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ВСТУП 

Анотація 

Вибіркова навчальна дисципліна «Основи пошуків, видобування 
та експертизи бурштину» актуальна з огляду на перспективи 
розвитку бурштинових промислів в Україні. ЇЇ вивчення корисне 
для студентів, які навчаються за спеціальностями «Науки про 
Землю» та «Гірництво», «Технології захисту навколишнього 
середовища», «Економіка довкілля і природних ресурсів», 
«Економіка, торгівля і біржова діяльність», а також для всіх, хто 
пов'язаний з бурштиновими промислами. 

Викладається інформація про  поширення бурштинових 
покладів в природі,  методи їх пошуків і геологічної розвідки, 
промислової розробки, речовинний склад,  властивості, технологію 
переробки бурштину-сирцю у ювелірні вироби, а також методи 
його оцінки, гемологічної експертизи та ідентифікації.  

Ключові слова: бурштин; родовище; геологічні пошуки та 
розвідка; видобуток; рекультивація; ювелірна обробка; гемологічна 
експертиза; оцінка вартості. 

 

Аbstract 

Selective educational discipline of "Basis of searches, booty and 
examination of amber" is actual taking into account the prospects of 
development of succinic trades in Ukraine. HER study is useful to the 
students that study after specialities of "Science about Earth" and 
"Miner", "Technologies of defence of environment", "Economy of 
environment and natural resources", "Economy, trade and exchange 
activity", and also for all, who is related to succinic trades. 

Information about distribution of succinic beds in the wild, methods 
of their searches, geological secret service, industrial development, 
composition of substance, properties is laid out, technology of 
processing of amber-raw in jewelries, and also methods of his 
estimation, гемологічної examination and authentication.  

Key words: amber; deposit; geological searches and secret service; 
booty; recultivation; jeweller treatment; гемологічна examination; 
estimation of cost. 
for 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменуванн
я показників  

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 
навчан

ня 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість  
кредитів – 3,0 

Галузі знань –
"Природничі науки", 

"Технічні науки", 
"Економічні науки". 

За вибором 
 

Модулів – 2 Рік підготовки: 
Змістових  
модулів – 2 

1-4 й 
Семестр 

Загальна 
кількість 
годин - 90 

1-8 й  

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 
1,5 
самостійної 
роботи 
студента –2,5  

 

Лекції 
16год. 

Практичні роботи 

14 год.  

Самостійна робота 
60 год.  

Вид контролю: 
залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми 
навчання - 35% до 65% 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою  вивчення дисципліни є надбання студендами 
теоретичних знань та практичних навиків з методики пошуків, 
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видобування та експертизи бурштину.  Такі знання необхідні 
фахівцям різних спеціальностей з природничих і технічних наук, а 
також старателям, заготівникам бурштину, підприємцям, майстрам 
з ювелірної обробки бурштину для успішної діяльності з 
надрокористування в рамках Законів України „Про надра”, ”Про 
видобування та реалізацію бурштину”, "Про державне 
регулювання  видобутку, виробництва і використання 
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за 
операціями над ними". Набуті знання і навики  повинні дозволити 
проводити пошуки, видобування та експертизу бурштину в рамках 
правових норм, за сучасними методиками з нанесенням 
мінімальної шкоди оточуючому середовищу.        

В результаті навчання студент має знати: 
1. Правові поняття про бурштин як корисну копалину і 

дорогоцінний камінь, його речовинний склад, фізичні 
властивості та умови знаходження у природі; 

2. Основи геологічної будови і районування покладів бурштину; 
3. Методику пошуків і розвідки бурштинових родовищ; 
4. Загальні поняття про гірничі виробки і методи видобування 

бурштину; 
5. Методи рекультивації порушених при видобуванні бурштину 

земельних ділянок;  
6. Гемологічні властивості, методи діагностики  і товарознавчої 

оцінки кусків бурштину-сирцю;  
7. Основи ювелірної обробки бурштину та контролю якості 

бурштинових виробів. 
В результаті навчання студент буде вміти: 

1. Читати і розуміти геологічні карти і розрізи бурштиноносних 
територій;  

2. Знаходити природні поклади бурштину та оцінювари їх 
параметри; 

3. Оцінювати гірничо-технічні умови видобутку бурштину; 
4. Користуватись найпростішим обладнанням з видобутку 

бурштину;  
5. Користуватись найпростішими приладами та обладнанням з 

експертизи бурштину; 
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6.  Читати і розуміти плани рекультивації порушених при 
видобуванні бурштину земельних ділянок; 

7.  Ідентифікувати і класифікувати бурштин сирець за 
гемологічними властивостями; 

8.  Оцінювати куски бурштину-сирцю за розмірами, формою, 
якістю, а вироби з бурштину – за гемологічними показниками та 
якістю ювелірної обробки. 

