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Мета дисципліни – розвинути здатності до самостійного проведення сучасних науково-

дослідницьких робіт у галузі геохімії, мінералогії та петрографії, підготувати до виконання 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни – володіння хоча б одним  з перелічених методів 

дослідження мінеральної речовини: 1) кристалографічні та кристалооптичні дослідження 

мінералів; 2) аналіз природних шліхів та важких концентратів; 3) мінераграфічні дослідження 

руд; 4) петрографічні дослідження гірських порід; 5) електронна-мікроскопія та електронно-

мікрозондовий аналіз; 6) рентгеноструктурний аналіз мінеральної речовини; 7) 

рентгеноспектральний аналіз мінеральної речовини. 

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Науково-дослідницька практика орієнтована на отримання студентами досвіду 

самостійного виконання сучасних науково-дослідницьких робіт у галузі геохімії, мінералогії 

та петрографії, що забезпечує можливість закріпити професійні знання та навички, які 

були надбані у процесі попереднього навчання у магістратурі. Під час проходження 

практики студент виконує дослідження за обраною тематикою в лабораторіях та учбових 

класах кафедри мінералогії, геохімії та петрографії. Результати подальшої обробки та 

інтерпретації отриманих даних оформлюються у вигляді письмового звіту, який 

захищається після проходження практики у формі доповіді на кафедрі. 

 

Завдання: 

1) Розвинути здатність до раціональної організації та виконання науково-дослідних 

робіт, а також критичного осмислення отриманих результатів;  

2) Закріпити на практиці навички застосування сучасних лабораторних методів дослідження 

мінеральної речовини; 

3) Надати студенту досвід проведення наукового дослідження, підготувати його до 

написання та захисту кваліфікаційної роботи магістра. 

 . 

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 загальну методологію 

виконання науково-дослідної роботи 

за обраною тематикою 

Навчальна практика 

(без відриву) 

Диференційо

ваний залік 

до 20% 

1.2. Знати головні вимоги та обмеження, 

що стосуються обраних методів 

дослідження  

Навчальна практика 

(без відриву) 
Диференційо

ваний залік 
до 20% 

2.1 Вміти самостійно виконувати 

дослідження мінеральної речовини за 

обраною тематикою 

Навчальна практика 

(без відриву) 
Диференційо

ваний залік 
до 30% 

2.2 Вміти аналізувати та 

інтерпретувати результати 

виконаної науково-дослідної роботи 

Навчальна практика 

(без відриву) 
Диференційо

ваний залік 
до 30% 

Структура курсу: навчальна практика 

 

 



Схема формування оцінки: 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 

Форми оцінювання студентів 

- Семестрове оцінювання: у процесі проходження практики студент складає 

письмовий звіт, який оцінюється керівником практики – максимальна оцінка 60 балів.         

- Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку:  під час заліку студент 

робить доповідь на кафедрі, звітуючи про виконану науково-дослідну роботу. 

Максимальна оцінка за доповідь та відповіді на питання 40 балів. 

 Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку є обов’язковим.  
 

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 не виконав 

програму науково-дослідницької практики. 

Організація оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає: 1) 

семестрове оцінювання, що виконується керівником практики, який оцінює письмовий звіт 

студента; 2) підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку, під час якого 

студент робить доповідь на кафедрі, презентує свій письмовий звіт, відповідає на питання 

та зауваження. 

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 
Практичні 

 

Самостійна 
робота 

1 

Підготовчій етап. Ознайомлення з програмою  

проходження практики, отримання завдання та  

інструктажу з техніки безпеки 

- 5 - 

2 

Основний етап. Виконання самостійної  

науково-дослідної роботи за обраною  

тематикою 

- 240 - 

3 

Заключний етап. Обробка та систематизація  

отриманих результатів, підготовка та захист  

звіту про проходження практики. 

- 5 - 

 ВСЬОГО  250  

Загальний обсяг 250 год., в тому числі: 

Навчальна практика - 250 год. 

 


