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Назва дисципліни Мінералогія 

Адреса викладання 

дисципліни 

Лекції - аудиторія 219, вул. Грушевського, 4, Львів 

Лабораторні - аудиторія 219, вул. Грушевського, 4, Львів 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Геологічний факультет, кафедра мінералогії, геохімії і петрографії 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

10 – Природничі науки, 103 Науки про Землю 

Викладачі 

дисципліни 

Скакун Леонід, канд. геол. наук, доцент 

Білик Наталія, асистент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Е-mail: leonid.skakun@lnu.edu.ua 

Сторінка викладача на Веб-сайті геологічного факультету: 

https://geology.lnu.edu.ua/employee/skakun_leonid_zinoviyovychs 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних. Адреса: аудиторія 219, 

вул. Грушевського, 4, Львів, Львівська область, 79005.  

 

Сторінка курсу https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=219  

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна "Мінералогія" є фундаментальною, необхідною для розуміння 

всіх подальших предметів, що викладаються у геологічному циклі.  

Викладається в III та IV семестрах в обсязі 175 год, з яких відведено на  

лекції – 32 год, лабораторні  заняття – 32 год та самостійну роботу – 26 год. 

Закінчується іспитом після III семестру. За умови успішного опанування 

дисципліни студенту присвоюється 4,5 кредита ECTS. 

Коротка анотація 

дисципліни 

В рамках курсу розглядаються кристалохімічні чинники формування 

хімічних, оптичних, магнетних, електричних властивостей мінералів та 

залежності між цими характеристиками та умовами формування 

мінеральних асоціацій. Курс складається з двох частин - лекційної і 

лабораторної. На лекціях даються теоретичні основи мінералогії. На 

лабораторних заняттях розглядаються методики опису мінеральних зразків, 

діагностування мінералів. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни "Мінералогія" є закріпити сучасні уявлення 

про мінерал, зв’язок кристалічної структури мінералу та його фізичних і 

хімічних властивостей. Важливим є засвоєння поняття тверді розчини та 

взаємозалежності між складом твердих розчинів та фізичних властивостей 

мінералів. Курс повинен донести до студентів понятья мінералу як джерела 

інформації про фізико-хімічні умови та динаміку перебігу геологічних 

процесів. В рамках цього у свідомості студентів повинні закріпитися 

алгоритми інтерпретації своїх спостережень властивостей мінералів та їх 

агрегатів та відтворення інформації в термінах різних галузей мінералогії 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

Скакун Л.З. Мінералогія (Конспект лекцій) вип..1, 2004.  

Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. - Київ: Вища школа, 1970. 599 с. 

Павлишин В.І., Довгий О.М. Мінералогія. Київ:ВЦ«Київський університет», 

2009.  

Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів. – Київ:ВЦ«Київський 

університет», 1998.  
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Додаткова література:  

Булах А.Г. Общая минералогия. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 356 с. 

Wenk, Hans-Rudolf, Bulakh, A. G. Minerals. Their constitution and origin. - 

Cambridge University Press. 2004. 672 p. 

Бетехтин А. Г.  Курс минералогии :— М. : КДУ, 2007. 

Лазаренко Є.К., Винар О.М. Мінералогічний словник. - Київ: Наукова 

думка. – 1975.  

Годовиков А.А. Химические основы систематики минералов. - М.:Недра, 

1979.   

Хёрблат К., Клейн К. Минералогия по системе Дена. - М.:Недра, 1982. 728 

с. 

Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия. - М.: Мир,1987. - 592 с. 

 
Інформаційні ресурси 

Webmineral: Mineral Database by David Barthelmy http://webmineral.com/  

Mindat.org - the mineral and locality database   http://www.mindat.org/ 

American Mineralogist Crystal Structure Database 

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php 

 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин лабораторних 

робіт занять та 40 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

знати: основи кристалохімії мінералів, чинники, що контролюють їх 

оптичні, електромагнітні та механічні властивості; основні типи 

мінеральних асоціацій для магматичних, метаморфічних, гіпергенних та 

гідротермальних утворень; систематику мінералів та основні мінеральні 

види найбільш поширених таксонів, їх діагностичні властивості та 

поширення в геологічних утвореннях. 

мати уявлення: про сучасні тенденції в розвитку мінералогії та сучасні 

методи вивчення мінералів, застосування мінералогічних досліджень в 

різних галузях геології 

уміти макроскопічно діагностувати основні мінерали гірських порід та 

руд, визначати їх фізичні властивості, розраховувати формулу мінералу за 

його хімічним складом, виконувати загальний аналіз варіацій властивостей 

мінералів у заданій виборці.  

 

Ключові слова Мінеральний індивід, мінеральний агрегат, мінеральний вид, 

кристалохімічна позиція, твердий розчин, парагенетична мінеральна 

асоціація, генезис мінералів 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій з використанням мультимедійного забезпечення, 

проведення практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем 

курсу 

Теми Наведено в таблиці нижче 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: 

фізика, хімія, загальна геологія, кристалографія 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

Лекційна форма навчання: 

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне/семінарське заняття: 

- дослідження, відповідь, обговорення; 

http://webmineral.com/
http://www.mindat.org/


курсу - діагностика мінеральних агрегатів; 

- презентація результатів дослідження з використання мультимедійного 

забезпечення. 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загальновживаних програм і операційних систем. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 25; 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25; 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт ( вирішення кейсу). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 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 практичні зайняття 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, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування 

та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до іспиту 1. Критерії наявності кристалічної будови в речовини 

2. Що таке метаміктні мінерали? Наведіть приклади 

3. Ознаки мінерального виду 

4. Параметри мінерального виду 

5. Що таке відміни мінералів ? 

