
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет геологічний
Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

Затверджено
На  засіданні  кафедри  мінералогії,
петрографії і геохімії
геологічного факультету 
Львівського  національного  університету
імені Івана Франка
(протокол № 1 від 15 вересня  2021 р.)

В.о. завідувача кафедри   
____________________доц. Л.З.Скакун 

Силабус з навчальної дисципліни 

«Кристалографія»,

 що викладається в межах ОПП (ОПН)

 першого (бакалаврського) (освітньо-наукового) рівня вищої

освіти для здобувачів з спеціальності 103 Науки про Землю

Львів 2021 р.



Назва дисципліни Кристалографія
Адреса викладання

дисципліни
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет та
кафедра, за якою

закріплена
дисципліна

Геологічний факультет
Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

Галузь знань, шифр
та назва

спеціальності

10 Природничі науки
103 Науки про Землю

Викладачі
дисципліни

Бекеша  Сергій  Миколайович  –  кандидат  геолого-мінералогічних  наук,
доцент, доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії

Контактна
інформація
викладачів

e-mail: serhii.bekesha@lnu.edu.ua; smbekesha@ukr.net
вул. Грушевського, 4, геологічний ф-т, кім 209

Консультації з
питань навчання

по дисципліні
відбуваються

Консультації  відбуваються  в  день  проведення  лекцій  за  попередньою
домовленістю.

Сторінка курсу
Інформація про

дисципліну
Навчальна  дисципліна  „Кристалографія“  є  базовою  для  майбутніх
фахівців геологічних спеціальностей. Курс розроблено таким чином, що
вона закладає основу знань та термінологічного ресурсу для вивчення
таких  курсів  як  мінералогія,  петрографія,  літологія,  та  корисні
копалини. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, пов’язаних з
сучасними  тенденціями  в  розвитку  кристалографії,  сучасними
методами  вивчення  кристалічної  речовини,  застосування
кристалографічних  досліджень  в  різних  галузях  мінералогії,
петрографії, геології,   так і процесів та інструментів,  які потрібні для
реалізації основної мети та завдань. 

Коротка анотація
дисципліни

Дисципліна  «Кристалографія»  є  нормативною  дисципліною  з
спеціальності 103 Науки про Землю  для освітньої програми бакалавра,
яка викладається в 2 семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською
Кредитно-Трансферною Системою ECTS).   Кристалографія  є  наукою
про  кристали  і  особливості  кристалічного  стану  матерії.  Предметом
навчальної  дисципліни  є  вивчення  всіх  специфічних  геометричних,
фізичних,  фізико-хімічних та інших особливостей кристалів  з позиції
теорії симетрії і в зв’язку з закономірною будовою їхньої внутрішньої
структури.

Мета та цілі
дисципліни

Мета  навчальної  дисципліни  „Кристалографія“.  Закріпити
здобутки  сучасної  кристалографії,  виявити  зв’язок  морфології,
особливостей  структури  і  фізичних  властивостей  кристалів  з
особливостями  їх  симетрії,  засвоїти  основи  стереографічного
проектування  граней  і  елементів  симетрії  для  грамотного  опису
морфології і симетрії кристалів. 

Завдання  курсу полягає  в  ознайомленні  студентів  з  основами
сучасної  кристалографії  –  науки  про  кристалічну  речовину,  та  з  її
розділами  –  геометричною  макро–  і   мікрокристалографією,
кристалохімією,  фізичною  кристалографією  і  кристалогенезисом  в
об’ємі, достатньому для сприйняття дисциплін геологічного профілю.
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Література для
вивчення

дисципліни

 Основна література: 
1. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия: учебник. –
М.: КДУ, 2005. 592 с.
2. Костов И. Кристаллография. – М.: Мир, 1965. 528 с.
3. Куровець М. Кристалографія і мінералогія, ч.1. Кристалографія 
мінералів. – Львів: Вид.-во Світ, 1996. 236 с.
4. Попов Г.М., Шафрановський І.І. Кристалографія. – Львів: Вид- во 
Львівського ун-ту. 1959. 337 с.
5. Флинт Е.Е. Начала кристаллографии. М.: Изд-во геол. литератури, 
1952. 224 с.