 
3. Програма дисципліни 

 
Тема 1. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ПОШУКИ ПОКЛАДІВ 

БУРШТИНУ. Правові поняття про бурштинові розсипи і бурштин, 
як дорогоцінне каміння. Основні види і стадії пошукових робіт на 
бурштин. Основи геологічної будови покладів бурштину. 
Геологічні карти і розрізи бурштиноносних територій.   
Бурштинонсні відклади палеогенової, неогенової, четвертинної 
системи. Пошукові критерії локалізації бурштину. Пошукові 
ознаки концентрацій бурштину. Кількісна оцінка ресурсів 
бурштину.  проходку пошукових свердловин  рубним буром 

Тема 2.  ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ 
БУРШТИНУ. Загальні поняття про гірничі виробки. Гірничо-
технічні умови видобутку бурштину. Промислові способи 
видобутку бурштину. Розробка бурштинових покладів кар’єрами і 
траншеями. Збагачення бурштинової руди грохоченням. Видобуток 
бурштину свердловинним гідророзмивом. Старательські способи 
добутку бурштину. Видобуток бурштину  способом шурфування. 
Видобуток бурштину способом гідророзмиву. Комбіноване 
видобування. Причини і негативні наслідки незаконного видобутку 
бурштину на Поліссі.  

Тема 3. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ 
ВИДОБУТКОМ БУРШТИНУ. Напрями рекультивації земель і 
вимоги до їх вибору. Умови проведення рекультивації. Етапи 
рекультивації земель. Підготовчий етап  рекультивації. 
Гірничотехнічний етап рекультивації. Біологічний етап 
рекультивації. Вимоги до рекультивації земель, порушених при 
відкритих гірничих роботах. Технологія та механізація гірничо-
планувальних робіт. Терміни проведення рекультивації земель.  
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Тема 4. ЕКСПЕРТИЗА І ОЦІНЮВАННЯ БУРШТИНУ. 
Речовинний склад бурштину. Фізико-механічні властивості 
бурштину та методи їх визначення. Оптичні  властивості бурштину 
та методи їх визначення.  Визначення різновидів натурального 
бурштину. Технічні вимоги до якості бурштинової сировини. 
Сортування бурштинової сировини. Поділ бурштинової сировини 
за вагою кусків. Поділ бурштинової сировини за кольором і 
прозорістю. Оцінка якості  колекційнх зразків бурштину. Методи 
діагностики та ідентифікації бурштину. Методи визначення 
хімічного складу бурштину. Еспрес-способи діагностики 
натурального бурштину. Технологія виробництва та контроль 
якості бурштинової продукції. Основні стадії виробництва та 
особливості художньої обробки бурштину. Формоутворення 
заготовок. Шліфування. Фінішні  операції. Вимоги до якості 
виробів з бурштину. Дизайн бурштинових виробів.  

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 

денна форма 

ус
ьо

г
о 

у тому числі 

л п лаб ін
д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль №1 

Тема 1.  Геологічна 
будова і   пошуки 
покладів бурштину.   

24 4 4 0 0 16 

Тема 2   Технології та 
обладнання для 
видобутку бурштину  

22 4 4 0 0 14 

Всього  46 8 8   30 
Змістовий модуль №2 

Тема 3.  Рекультивація 
земель, порушених 
видобутком бурштину 

20 4 2 0 0 14 

Тема 4.   Експертиза і 
оцінювання бурштину  

24 4 4 0 0 16 

Всього 44 8 6   30 
Разом 90 16 14   60 
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5.Теми практичних занять 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна 

форма навчання 

1 Визначення бурштиноносні відкладів за 
пошуковими геологічними критеріями і 
ознаками  

2 

2 Читання геологічних карт і розрізів 
бурштиноносних територій  

2 

3 Оцінювання гірничо-технічних умов 
видобутку бурштину. Проектування 
пошукових свердловин  і шурфів 

2 

4 Планування рекультивації порушених при 
видобуванні бурштину земельних ділянок 

2 

5 Користування найпростішими 
гемологічними приладами та обладнанням 

2 

6 Ідентифікація природного бурштину за 
гемологічними властивостями 

2 

7 Оцінювання вартості кусків бурштину за 
розмірами, формою, якістю 

2 

Всього 
год. 