6. Які типи зв’язку зустрічаються в мінералах і наведіть приклади 

мінералів із певним типом зв’язку? 

7. Залежність механічних властивостей мінералів від типу хімічного 

зв'язку 

8. Залежність оптичних властивостей мінералів від типу хімічного 



зв'язку 

9. Залежність електричних властивостей мінералів від типу хімічного 

зв'язку 

10. Що таке кристалохімічна позиція? Наведіть приклади. 

11. Назвіть основні структурні мотиви мінералів. 

12. Назвіть основні структурні типии мінералів із прикладами 

13. Що таке твердий розчин? 

14. Опишіть відмінності між перервними і неперервними рядами 

твердих розчинів. Наведіть приклади 

15. Відмінність між ізовалентним і гетеровалентним ізоморфізмом. 

Приклади 

16. Назвіть параметри елементарної комірки мінералу 

17. Поширені поліморфи серед мінералів 

18. Механізми поліморфних перетворень. Наведіть приклади 

19. Яка фізична природа відмінності прозорих та непрозорих мінералів? 

20. Вкажіть типи забарвлення мінералів із прикладами 
 

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

завершенню курсу 

 

Схема курсу 
 

Тема  Лекція 

Години 

лекційні 

Години 

самостійн

ої роботи 

Поняття мінералу, 

мінерального виду, 

індивіду, агрегату.  

1 

Поняття мінералу, мінерального виду, індивіду 

та агрегату. Місце мінералогії в системі 

геологічних наук. 

2 2 

 2 
Мінерал – хімічна сполука. Хімічні реакції – як 

процес формування та руйнування мінералів. 

2 2 

 3 Основи термодинаміки мінералоутворення 2 2 

Тестування 

Кристалохімічні 

особливості  

мінералів 

 

4 
Хімічний зв’язок та кристалічна структура 

мінералів. 

2 2 

5 
Типи кристалічної структури та структурний 

мотив 

2 2 

6 

Варіації хімічного складу мінералів. Тверді 

розчини. Ізоморфізм. Кристалохімічна формула 

мінералу.Розпад твердих розчинів. 

Геотермометри і геобарометри. 

2 2 

7 Поліморфізм і політипія в мінералів 
2 2 

Тестування 

Фізичні 

властивості 
8 

Дефекти в структурі мінералів. Основи фізики 

твердого тіла. 

2 2 



мінералів 
9 

Оптичні властивості мінералів. Відбиття та 

заломлення світла в мінералах.  

2 2 

10 Забарвлення мінералів. Люмінесценція. 2 2 

11 
Механічні, магнетні та електричні властивості 

мінералів.  

2 2 

Тестування 

Генеза мінералів 

12 

Мінералотворчий процес: середовище, умови, 

рушійні сили. Фізико-хімічні основи 

мінералотворного процесу.Мінеральні індивіди 

та агрегати: залежність будови від умов 

формування. 

2 2 

13 Магматичні мінеральні парагенезиси  2 2 

14 Гіпергенні та осадові мінеральні парагенезиси 2 2 

15 Гідротермальні мінеральні парагенезиси 2 2 

16 Метаморфічні мінеральні парагенезиси 
2 2 

Тестування 

План лабораторних занять  

 Тема 

Години 

лаборатор

ні 

Години 

самостійно

ї роботи 

1 

Поняття мінералу, мінерального виду, індивіду та агрегату. 

Ознайомлення з мінералогічним музеєм. Правила роботи з 

мінералогічними колекціями. Методика опису зразків 

2 2 

2 
Діагностичні властивості мінералів. Перевірка навиків 

діагностики 

2 2 

3 

Формула мінералів. Розрахунок формули мінералу за хімічним 

складом. Ознайомлення із мікрозондом. Завдання для 

самостійної роботи 1.  

2 2 

4 
Графічне зображення хімічного складу мінералів. Завдання для 

самостійної роботи 2.  

2 2 

5 

Аналіз кристалічної структури мінералів. Типи хімічних зв’язків 

в мінералах. Залежність властивостей мінералу від типу 

хімічного зв’язку. Робота із порошковими рентгенівськими 

дифрактограмами. Освоєння методики діагностики мінералів за 

дифрактограмами.  Завдання для самостійної роботи 3.  

2 2 

6 
Побудова кристалічної структури мінералу за допомогою 

комп’ютерних програм. 

2 2 



7 

Встановлення параметрів кристалохімічних позицій та виділення 

структурних мотивів в комп’ютерних моделях кристалічних 

структур мінералів. Завдання для самостійної роботи  4.  

2 2 

8 
Тверді розчини. Ізоморфні ряди. Оцінка можливості входження 

елементу в  структуру мінералу.  

2 2 

9 
Аналіз рядів твердих розчинів. Структури розпаду твердих 

розчинів. Завдання для самостійної роботи  5.  

2 2 

10 Поліморфні модифікації. 2 2 

11 
Оптичні властивості мінералів. Прозорість-непрозорість. Риса. 

Блиск 

2 2 

12 Визначення забарвлення мінералів 2 2 

13 

Спайність та злам мінералів. Твердість мінералів. Електричні та 

магнітні властивості мінералів. Завдання для самостійної 

роботи 6.  

2 2 

14 

Оцінка умов мінералоутворення за особливостями мінеральних 

індивідів та агрегатів. Оцінка складу середовища. Розділення 

первинні-  вторинні агрегати. Завдання для самостійної роботи 

7.  

2 2 

15 
Магматичні  та пегматитові мінеральні парагенезиси. Грейзенові 

та скарнові мінеральні парагенезиси 

2 2 

16 
Гідротермальні мінеральні парагенезиси.   Мінеральні асоціації 

зон вивітрювання та окислення. Метаморфічні парагенезиси.  

2 2 

 

 
 


