
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

ННІ «Інститут геології» 
 

Кафедра мінералогії, геохімії та петрографії 

 

 

РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Біомінералогія 
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      2 

Кількість кредитів ЕСТS   3 

Мова викладання, навчання  
та оцінювання     українська 

Форма заключного контролю   іспит 

 

Викладачі: 

Павлишин Володимир Іванович, доктор геол.-мін. наук, професор кафедри мінералогії, 

геохімії і петрографії 

Квасниця Ірина Вікторівна, кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри мінералогії, 

геохімії і 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) 

 

© Павлишин В.І., 2019 

 

 
КИЇВ – 2019 



Розробники:  

Павлишин Володимир Іванович, доктор геол.-мін. наук, професор кафедри мінералогії, 

геохімії і петрографії; 

Квасниця Ірина Вікторівна, кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри 

мінералогії, геохімії і петрографії 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета дисципліни – розширити та поглибити знання студентів у галузі біомінералогії, висвітлити 

специфіку біомінералів, утворених живими організмами або з їхньою участю, у тому числі в 

організмі людини. 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. знати теоретичні засади загальної мінералогії, фізики і хімії 

2. досконало володіти знаннями у онтогенії мінералів. 

Анотація навчальної дисципліни: 
Біомінералогія – розділ мінералогії й відповідно біології та медицини, що вивчає біогенні 

мінерали, органо-мінеральні агрегати, процеси та механізми біомінералоутворення, його медичні 

наслідки. Біомінералогія формує у студентів уявлення про онтогенез біомінералів, утворених за 

допомогою живих організмів, і тому є основою для напрацювання рецептів лікування кам’яних 

недуг. Ця дисципліна є базовою для засвоєння «медичної мінералогії» (мінералогії людини), 

дисциплін екологічного спрямування. 

Завдання (навчальні цілі) – сформувати у майбутніх фахівців повнокровне уявлення про 

біомінерали в геологічному середовищі, біомінерали в живих організмах – фізіогенні і патогенні. 

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 мінеральний склад і морфологію 

біомінералів минулих 

геологічних епох 

лекція 
письмова контрольна 

робота 

до 10% 

1.2 фізико-хімічний механізм 

генезису біомінералів 
лекція 

письмова контрольна 

робота 

до 10% 

1.3 морфологію і анатомію 

біомінералів лекція 
письмова контрольна 

робота 

до 10% 

1.4 геологічні процеси 

біомінералоутворення лекція 
письмова контрольна 

робота 

до 10% 

2.1 відтворювати історію 

біомінералів, викарбовану в 

особливостях їхньої морфології, 

конституції, дефектності та 

фізичних властивостей 

лекція 

письмова контрольна 

робота, виконання 

практичного завдання 

до 60% 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 

Вміти застосовувати знання та сучасні методи дослідження Землі та її геосфер 

для визначення і вирішення проблемних питань з мінералогії, петрології та 

геохімії.  

+ + + + + 

Вміти діагностувати та досліджувати мінеральну речовину природного та 

штучного походження. Визначати  її  генезис та вартість.  
+ + + +  

Виявляти закономірності розподілу та формування мінералів у геологічних 

утвореннях; використовувати методики пошуків та оцінки родовищ корисних 

копалин на основі аналізу результатів мінералогічних, петрографічних та 

геохімічних досліджень. 

+ + + +  

Структура курсу: лекції, самостійна робота 

Схема формування оцінки 

Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  



1) Контрольна робота з з систематики, морфології, конституції, знаходження об’єктів біомінералогії 

(письмова робота): РН 1.1-1.4 - max 15 балів/ min 9 балів   

2) Контрольна робота з онтогенії біомінералів (письмова робота): РН 2.1 -  max 45 балів / min 27 балів   
 

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

оцінювання в письмовій формі) 

 Частина 1  Частина 2  іспит Підсумкова оцінка 

Мінімум 9 27 24  60 

Максимум 15 45 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.  

Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим. 

Організація оцінювання:  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ   

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
лабораторні 

 

Самостійна 
робота 

Частина 1. Об’єкти  біомінералогії: мінеральний склад, морфологія, конституція, походження 

1 

Вступ. 

Тема 1.  Характеристика біомінералів різного походження, 

фізіогенних і патогенних 

12 - 30 

 Контрольна робота 1 х х 2 

Частина 2.  Онтогенез біомінералів 
2 Тема 2.  Діагностика і відтворення історії біомінералів 12 - 26 

 Контрольна робота 2 х х 2 

 ВСЬОГО 24 - 60 
 

Теми, винесені на самостійне вивчення: 
1. Поширення сечокам’яної хвороби серед населення світу 

2. Онтогенія уролітів 

 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Консультації – 6 год. 

Самостійна робота - 60 год. 
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