
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.1. 
2. Назва: мінералогія; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Г.В., кандидат 

геологічних наук, старший викладач кафедри геології та гідрології. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• Визначати властивості мінералів; 

• Діагностувати мінерали за властивостями і кристалографічними ознаками; 

• Характеризуватио сновн іособливості морфології, анатомії та хімізму мінералів; 

• Ідентифікувати мінерали різних класів; 

• орієнтуватися в систематиці та онтогеніїмінералів. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні заняття,  самостійна робота, поточне 

тестування; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:загальна геологія, хімія, фізика; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): фізика 

Землі, дистанційне зондування Землі, геоморфологія з основами четвертинної геології. 

12. Зміст курсу:Характеристики мінералів і їх походження.Будова і форми кристалів. Форми 

мінеральних індивідів та агрегатів.Властивості мінералів. Хімічний склад мінералів. Генезис 

мінералів.Кла ссилікатів та алюмосилікатів. Клас оксиди та гідроксиди. Клас карбонати.Клас 

сульфіди. Клас сульфати.Клас фосфати. Клас галоїди. Клас самородні елементи..Мінерали грунтів. 

Мінеральніагрономічн іруди. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії.Є.КЛазаренко.  – Київ: Вища школа, 1970. – 600 с. 

2. Мельничук В.Г. Інтерактивнийнавчально-методичний комплекс з дисципліни “Основигеології та 

мінералогії” / В.Г. Мельничук. – Рівне: НУВГП, 2005. – 130 с. 

3. Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій . Ч. 1. /Л. З.  Скакун. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

ім. Івана Франка, 2002. – 82 с. 

4. Мельничук Г. В.Методичнівказівки для виконаннялабораторнихробіт з навчальноїдисципліни 

“Менералогія” для студентівспеціальності 103 «Науки про Землю»  / Г В. Мельничук– Рівне: 

НУВГП, 2017. – 50 с. 

5. Мельничук Г. В.Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Мінералогія” для студентів 

спеціальності 103 «Науки про Землю»  / Г. В. Мельничук. – Рівне: НУВГП, 2017. – 108 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 22год. лекцій, 20 год. 

лабораторних робіт, 78год. самостійної роботи. Разом – 120 год. Методи:інтерактивні лекції, 

індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.Підсумковий 

контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.   Поточний 

контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська  

В.о. завідувача кафедри геології та гідрології 

Мельничук Віктор Григорович, д.геол.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code: 2.1.1. 
2. Title: mineralogy; 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the first(Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnichuk G.V., Candidate of 

Geological Sciences, Senior Lecturer of the Department of Geology and Hydrology.  

9. Resultsofstudies: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• Determine the properties of minerals; 

• Diagnose minerals according to properties and crystallographic features; 

• To characterize the features and features of morphology, anatomy and chemistry of minerals; 

• Identify minerals of different classes; 

• to orientate in systematics and ontogeny of minerals. 

10. Formsoforganizingclasses: lectures, laboratory classes, independent work, current testing; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: general geology, chemistry, physics; 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): Earth's physics, remote 

sensing of the Earth, geomorphology with the basics of Quaternary geology. 

12.Course contents: Characteristics of minerals and their origin. The structure and shape of crystals. Forms 

of mineral individuals and aggregates. Properties of minerals. Chemical composition of minerals. Genesis of 

minerals. Cysticides and aluminosilicates. Class of oxides and hydroxides. Class of carbonates. A sulfide 

class. Class of sulphates. Phosphate class. Halo class Class native elements..Mineral soils. Mineral agronomic 

irons. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Lazarenko Ye.K. Course of mineralogy.E.K.Lazarenko. - Kyiv: Higher School, 1970. - 600 p. 

2. Melnichuk V.G. Interactive educational and methodological complex on the discipline "Fundamentals of 

Geology and Mineralogy" / VG Melnichuk - Rivne: NUVGP, 2005. - 130 p. 

3. Skunk L. Z. Mineralogy. Summary of lectures. Part 1. / L. Z. Skakun. - Lviv: Publishing Center of LNU 

them. Ivan Franko, 2002. - 82 p. 

4. Melnichuk G.V. Methodical instructions for the implementation of laboratory works of educational 

discipline "Mineralogy" for students specialty 103 "Earth Sciences" / GV Melnichuk-Rivne: NUVGP, 2017. - 

50 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours - lectures, 20 hours -  laboratory work, 78 hours - independent work. Together - 120 hours. Methods: 

interactive lectures, individual and group research assignments, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. Final examination (40 points): written exam, or test, or 

oral at the end of the 3rd semester. Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Languageofteaching: Ukrainian. 
 
 
 
 

 
Headof DepartmentV.G.Melnichuk, D. geologist. Mr., Professor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


