20% 

2.3 напрацьовувати мінералогічні методи та критерії 

пошуку та оцінки родовищ корисних копалин на 

основі аналізу результатів регіонально-

мінералогічних досліджень 

лекція тест до 10% 

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 4 усних презентацій та супроводжуючих їх письмових тез)    РН 

1.1, 1.2, 1.4 -  max 10 балів / min  6 бали  за кожну    

3) Контрольна робота з змістового модулю 2 (письмова робота): РН 1.4, 2.1- 2.3 -  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 4 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 

л
ек

ц
ії

 семінари/ 

практичні/ 

лабораторні 

са
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

 Змістовий модуль 1    

1 

Вступ. 

Тема 1. Основні поняття регіональної мінералогії. Вступ до 

регіональної мінералогії та мінерагенії 

2 - 4 

2 

Тема 2. Основні етапи розвитку та сучасний стан регіонально-

мінералогічних досліджень. Основні напрями регіонально-

мінералогічних досліджень. 

2 - 4 

3 

Тема 3. Мінералогічне районування та його принципи. Мінералогічне 

картування – основний метод регіональної мінералогії. 

Регіональна мінералогія й мінерагенія. 

6 - 10 

 Контрольна робота 1  Х 2 

 Змістовий модуль 2    

4 
Тема 4. Вступ до мінералогії України. Загальна характеристика 

мінерального складу надр України. 
4 - 10 

5 

Тема 5. Історії мінералогії в Україні та мінералогічні школи. Головні 

напрями регіонально-мінералогічних досліджень та сучасний 

стан мінералогії в Україні. 

2 - 10 

6 
Тема 6. Мінералогічне районування території України. Мінералогічна 

характеристика мінералогічних провінцій України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8 - 30 

7 

Тема 7. Нетрадиційні види природної мінеральної сировини і 

перспектива створення в Україні нових гірничорудних галузей 

(мінералогічні аспекти). Мінералогія техногенезу та проблеми 

утилізації техногенної сировини в Україні. 

4 - 18 

 Контрольна робота 2  Х 2 

 ВСЬОГО 28 - 90 

 



Теми, винесені на самостійне вивчення 

1. Основні типи мінералогічних карт. 

2. Мінералогічні відмінності архейської й протерозойської провінцій Українського щита. 

3. Мінералогічна специфіка Дніпровської й Донецької мінералогічних провінцій. 

4. Мінералогічна специфіка Волино-Подільської мінералогічної провінції. 

5. Мінералогічна специфіка Карпатської мінералогічної провінції. 

6. Мінералогічна специфіка Кримської мінералогічної провінції. 
 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Консультації – 2  год. 

Самостійна робота – 90 год. 
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Контрольні питання до змістовного модуля 1 

1. О.Є.Ферсман і регіональна мінералогія. 

2. Становлення наукової регіональної мінералогії. 

3. Сучасні напрями регіонально-мінералогічних досліджень. 

4. Значення типоморфізму мінералів у регіональній мінералогії. 

5. Поняття про мінералогічну провінцію. 

6. Мінералогічне картування – основний метод регіональної мінералогії. 

 

Контрольні питання до змістовного модуля 2 

1. Стисла історія розвитку регіонально-мінералогічних досліджень в Україні. 

2. Які напрями регіонально-мінералогічних досліджень отримали широкий розвиток? 

3. Які принципи покладено в основу мінералогічного районування території України? 

4. Основні відмінності мінералогічних провінцій України. 

5. Які є підстави для створення в Україні нових гірничорудних галузей? 

6. Техногенна мінерально-сировинна база України. 

7. Утилізація техногенної сировини – перспективний напрям покращення економіки України. 

Контрольні питання до іспиту 

1. Регіональна мінералогія. Сучасне визначення. 

2. Стисла історія регіональної мінералогії. 

3. Основні віхи розвитку регіонально-мінералогічних досліджень в Україні. 

4. Головні напрями регіонально-мінералогічних досліджень в Україні. 

5. Сучасний стан регіонально-мінералогічних досліджень в Україні. 

6. Мінералогічне районування території України. 

7. Мінералогічні провінції України – схожість та відмінності. 

8. Мінералогічні провінції Українського щита. 

9. Дніпровська мінералогічна провінція. 

10. Донецька мінералогічна провінція. 

11. Волино-Подільська мінералогічна провінція. 

12. Причорноморська мінералогічна провінція. 

13. Карпатська мінералогічна провінція. 

14. Кримська мінералогічна провінція. 

15. Добруджська мінералогічна провінція. 

16. Загальна мінералогічна характеристика надр України. 

17. Симетрійна статистика мінералів України та перспектива відкриття нових мінералів. 

18. Стисла характеристика найважливіших рудних мінералів України. 

19. Перспектива створення в Україні нових гірничорудних галузей (мінералогічні аспекти). 

20. Золоторудна гірнича галузь. 

21. Міднорудна гірнича галузь. 

22. Рідкіснометальна гірнича галузь. 

23. Кварцовожильна гірнича галузь. 

24. Мінералогія техногенезу та техногенна мінерально-сировинна база України. 

25. Утилізація техногенної сировини – перспективний напрям покращення економіки в 

Україні. 


