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Мета дисципліни – є ознайомлення студентів із оптичними властивостями рудних мінералів 

і технічними засобами і методами лабораторного дослідження руд і рудних мінералів у 

відбитому світлі; надати практичні навички із діагностики рудних мінералів  структурно-

текстурних особливостей руд оптичними методами. 

 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів «Основи петрографії», «Мінералогія з основами 

кристалографії»  

2. Володіти навичками у діагностиці мінералів.  

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

Дисципліна покликана ознайомити студентів із класифікацію рудних мінералів, 

сучасними методами їх діагностики у відбитому світлі. Студенти познайомляться із 

загальними основами кристалооптики, оптичними, фізичними і хімічні властивості головних 

рудних мінералів та апаратурою для їх дослідження. Лабораторні заняття сформують у 

студентів практичні навички у діагностиці рудних мінералів, які можуть 

використовуватися для визначення мінерального складу, будови руд, якості і мінерального 

складу концентратів збагачення та проміжних продуктів їхньої переробки, допомогти у 

виявленні можливостей комплексного використання руд і розробка схем безвідходних 

технологій та підвищення вилучення корисних компонентів із руд. 

 

Завдання (навчальні цілі) - ознайомлення студентів із:  

1) всебічне вивчення руд з використанням всього комплексу методів мінералогічного і 

мікроскопічного аналізів.  

2) формування практичних навичок з діагностики рудних мінералів, їх будови 

3) виявлення текстурно-структурних особливостей руд та закономірностей їх розподілу 

в родовищах різних промислово-генетичних типів.  

 

Результати навчання:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форма/Методи 

викладання і навчання 

Форма/Мето

ди оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Оптичні та фізичні властивості рудних 

мінералів 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10 % 

1.2 Принципи доцільного вибору методів 

мінералогічного аналізу для вирішення 

генетичної належності, промислової 

оцінки і практичного використання руд 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10 % 

1.3 Головні генетичні типи текстур і 

структур 
самостійне навчання 

Письмова 

робота 
до 10 % 

2.1 Користуватися методами дослідження 

руд під мікроскопом; набути практичних 

навичок у роботі з приладами та 

апаратурою, що використовується для 

діагностики рудних мінералів 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота  
до 20 % 

2.2 Визначати якісний і кількісний 

мінеральний склад руд, їх текстурно-

структурні особливості 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота  
до 30 % 

2.3 Визначати генетичний тип руд та 

особливості які можуть впливати на 

вибір раціонального методу розвідки, 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 

Письмова 

робота  
до 10 % 
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розробки і технологічного збагачення 

таких руд 

2.4 Користуватися приладами та 

апаратурою для діагностики рудних 

мінералів 

лабораторне заняття, 

самостійне навчання 
- до 10 % 

4.1 Здатність самостійно визначати 

мінеральний склад основних рудних 

мінералів і структурно-текстурні 

особливості руд 

- - - 

4.2 Використовувати польові та 

лабораторні методи для аналізу рудних 

мінералів 

- - - 

Структура курсу: лабораторні заняття, самостійна робота студентів. 

 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

 Оцінка за роботу на лабораторних заняттях – 80 балів (рубіжна оцінка 48 балів). 

 

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна 
оцінка 12 балів. Під час заліку студент має показати високий рівень теоретичних знань 
що до класифікації і фізико-механічних властивостей рудних мінералів та практичні 
навички із оптичних методів їх діагностики. Підсумкове оцінювання у формі заліку не 
є обов’язковим, за відмови від участі у даній формі оцінювання студент не 
отримає відповідні бали до підсумкової оцінки. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Загальна оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру та 
підсумкового оцінювання, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу 
впродовж семестру та  балів отриманих в результаті підсумкового оцінювання у формі заліку. 

 Семестрова кількість балів ПКР (підсумкова контрольна робота) чи/або 
залік 

Підсумкова оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час 
семестру набрав менше 40  балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється шляхом виконання 5 лабораторних робіт 

(на яких студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вміння їх 

використовувати під час практичної роботи). Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

усного заліку. 

