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Назва дисципліни Генетична мінералогія 

Адреса викладання 

дисципліни 

Аудиторія 218, вул. Грушевського, 4, Львів, Львівська область, 79005.  

 

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 

Словотенко Надія Олексндрівна, канд. геол. наук, доцент 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Е-mail: nadiya.slovotenko@lnu.edu.ua 

Сторінка викладача на Веб-сайті геологічного факультету: 

https://geology.lnu.edu.ua/employee/slovotenko-nadiya-oleksandrivna 

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 http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2975 

Інформація про 

дисципліну 

Генетична мінералогія - єдність онтогенії (генезис мінеральних індивідів та 

агрегатів) і філогенії (генезис мінеральних видів і парагенезисів). 

Онтогенія мінералів вивчає насамперед морфологічні ознаки взаємозв’язку 

мінералів. Цим вона відрізняється від інших розділів генетичної 

мінералогії, таких як парагенетичний аналіз (фокусується на дослідженні 

мінеральних парагенезисів) або термобарогеохімія (генетичні моделі 

будують за результатами дослідження включень). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Генетична мінералогія» є нормативною дисципліною з 

спеціалізації «Геохімія, мінералогія» для освітньої програми магістр, яка 

викладається в першому семестрі в обсязі 4.5 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Формування розуміння, що дозволяє розглядати мінерали та інші 

природні тіла з позицій характеристики їх мінливого хімічного складу і 

структурних особливостей; вироблення розуміння взаємозв'язку фізико-

хімічних параметрів мінеральних об'єктів з реальною геолого-геохімічної 

обстановкою процесів мінералоутворення; проведення інтерпретації 

отриманих лабораторних даних 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Григорьев Д.П. Онтогения минералов. – Львов: Изд-во Львовск. гос. ун-та, 

1961. – 284 с. 

2. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів: 

Підручник. – К.: Київський університет, 2003. – 672 с. 

 

Додаткова література:  

1. Асхабов А.М. Процессы и механизмы кристаллогенезиса. – Л.: Наука, 

1984. – 168 с. 

2. Асхабов А.М. Эндогенные факторы и диссипативные структуры в 

эволюции системы «кристалл – среда» // Теория минералогии. – Л.: Наука, 

1988. – С. 86-91.  
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3. Воробьев Ю.К. Неоднородности минералов как индикаторы условий их 

образования // Минералогические индикаторы генезиса эндогенных руд. – 

М.: Наука, 1987. – С. 148-178. 

4. Воробьев Ю.К. Закономерности роста и эволюции кристаллов 

минералов. – М.: Наука, 1990. – 183 с. 

5. Выращивание кристаллов из растворов / Т.Г. Петров, Е.Б. Трейвус, Ю.О. 

Пунин, А.П. Касаткин. – Л.: Недра, 1983. – 200 с. 

6. Гениш Г. Выращивание кристаллов в гелях. – М.: Наука, 1973. – 112 с. 

7. Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов: Индивиды. – М.: 

Наука, 1975. – 337 с. 

8. Дымков Ю.М. Минеральные индивиды и минеральные агрегаты // 

Генезис минеральных индивидов и агрегатов. – М.: Наука, 1966. – С. 72-76.  

9. Жабин А.Г. Онтогения минералов. Агрегаты. – М.: Наука, 1979. – 275 с. 

10. Жабин А.Г. Метакристаллы и критерий относительного идиоморфизма 

минералов // Генезис минеральных индивидов и агрегатов. – М.: Наука, 

1966. – С. 34-50. 

11. Жабин А.Г. Минеральный индивид как организм, как морфопроцесс: 

историческая методология // Теория минералогии. – Л.: Наука, 1988. – С. 27-

33. 

12. Леммлейн Г.Г. Морфология и генезис кристаллов. – М.: Наука, 1973. – 

328 с. 

13. Минеральные ассоциации, структуры и текстуры руд как показатели 

условий гидротермального рудообразования / Генкин А.Д., Добровольская 

М.Г., Коваленкер В.А. и др. – М.: Наука, 1984. – 200 с. 

14. Павлишин В.І. Основи морфології і анатомії мінералів. – К.: Київський 

університет, 2000. – 186 с. 

15. Павлишин В.И., Юшкин Н.П., Попов В.А. Онтогенический метод в 

минералогии. – К.: Наукова думка, 1988. – 117 с. 

16. Петровская Н.В. Особенности морфологии минералов как индикаторы 

условий минерало и рудогенеза // Минералогические индикаторы генезиса 

эндогенных руд. – М.: Наука, 1987. – С. 10-75. 

17. Попов В.А. К морфологическому анализу структур минеральных 

агрегатов // Проблемы онтогении минералов. – Л.: Наука, 1985. – С. 46-60. 

18. Станкеев Е.А. Генетическая минералогия. М.: Недра, 1986. – 272 с. 

19. Роз А.У., Берг Д.М. Гидротермальные изменения пород // Геохимия 

гидротермальных рудных месторождений: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – С. 