Додаткова література:
6. Бакуменко І.Т. Матеріали до курсу ”Кристалографія”, вип.1. – Львів: 
Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 135 с.
7. Булах А.Г. Графика кристаллов. М.: Недра, 1971. 112 с.
8.  Винниченко  Т.Г. Кристалографія,  вип.  2.  Симетрія  кристалічних
багатогранників. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 124 с
9.  Загальская  Ю.Г.,  Литвинская  Г.П.,  Егоров-Тисменко  Ю.К.
Геометрическая кристаллография. –М.: Изд-во МГУ, 1986. 167 с.
10.  Лейтвейн Ф., Зоммер-Кулачевски Ш. Кристаллография. М.: Высшая
школа, 1968. 378 с.
11.  Нардов  В.В.  Практическое  руководство  по  геометрической
кристаллографии. Ленинград: Изд-во ЛУ, 1974. 143 с.
12.  Павлишин В. Основи кристалохімії  мінералів.  Навчальний посібник.
Київ: Видавничий центр «Київський університет», 1998. 320 с.
13.  Флинт  Е.Е.  Практическое  руководство  по  геометрической
кристаллографии. М.: Геолтехиздат, 1956.  208 с.
14. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фадеев М.А. Основы кристаллографии. –
М.: Изд–во физ–мат. литературы, 2004. 280 с.
15.  Шаскольская  М.П. Кристаллография,  изд.  2.  –  М.:  Высшая  школа,
1984. 376 с.
16.  Шафрановский И.И.,  Алявдин В.Ф.  Краткий курс  кристаллографии.
М.: Высшая школа, 1984. 120 с.
17. Шафрановський И.И. Лекции по кристалломорфлогии минералов. М.:
Высшая школа, 1968. 174 с.
18.  Шафрановский И.И. Очерки по минералогической кристаллографии.
Ленинград: Недра, 1974. 152 с.

Обсяг курсу Обсяг курсу 105 годин. 32 години лекцій, 32 години лабораторних занять
та 41 година самостійної роботи.

Очікувані
результати
навчання

Після завершення цього курсу студент буде : 
Знати:

 Основні закони кристалографії;
 Основи рентгеноструктурного аналізу і гоніометрії;
 Основи теорії симетрії кристалів, види симетрії, сингонії,

категорії;
 Принципи  стереографічного  проектування  і  установки

кристалів;
 Прості форми в різних сингоніях і їхні проекції;
 Символіку  граней  і  ребер  та  їх  положення  на

стереограмах і зв’язок з розвитком поясів (зон);
 Особливості  морфології  реальних  плоскогранних  і

скульптурованих  кристалів,  двійників,  закономірних
зростків;



 Основи  вчення  про  будову  кристалічних  структур  і
особливості їх симетрії (поняття про федорівські групи).
Типи найщільніших упаковок куль. Позиції октаедричних
і тетраедричних порожнин.

 Особливості найпростіших структур кристалів.
Вміти:

 Визначати  елементи  симетрії  і  прості  форми  на
кристалографічних  моделях  і  правильно  утворених
кристалах (кварц, кальцит, польові шпати та ін.);

 Правильно установлювати моделі відносно координатних
осей  і  проектувати  полюси  граней  і  елементи  симетрії
моделей;

 Визначати  види  симетрії,  сингонії,  категорії  моделей  і
символи граней і ребер (осей);

 Характеризувати  морфологію реальних  плоскогранних  і
ускладнених  форм  кристалів,  двійників  і  закономірних
зростків.

Ключові слова Кристал,  сингонія,  елементи  симетрії,  проста  форма,  символ  грані,
кристалічна структура.

Формат курсу Очний 
Підсумковий

контроль, форма
Іспит в кінці семестру, комбінований 

Пререквізити Для  вивчення  курсу  студенти  потребують  базових  знань  з  математики,
фізики, хімії, стереометрії та ін. дисциплін.

Навчальні методи
та техніки, які

будуть
використовуватися
під час викладання

курсу

Презентації,  лекції,  моделі простих форм мінералів, моделі кристалічних
структур мінералів.

Необхідне
обладнання

Ноутбук, мультимедійний проектор.

