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Назва дисципліни Основи термобарогеохімії 
Адреса викладання 

дисципліни 
Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний 
факультет, кафедра геології корисних копалин і геофізики, вул. 
Грушевського, 4, м. Львів 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Геологічний факультет, кафедра геології корисних копалин і геофізики 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

10 Природничі науки 
103 Науки про Землю 

Викладачі дисципліни Ціхонь Сергій Іванович – кандидат геологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри геології корисних копалин і геофізики 

Контактна інформація 
викладачів 

e-mail: serhii.tsikhon@lnu.edu.ua 
https://geology.lnu.edu.ua/employee/tsihon-serhij-ivanovych 
вул. Грушевського, 4, кімната 232 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій, або за попередньою 
домовленістю. 
Також можливі онлайн консультації через Teams, Zoom або подібні 
ресурси. Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  
Інформація про 
дисципліну 

Курс «Основи термобарогеохімії» є одним з головних у формуванні 
сучасних уявлень про фізико-хімічні процеси, що відбуваються у надрах 
Землі. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна «Основи термобарогеохімії» є вибірковою дисципліною з 
спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми Геологія. 
Комп'ютерні технології в науках про Землю, яка викладається в 5 семестрі 
в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 
ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Мета вивчення вибіркової дисципліни «Основи термобарогеохімії»
полягає у розкритті перед студентами одного із шляхів пізнання 
діалектичної єдності геологічних і фізико-хімічних процесів, оскільки 
повне уявлення про природу різноманітних мінеральних скупчень, тим 
більше про генезис родовищ корисних копалин, неможливе без знання про 
загальну спрямованість і динаміку теплового режиму, агрегатний стан та 
іонно-газовий склад середовища, його щільність (густину), окислювально-
відновні та кислотно-лужні властивості. 
Головні цілі: студенти повинні опанувати теоретичну частину курсу, 
головні методи термобарогеохімії і їхнє використання на практиці.  

Література для 
вивчення дисципліни 

  Основна література: 
1. Калюжний В.А. Методи вивчення багатофазових включень у 

мінералах. К., 1960. 
2. Ермаков Н.П. Геохимические системы включений в минералах. М., 

Недра, 1972. 
3. Калюжный В.А. Основы учения о минералообразующих флюидах. 

Киев, Наукова думка, 1982. –240 с. 
4. Реддер Э. Флюидные включения в минералах. М., 1987. Т. 1. 
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6. Лазько Е.М., Ляхов Ю.В., Пизнюр А.В. Физико-химические основы 
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Термобарогеохимия золота. Львов, Свит, 1995. 
8. Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Прикладна термобарогеохімія / Основи 

термобарогеохімічного пробовідбирання (Курс лекцій для студентів 
геологічного факультету) Част.2. Львів „Євросвіт”, 2005, 75 с. 

9. Попівняк І.В., Ціхонь С.І., Школка В.В., Основи термобарогеохімії / 
Визначення тиску за істотно газовими включеннями в мінералах (до 
курсу “Основи темобарогеохімії”), Львів „Євросвіт”, 2008, 41 с. 

Додаткова література: 
1. Ермаков Н.П. Исследования минералообразующих растворов. Х., 

1950. 
2. Лазько Є.М., Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В., Попівняк І.В. 

Термобарогеохімія в прикладній геології (пошуки, розвідка та 
експлуатація родовищ). – Мінерал. зб. Львів. ун-ту, 1992, с. 28-36. 

3. Попівняк І. Генерації флюїдних включень – діагностика та системні 
(структурно-генетичні) властивості // Мінерал. зб. № 54. Вип. 1. 
С. 30–47. 

4. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пізнюр А.В. Методичні вказівки до 
курсу “Основи термобарогеохімії” (визначення ерозійного зрізу та 
вертикального розмаху зруденіння). Львів, 1990. 

Обсяг курсу 120 годин відводиться на вивчення курсу, з них 32 години аудиторних 
занять (лекції) та 88 годин для самостійної роботи студента. 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде 
знати:  

– класифікацію флюїдних включень в мінералах за агрегатним 
станом і фазовим складом; 

– генетичну класифікацію флюїдних включень в мінералах; 
– способи утворення і перетворення включень в мінералах; 
– методи термометрії; 
– методи барометрії; 
– методи вивчення хімічного складу включень в мінералах. 

уміти:  
– розпізнавати флюїдні включення різних генетичних груп; 
– визначати температуру мінералоутворення за багатофазовими 

включеннями в мінералах; 
– визначати тиск у системі мінералоутворення за багатофазовими 

включеннями в мінералах; 
– інтерпретувати за вивченням флюїдних включень у мінералах 

умови мінералоутворення; 
– проводити термобарогеохімічне опробування. 

Ключові слова Флюїди, флюїдні включення, термобарогеохімія, мінерали, генерація 
мінералів, мінеральна асоціація, мінеральний комплекс, стадія 
мінералоутворення. 

Формат курсу Очний 
 Проведення лекцій та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі СХЕМА КУРСУ* 
Підсумковий контроль,

форма 
 залік в кінці семестру 
тестовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких
дисциплін: «Мінералогія», «Основи петрографії». 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

Презентація, лекції, проектно-орієнтоване навчання. 
 