148-199. 

20. Чесноков Б.В. Морфологический метод определения относительного 

возраста минералов // Генезис минеральных индивидов и агрегатов. – М.: 

Наука, 1966. – С. 9-24. 

21.  Чесноков Б.В. Относительный возраст минеральных индивидов и 

агрегатов. – М.: Недра, 1974. – 105 с. 

22. Юшкин Н.П. Генетические методы минералогии и онтогения минералов 

// Проблемы онтогении минералов. – Л.: Наука, 1985. – С. 3-9. 

23.  Юшкин Н.П. Теория и методы минералогии. – Л.: Наука, 1977. – 291 с. 

24.  Юшкин Н.П. Теория микроблочного роста кристаллов в природных 

гетерогенных растворах. – Сыктывкар: Изд-во Коми филиала АН СССР, 

1971. – 52 с. 

 

Додаються також інтернет-джерела. 
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bamov_L_Nedra_1977_All_book.djvu 

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

робіт/практичних занять та 40 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати визначення головних понять та термінів, які зустрінуті під час 

вивчення курсу. 

Вміти визначити за мінеральною асоціацією в колекційних зразках генезис 

даного агрегату 

Ключові слова Мінеральний індивід, мінеральний агрегат, 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: 

загальна геологія, мінералогія, петрографія, основи геохімії, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату геохімії ізотопів 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекційна форма навчання: 

- проведення лекцій з використання мультимедійного забезпечення; 

- дискусія, бесіда, ілюстрація, демонстрація. 

Практичне/семінарське заняття: 

- доповідь, відповідь, обговорення; 

- 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 

наступнимспівідношенням:  

• практичні/самостійнітощо : 25% семестровоїоцінки; максимальна 

кількістьбалів 25; 

• контрольнізаміри (модулі): 25% семестровоїоцінки; максимальна 

кількістьбалів 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 (есе, 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 письмовійроботі 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 практичного 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. Ріст кристалів. Анатомія індивідів 

2. Взаємодія кристала й середовища 

3. Двійники. Епітаксичні наростання 

4. Патологія кристалів. Деформації пластичні та механічні 

5. Магматичний процес габро, базальтів, кімберлітів, дунітів, перидотитів, 

піроксенітів 

6. Мінеральні парагенезиси діоритів, андезитів, сієнітів, трахітів 

7. Мінеральні парагенезиси гранітів, гранодіоритів, кварцових діоритів, 

ріолітів 

8. Мінеральні парагенезиси нефеліновий сієнітів, міаскітів, фонолітів 

9. Мінеральні парагенезиси карбонатитів 

10. Магматичне рудоутворення 

11. Пегматитове мінералоутворення 

12. Гранітні пегматити 

13. Постмагматичне мінералоутворення 

14. Високотемпературні рудні парагенезиси, пов’язані з гранодіоритовими 

та гранітними інтрузіями 

15. Середньотемпературні асоціації пов’язані з зонами кислого й 

андезитового вулканізму 

16. Середньотемпературні асоціації пов’язані з підводним базальт-андезит-

ріолітовим вулканізмом 

17. Низькотемпературні асоціації, пов’язані з зонами кислого й 

андезитового вулканізму 

18. Метасоматичне мінералоутворення 

19. Мінеральні парагенезиси аргілізитів, березитів, вторинних кварцитів 

20. Мінеральні парагенезиси грейзенів, пропілітів, альбітитів, апогранітів 

21. Мінеральні асоціації фенітів, магнезіальних скарнів, вапнякових скарнів 

22. Гіпергенний процес (фактори й умови) 

23. Екзогенне рудоутворення в корі звітрювання 

24. Гіпергенні мінерали зони окиснення й цементації рудних родовищ 

25. Осадовий процес (умови, способи й фактори) 

26. Механогенне мінералоутворення 

27. Хемогенне мінералоутворення 

28. Біогенне мінералоутворення 

29. Метаморфічний процес 

30. Контактово-метаморфічне мінералоутворення 

31. Регіонально-метаморфічне мінералоутворення 



32. Мантійно-метаморфічне мінералоутворення 

33. Імпактне мінералоутворення 

34. Матаморфогенне рудоутворення  

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

завершенню курсу 

 

Схема курсу 
 
Тиж.  Тема, план, 

короткітези 

Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота)  

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, год Термін виконання 

1. Стисла історія, 

фізико-хімічні 

заході та методи 

генетичної 

мінералогії. 

Лекція Дымков Ю.М. 

Минеральные 

индивиды и 

минеральные 

агрегаты // Генезис 

минеральных 

индивидов и 

агрегатов. – М.: 

Наука, 1966. – С. 

72-76.  
Павлишин В.И., 

Юшкин Н.П., 

Попов В.А. 

Онтогенический 

метод в 

минералогии. – К.: 

Наукова думка, 

1988. – 117 с. 

Контрольні 

питання до 

лекції 
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