Критерії
оцінювання
(окремо для

кожного виду
навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
наступнимспівідношенням: 
• контрольні заміри (модулі): 50 балів ;
• іспит:  максимальна кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Академічна доброчесність: Списування, втручання в роботу інших студентів
–  приклади  можливої  академічної  недоброчесності.  Виявлення  ознак
академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її
незарахуванння  викладачем,  незалежно  від  масштабів  плагіату  чи  обману.
Відвідання  занять  є  важливою  складовою  навчання.  Очікується,  що  всі
студенти відвідають усі лекції і лабораторні заняття курсу. Студенти мають
інформувати  викладача  про  неможливість  відвідати  заняття.  У  будь-якому
випадку  студенти  зобов’язані  дотримуватися  усіх  строків  визначених  для
виконання  усіх  видів  письмових  робіт,  передбачених  курсом.  Література.
Уся  література,  яку  студенти  не  зможуть  знайти  самостійно,  буде  надана
викладачем виключно в освітніх цілях без права її  передачі третім особам.
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел,
яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів.  Враховуються бали набрані на поточному
тестуванні, лабораторних роботах і бали підсумкового тестування. 



Питання до іспиту 1. Обрис і габітус кристалів.

2.  Зовнішня  симетрія  кристалів.  Елементи  симетрії  кристалічних
багатогранників.

3.  Найважливіші  властивості  кристалів  (однорідність,  анізотропія,
здатність самоогранюватись, мінімальна внутрішня енергія).

4. Стереографічні проекції і методи їх побудови.

5.  Стереографічні  проекції  горизонтальних,  вертикальних  і  похилих
площин.

6. Теореми про взаємодію елементів симетрії.

7. Закон сталості кутів, Гоніометрія.

8. Кристалографічні осі і кристалографічні константи.

9. Категорії, сингонії і види симетрії.

10. Інверсійні осі симетрії та їхня характеристика.

11. Символи граней. Закон раціональних відношень параметрів.

12. Одиничні напрямки. Їхня орієнтація відносно елементів симетрії.

13. Вивід видів симетрії з одиничним напрямком.

14. Установка Браве для кристалів тригональної і гексагональної сингоній.

15.  Правила  установки  і  кристалографічні  константи  кристалів  нижчої
категорії сингоній.

16. Закон поясів Вейса. Формула Вейса і її використання для знаходження
символів граней і ребер.

17. Правило зростання індексів в символах граней.

18.  Прості  форми  кристалів  нижчої  категорії  сингоній  і  їхня
характеристика.

19.  Прості  форми  кристалів  середньої  категорії  сингоній  і  їхня
характеристика.

20. Прості форми кристалів кубічної сингонії і їхня характеристика.

21. Найщільніші упаковки куль (кубічна, гексагональна).

22. Основи рентгенометрії кристалів. Формула Вульфа-Брега.

23. Рентгенівські промені і їх отримання. Рентгенівські трубки, дифракція
рентгенівських променів в кристалах.

24. Метод Дебая-Шерера.

25. Метод Лауе.

26. Міжнародна символіка Германа-Могена.



27. Правила установки і вивід простих форм у видах симетрії: 222, 3, 32.
3m, 4/m, 422, 6/m, 622, 6/mmm, 23, m3, 432.

28. 14 типів граток Браве і їх характеристика.  Розподіл по сингоніях.

Опитування Анкету-оцінку  з  метою  оцінювання  якості  курсу  буде  надано  по
завершенню курсу.

Схема курсу «Кристалографія»

Тиж-
день

Тема, план, короткі тези Форма
діяльності
(заняття)

Література
(нумерація

джерел)

К-сть
годин

1 Тема 1.  Предмет і завдання кристалографії. Поняття про
кристалічний  стан.  Головні  властивості  кристалів
(однорідність,  анізотропія,  здатність  самоогранюватись,
мінімальна  внутрішня  енергія).  Основні  розділи
кристалографії.  Індивіди  і  агрегати.  Обрис  і  габітус
кристалів. Прості форми й комбінації.  Виникнення, ріст
та руйнування кристалів.

Лекція 1-5, 14, 16-
18

2

2 Тема  2.  Рентгенометрія  кристалів.  Природа
рентгенівських  променів.  Способи  їх  одержання.
Гальмівне  й  характеристичне  випромінювання.
Дифракція  рентгенівських  променів  на  кристалічних
гратках.  Формула  Вульфа-Брегга.  Методи
рентгеноструктурного  аналізу.  Метод  порошку  (Дебая-
Шерера).  Одержання  дебаєграм  і  дифрактограм.
Ідентифікація кристалів за дифрактограмою.