 14 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
денна 
форма 

навчання 
1 Історія досліджень поліського бурштину  6 
2 Речовинний склад і властивості бурштину 8 
3 Будова і районування бурштинових покладів  6 

4 Пошуки родовищ бурштину 6 
5 Розвідка родовищ бурштину 6 
6 Способи видобутку бурштину 6 
7 Рекультивація порушених земель  6 
8 Гемологічна експертиза бурштину 8 
9 Технології художньої обробки бурштину 8 

Разом 
год.  

 60 
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7. Методи навчання 

 В процесі проведення лекційних занять використовується ТЗН, 
застосовується слайдова презентація (у програмі Power Point). На 
практичних  заняттях будуть застосовуватись методи 
ідентифікаційної діагностики роздаткових колекцій бурштину, а 
також визначення їхніх основних фізико-хімічних і фізико-
механічних властивостей за допомогою приладів і лабораторного 
обладнання. 
 Навики із пошуків, розвідки покладів і видобуркцу бурштину 
будуть набуті на тренажернгому стенді. Оцінка вартості бурштину 
виконуватиметься за методикою Державного гемологічного центру 
України. 

8. Форми і методи контролю 

Поточний контроль знань буде проводитись тестуванням і 
оцінюванням виконаних практичних та самостійних робіт. 
Підсумковим контролем буде зарахування  виконаного 
індивідуального завдання. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожного змістовного 
модуля; 

- оцінка за самостійну роботу;  
- оцінка за практичну роботу; 
Для діагностики знань використовується ЄКТС система зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 
 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Поточне тестування та 
самостійна робота 

Сума 

Змістовий 
модуль  

№1 

Змістовий 
модуль  

№ 2 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 
29 30 20 30 
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Шкала оцінювання  

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною 
шкалою 

для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано 
з можливістю пов-
торного складання 

0–34 не зараховано 
з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1.  Методичні вказівки (01-05 – 1) до виконання лабораторних робіт 
з дисципліни “Геологія та гідрогеологія” студентами за 
напрямом підготовки  6.060103  ”Гідротехніка (водні ресурси)” 
денної та заочної форм навчання / Криницька М.В. – Рівне: 
НУВГП, 2014.  – 20 с. 

2.  Методичні вказівки (01-05 – 2) до виконання лабораторних робіт 
з дисципліни “Геологія та геоморфологія” студентами за 
напрямом підготовки  6.080101 “Геодезія, картографія і 
землеустрій” денної та заочної форм навчання / Криницька М.В. 
– Рівне: НУВГП, 2014.– 22 с. 

 
11. Рекомендована література 

11. 1. Базова 

1.  Мельничук В.Г., Криницька М.В.  Бурштин Полісся / Довідник. 
– Рівне НУВГП, 2017. – 237 с. 

2. Мельничук В.Г. Інтерактивний навчально-методичний комплекс 
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з дисципліни “Основи геології та мінералогії”. – Рівне: НУВГП, 
2005. – 130 с. 

11.2 Допоміжна 
1. Мельничук В.Г.  Короткий курс лекцій  (36-053) з дисципліни  

«Експертиза дорогоцінних металів і коштовного каміння» 
студентам спеціальності 7.050302 „Товарознавство і експертиза 
в митній справі”. - Рівне: РІС КСУ, 2004. – 78 с. 

2. Баранов П.Н.  Геммология . – Днепропетровск , 2002. 
3. Про державне регулювання видобутку, виробництва, 

використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 
контроль за операціями з ними / Закон України від 18 листопада 
1997 року № 637/97-ВР. 

 
Електронний репозиторій НУВГП 

1. Мельничук В. Г. Інженерна геологія : навч. посіб. / В. Г. 
Мельничук, Я. О. Новосад, Т. П. Міхницький. – Рівне : НУВГП, 
2013. – 351 с. - http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2392 
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Режим  доступу: http://inconsulting.com.ua/uk/gemologchna-
ekspertiza/diahnostyka-ta-ekspertyza-burshtynu.html 

3. СТРАТЕГІЯ економічного та соціального розвитку Рівненської 
області на період до 2020 року - Електронний  ресурс]. Режим  
доступу: 
http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/files/ekon/str.pdf. 

4. Рівненська обласна рада - [Електронний  ресурс]. Режим  
доступу: 
http://oblrada.rv.ua/docs/index.php?SECTION_ID=37&ELEMENT
_ID=2316. 

5. Проблема видобутку бурштину: сучасний стан та перспективи 
вирішення - [Електронний  ресурс]. Режим  доступу: 
http://chernigivlis.gov.ua/xristina-yushkevich-pitannya-
nesankcionovanogo-vidobuvannya-burshtinu-potrebuye-persh-za-
vse-zakonodavchogo-vregulyuvannya/.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