використовуватися під 
час викладання курсу 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 
виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  

– опрацювання матеріалів лекцій в системі Moodle – 25 балів; 
– модульний контроль (тестові завдання по 10 балів) – 50 балів; 
– індивідуальне завдання – 25 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 
Питання до заліку. Матеріали розміщені 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу надано на сайті 
 



СХЕМА КУРСУ 
Тиждень Тема занять (перелік питань) Форма діяльності та 

обсяг годин 
Термін 

виконання 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНА ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЯ (ТБГХ) 
1 Тема 1. Загальні поняття про флюїдні 

включення в мінералах.  
1. Загальна характеристика флюїдних 
включень у мінералах. 
2. Стисла історія вивчення флюїдних 
включень у мінералах.  
3. Поняття про мінералоутворювальне
середовище та системи мінералоутворення.
Інформативність включень рідких і
газоподібних середовищ.  

Лекція – 2 год Вересень 

2 Тема 2. Класифікація флюїдних включень 
за агрегатним станом і фазовим складом. 
1. Способи утворення і перетворення включень 
у мінералах. 
2. Загальні причини і час утворення включень
відносно "мінералу-господаря" 

Лекція – 2 год Вересень 

3 Тема 3. Генетична класифікація флюїдних 
включень (включень мінералоутворю-
вального середовища, ВМС). 
1. Діагностика генетичного типу включень в 
зернистих агрегатах. 
2. Процеси і ознаки перетворення включень у
мінералах. 

Лекція – 2 год Вересень 

4 Тема 4. Агрегатний стан і однорідність 
середовища мінералоутворення. 
1. Фізико-хімічні моделі і параметри процесів 
мінералоутворення. 
2.  Включення-індикатори хімічного складу 
мінералоутворювального середовища.  
3. Фазові перетворення включень
мінералоутворювального середовища під час
їхнього нагрівання та охолодження. 

Лекція – 2 год Вересень 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ТБГХ 

5 Тема 5. Підготовка мінералів для ТБГХ
досліджень. 

Лекція – 2 год Жовтень 

6, 7 Тема 5. Метод гомогенізації включень. 
1. Теоретичні основи та техніка методу
гомогенізації.  
2. Типи і види гомогенізації. 
3. Температура гомогенізації флюїдних
включень. Головні чинники впливу на
точність визначень температури
мінералоутворення способом гомогенізації
включень. Характер залежності температури
мінералоутворення від тиску і сольової
концентрації флюїдних фаз. Порядок введення

Лекція – 4 год Жовтень 



температурної поправки до температур
гомогенізації включень. 

8 Тема 6. Метод декрепітації включень.
Допоміжні методи термометрії. 
1. Теоретичні основи та фізична сутність
методу. 
2. Апаратура, техніка та технологія
декрептометричних досліджень. 
3. Головні чинники,  що  впливають на 
температуру декрепітації включень. 
4. Особливості інтерпретації. 

Лекція – 2 год Жовтень 

9, 10 Тема 7. Методи барометрії. 
1. Теоретичні основи та особливості
визначення тиску за включеннями в
мінералах. 
2. Визначення тиску в системі
мінералоутворення за сингенними істотно
водними і вуглекислотними включеннями
гомогенного захоплення (за включеннями з
СО2). Теоретичні основи методу. Підбір
сингенних включень СО2 і Н2О. 
Послідовність визначення тиску. Головні
недоліки методу. 
3. Визначення тиску в системі 
мінералоутворення за істотно газовими
включеннями. Теоретичні основи методу.
Послідовність визначення тиску. Головні
недоліки методу. 
4. Визначення тиску в системі 
мінералоутворення за водно-сольовими 
багатофазними включеннями з галітом (за
включеннями з NаСІ). Теоретичні основи
методу. Головні недоліки методу. 

Лекція – 4 год Листопад 

11 Тема 8. Методи дослідження хімічного 
складу включень мінералоутворювального 
середовища.  
1. Методи дослідження складу окремих 
включень.  
2. Методи валового дослідження складу 
включень. Визначення концентрації розчинних 
компонентів у включеннях.  
3. Кріометрія включень.  
4. Перспективні методи визначення складу і
концентрації флюїдів у включеннях. 

Лекція – 2 год Листопад 

12 Тема 9. Термобарогеохімічне опробування.
1. Опробування для різних видів аналізів. 
2. Системи термобарогеохімічного
опробування 

Лекція – 2 год Листопад 

13, 14,
15 

 Тема 10. Прикладні аспекти 
термобарогеохімічних досліджень в 
геології. 
1. Вивчення рудних об'єктів та ореолів 

Лекція – 6 год Грудень 



пропарювання.  
2. Визначення вертикального розмаху 
зруденіння та відносної глибини ерозійного 
зрізу за даними вивчення включень.  
3. Визначення температурного інтервалу 
кристалізації мінералів.  
4. Визначення оптимального температурного 
інтервалу кристалізації корисних 
компонентів.  
5. Визначення вертикального 
палеотемпературного градієнта. 
Моделювання та прогнозування ендогенного 
зруденіння за результатами 
термобарогеохімії. 

16 Тема 11. Термобарогеохімічне прогнозу-
вання і оцінка зруденіння на різних
стадіях геологорозвідувального процесу.

Лекція – 2 год Грудень 

 
 
 
 
 

 