Лекція 1, 2, 4, 10,
14

2

3 Тема  3.  Симетрія  кристалів.  Закон  сталості  кутів.
Гоніометрія. Елементи симетрії кінцевих фігур.

Лекція 2, 4-8, 11,
14 

2

4 Тема 4. Проектування кристалів. Центральні й паралельні
перспективні  проекції.  Графічні  (сферичні  й
стереографічні) проекції напрямків й площин.

Лекція 2-4, 8, 11
12-16

2

5 Тема 5.  Стереографічні проекції осей й площин симетрії
різної  орієнтації.  Гномостереографічні  проекції  граней і
ребер. Стереографічне проектування елементів симетрії й
полюсів  граней.  Розмноження  полюсів  граней
елементами.

Лекція 2-5, 8, 9,
10

2

6 Тема 6. Категорії, сингонії й види симетрії. Теореми про
складання  елементів  симетрії.  Одиничні  напрямки  в
різних сингоніях і категоріях.

Лекція 2-4, 8-10,
14, 16

2

7 Тема  7.  Вивід  видів  симетрії  кристалів,  що  мають
одиничні  напрямки.  Проекції  простих  форм  загального
положення  в  різних  видах симетрії  нижчої  й  середньої
категорії.

Лекція 2-5, 8-10,
12

2

8 Тема  8.  Вивід  видів  симетрії  кристалів  без  одиничних
напрямків. Координатні й діагональні елементи симетрії в
кубічній  сингонії.  Позначення  видів  симетрії  за
Германом-Могеном і Шенфлісом.

Лекція 2-5, 8-10,
12

2



9 Тема  9.  Координатні  осі  й  площини.  Символи  граней.
Закон раціональності  параметрів.  Закон Аюї  (подвійних
відношень параметрів).

Лекція 2-4, 8-10,
13-16

2

10 Тема 10. Правила установки кристалів. Кристалографічні
константи.

Лекція 2-4, 8-10,
13-16

2

11 Тема 11.  Символи граней за Міллером. Символи граней
кристалів  гексагональної  і  тригональної  сингоній  (в
установці Браве).

Лекція 2-4, 8-10,
13-16

2

12 Тема 12. Символи рядів і ребер (для трьох-координатних
систем).  Закон  Вейса  (поясів,  зон).  Метод  розвитку
поясів. Правило зростання індексів.

Лекція 2-4, 8-10,
13-16

2

13 Тема  13.  Розвиток  поясів  кристалів  гексагональної  і
тригональної  сингоній.  Визначення символів одержаних
граней  методом  додавання  індексів  або  користуючись
правилом зростання індексів.

Лекція 3,4, 8, 12,
14, 15

2

14 Тема  14. Тривимірна  трансляційна  симетрія  кристалів.
Просторові  й  кристалічні  гратки.  Особливості  граток
Браве.

Лекція 2, 4, 9, 10,
12, 15

2

15 Тема 15. Примітивні і непримітивні просторові гратки та
їх фізичний зміст. Правила Браве. Елементи нескінченної
симетрії.  Приклади  структур  з  різними  елементами
нескінченної симетрії.

Лекція 2, 4, 9, 10,
12, 15

2

16 Тема  16. Поняття  про  федорівські  групи.  Мотиви
найщільніших  упаковок  куль  в  структурах  кристалів.
Розташування октаедричних і тетраедричних порожнин в
кубічній  і  гексагональній  найщільніших  упаковках.
Координаційні поліедри й найтиповіші структури.

Лекція 2, 4, 9, 10,
12, 15

2

1 Ознайомлення з реальними індивідами кристалів і їхнім
обрисом.  Визначення  С,  Р,  L2,  та  їхніх  комбінацій  на
моделях. Підрахунок кількості простих форм на моделях.

Лабор.
робота

2-5, 12 2

2 Кутові  та  лінійні характеристики  просторових  граток
(примітивних і не примітивних). Ознайомлення з методом
порошку, апаратурою й аналізом дифрактограм.

Лабор.
робота

1-4, 9, 10,
12

2

3 Підготовка проби для знімання дифрактограми методом
порошку. Розшифровка дифрактограми. 

Лабор.
робота

1-4, 9, 10,
12

2

4 Визначення  елементів  симетрії  (осі,  площини  симетрії,
центр інверсії) на найпростіших моделях.