 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ  

№ 

з/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
лабораторн

і заняття  
самостійна 

робота  

Розділ 1 Оптичні властивості рудних мінералів 

1 Тема 1. Рудні мінерали та їх класифікація - 2/1* 2/6* 

2 
Тема 2. Оптичні властивості рудних мінералів. Теорія 

відбитого світла 
- 2/1* 4/6* 

3 
Тема 3. Прилади і матеріали для шліфування та полірування 

зразків гірських порід 
- 2/1* 2/4* 

4 Тема 4. Будова рудних мікроскопів - 2/1* 3/3* 

5 Тема 5. Робота з рудним мікроскопом і об’єктивами - 2/1* 1/1* 

6 Тема 6. Оптичні властивості рудних мінералів - 2/2* 4/4* 

7 Тема 7. Показник відбиття рудних мінералів - 4/2* 4/6* 

8 Тема 8. Двовідбиття рудних мінералів - 4/2* 4/4* 

9 Тема 9. Колір і внутрішні рефлекси рудних мінералів - 4/2* 4/5* 

10 
Тема 10. Дослідження оптичних властивостей рудних 

мінералів з використанням імерсійних рідин 
- 4/1* 4/5* 

Розділ 2 Фізичні властивості рудних мінералів   

11 Тема 11. Твердість рудних мінералів - 4/2* 1/2* 

13 Тема 12. Магнітні властивості рудних мінералів - 2/1* 1/2* 

14 
Тема 14. Включення мінералоутворюючого середовища і 

методи їх вивчення (термобарогеохімія) 
- 2/1* 1/3* 

15 
Тема 15. Сучасні мікроаналітичні методи дослідження руд і 

рудних мінералів 
- 2/1* 2/4* 

Розділ 3 Структурно-текстурний аналіз руд 

16 
Тема 16. Кристаломорфологічні особливості та парагенетичні 

асоціації рудних мінералів як діагностична ознака 
- 2/1* 4/6* 

17 Тема 17. Структурно-текстурний аналіз руд - 2/1* 4/6* 

 ВСЬОГО - 42/21* 45/67* 

Примітка. * - за індивідуальним графіком. 
 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лабораторні заняття – 41 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота – 67 год. 

 

Теми для самостійного навчання (додаток) 

1. Класифікація рудних мінералів (2 год.) 

2. Оптичні властивості рудних мінералів. Теорія відбитого світла. (2 год.) 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА: 
 

1. Вербицкий П.Г. Основы кристаллооптики и методы изучения минералов под 

микроскопом. К.: Из-во Киевского у-та, 1967. – 179 с. 

2. Вертушков Г.Н., Авдонин В.Н. Таблицы для определения минералов по физическим и 

химическим свойствам. – М.: Недра, 1980. – 295 с. 
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3. Галопен Р., Генри Н. Исследование непрозрачных минералов под микроскопом. – М.: 

Мир, 1975. – 365 с. 

4. Диагностические свойства рудных минералов / Юшко С.А., Юшко-Захарова О.Е., 

Лебедева С.И., Максимюк Н.Е. – М.: Недра, 1975. – 285 с. 

5. Исаенко М.П., Боришанская С.С., Афанасьева Е.Л. Определитель главнейших 

минералов руд в отраженном свете. – М.: Недра, 1986. – 382 с. 

6. Крейг Дж., Воган Д. Рудная микроскопия и рудная петрография. – М.: Мир. 1983. – 385 

с. 

7. Курило М.В., Михайлов В.А. Рудні мінерали і методи їх вивчення – К.: Ніка-Центр, 

2010. – 54 с. 

8. Курило М.В., Михайлов В.А., Дубина О.В. Мінераграфія. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2014. – 382 с. 

9. Методы минералогических исследований. Справочник / Под ред. А.И. Гинзбурга. – М.: 

Недра, 1985. – 480 с. 

10. Минералогические таблицы. Справочник / Под ред. Е.И. Семенова. – М.: Недра, 1981. 

11. Юшко С.А. Методы лабораторного исследования руд. – М.: Недра, 1984. – 390 с. 
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Додаток 

до робочої програми навчальної дисципліни  

Мінераграфія  

 
 

галузь знань  10 Природничі науки  

спеціальність  103 Науки про Землю 

освітній рівень  Бакалавр 
освітня програма        Геологія 
спеціалізація  Геологія, пошуки та оцінка корисних копалин 

вид дисципліни  Вибіркова  

 

Форма навчання  денна 

Навчальний рік 2019/2020 

Семестр 8 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 
1. Мінералогічний склад руд групи чорних і легованих металів. 

2. Характеристика рудних мінералів кольорових і легких металів. 

3. Рудні мінерали благородних металів. 

4. Головні мінерали урану і торію. 

5. Формули основних рудних мінералів, які мають практичне значення. 

6. Основи фізики твердого тіла і оптики відбитого світла. 

7. Відбір зразків і їхня підготовка для мінераграфічних досліджень 

8. Колір мінералів у відбитому світлі та пояснити фізичний зміст цього явища. 

9. Умови, які впливають на сприймання оком кольору мінералів у відбитому світлі. 

10. Як пояснюється явище дисперсії й типи спектрів відбиття? 

11. Чим пояснюється явище поляризації відбитого світла і закон Брюстера? 

12. Які оптичні явища спостерігаються у схрещених ніколях в анізотропних та ізотропних 

мінералів? 

13. Причини появи поляризаційних фігур в ізотропних та анізотропних мінералах. 

14. Пояснити появу внутрішніх рефлексів та їхню фізичну суть. 

15. Характеристики універсальних рудних мікроскопів 

16. Шкала твердості стандартних мінералів 

17. Будова мікротвердометра ПМТ-3 та порядок визначення мікротвердості. 

18. Магнітні властивості рудних мінералів 

19. Форми кристалів рудних мінералів та внутрішня будова мінеральних індивідів. 

20. Послідовність вивчення аншліфів з використанням якісних і кількісних методів. 

21. Принципи класифікації структур і текстур руд 

22. Характеристика морфологічних груп і видів текстур 

23. Головні умови утворення різних структур 

24. Значення морфологічних видів текстур і структур руд при збагаченні руд 

25. Методи збагачення руд 

26. Промислові тип руд 

 