Лабор.
робота

4, 6, 8, 11,
13

2

5 Стереографічне  проектування  елементів  симетрії  та
полюсів граней (на моделях нижчої  категорії  в  заданій
викладачем установці).

Лабор.
робота

4, 6, 8, 11,
13

2

6 Види  симетрії  триклинної,  моноклінної  і  ромбічної
сингоній.  Установка, визначення  елементів  симетрії  і
стереографічне  проектування  моделей.  Розмноження  і
нумерація полюсів еквівалентних граней.

Лабор.
робота

4, 6, 8, 11,
13

2

7 Вивід  простих  форм  загального  положення  і
проектування  кристалів  нижчої  категорії (визначення
елементів  симетрії,  сингонії,  виду симетрії,  установка  і

Лабор.
робота

4, 6, 8, 11,
13

2



проектування  полюсів  граней,  ідентифікація  простих
форм).

8 Ознайомлення  з  інверсійними осями  Lі4 і Lі6 і  видами
симетрії тетрагональної,  гексагональної  й  тригональної
сингоній.

Лабор.
робота

4, 8, 11, 13 2

9 Установка,  набір  елементів  симетрії,  види  симетрії  і
прості  форми  кристалів  тетрагональної  сингонії.  Вивід
форм загального положення.

Лабор.
робота

4, 8, 11, 13 2

10 Установка,  набір  елементів  симетрії,  види  симетрії  і
прості  форми  кристалів  тригональної  і  гексагональної
сингоній. Вивід форм загального положення.

Лабор.
робота

4, 8, 11, 13 2

11 Набори  елементів  симетрії  і  види  симетріі  кристалів
кубічної  сингонії.  Розмноження  точок  і  вивід  форм
загального положення  (установка задається).

Лабор.
робота

4, 8, 11, 13 2

12 Установка  і  прості  форми  кристалів  кубічної  сингонії.
Визначення  елементрії  і  видів  симетрії.  Проектування
полюсів граней і повний опис моделей кубічної сингонії.

Лабор.
робота

4, 8, 11, 13 2

13 Установка,  загальна  характеристика  і  проектування
моделей нижчої,  середньої і  вищої категорій (вказувати
нумерацію  і  назви  простих  форм,  а  також  символи
базових граней).

Лабор.
робота

4, 8, 11, 13 2

14 Визначення  простих  форм,  елементів  симетрії  і  видів
симетрії  за  набором полюсів  граней на  стереографічній
проекції (для нижчої, середньої і вищої категорій).

Лабор.
робота

4, 8, 11, 13 2

15 Ознайомлення  з  символами  граней  на  стереограмах
кубічної  і  гексагональної  сингоній.  Символи
координатних  одиничних  і  двоодиничних  граней.
Визначення  символі  в  граней  за  формулою  Вейса,
методами розвитку поясів, додавання індексів і зростання
індексів.

Лабор.
робота

2-4, 8, 11,
13

2

16 Ознайомлення  з  кристаломорфологією  реальних
кристалів  і  двійників  ортоклазу,  кварцу  і  кальциту
(симетрія,  прості  форми,  символи,  їх   стереографічні
проекції).

Лабор.
робота

2-4, 6, 12 2

2 Визначення елементів симетрії на моделях. Самостій-
на робота

4, 6, 8, 11,
13

4

4 Розшифровка порошкової дифрактограми. Самостій-
на робота

1, 2, 4, 10,
14

4

5 Визначення комбінацій елементів симетрії на моделях. Самостій-
на робота

4, 6, 8, 11,
13

4

7 Визначення елементів симетрії, установка і проектування
моделей.

Самостій-
на робота

4, 6, 8, 11,
13

5

9 Повний  опис  моделей  триклинної,  моноклінної  і
ромбічної сингоній.

Самостій-
на робота

4, 6, 8, 11,
13

5

12  Визначення  елементів  симетрії,  простих  форм, Самостій- 4, 6, 8, 11, 5



проектування і повний опис моделей. на робота 13

13 Проектування  і  повна  характеристика  моделей  кубічної
сингонії.

Самостій-
на робота

4, 6, 8, 11,
13

5

14 Задачі  на  зростання  індексів  в  символах  граней  однієї
зони і граней однієї простої форми.

Самостій-
на робота

4, 6, 8, 11,
13

5

15 Ознайомлення з кристалами, двійниками і їх моделями в
музейній і учбовій колекціях.

Самостій-
на робота

4, 6 4


