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Сторінка курсу
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обов’язкові  для  ознайомлення  студентів  з  теоретичними  і
методологічними основами фізики мінералів.  Тому у курсі представлено
як  огляд  концепцій  вивчення  основ  фізичних  теорій  твердого  тіла,
вивчення типів дефектів будови кристалів мінералів, вивчення фізичних
основ методів дослідження мінералів,  так і процесів та інструментів, які
потрібні для реалізації основної мети та завдань. 
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Дисципліна  «Теоретичні  основи  фізики  мінералів»  є  завершальною
вибірковою  дисципліною  з  спеціальності  103  Науки  про  Землю  для
освітньої  програми  магістра,  яка  викладається  в  3  семестрі  в  обсязі   4
кредитів  (за  Європейською  Кредитно-Трансферною  Системою  ECTS).
Курс  охоплює  основні  питання  атомної  фізики,  хімічного  зв’язку  в
мінералах, фізичні властивості мінералів та методи їх дослідження.

Мета та цілі
дисципліни

Метою  вивчення  вибіркової  дисципліни  «Теоретичні  основи  фізики
мінералів»  є  ознайомлення  студентів  із  завданнями  вивчення  зв’язків
основних фізичних властивостей мінералів з їх кристалічною структурою,
з  реальною (дефектною) структурою мінералів,  з  електронною будовою
твердого тіла та  оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх
вирішення.
Студенти повинні отримати інформацією про реальну будову мінералів,
про можливості і обмеження фізичних методів дослідження мінералів та
оволодіти методами інтерпретації отриманих даних.

Література для
вивчення

дисципліни

 Основна література: 
1. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1966. 190 с.

2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 315 с

3. Марфунин А.С. Введение в физику минералов. М.: Недра, 1974. 328 с.

4. Методы минералогических исследований: Справочник (под ред. А.И. 
Гинзбурга). М.: Недра, 1985. 480 с.

Додаткова література:

mailto:smbekesha@ukr.net
mailto:serhii.bekesha@lnu.edu.ua


5. Бекеша С.М.,  Сливко Є.М.,  Білик Н.Т. Цикл лекцій з  курсу ‟Методи
мінералогічних дослідженьˮ. Ч.2. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка,
2013. 104 с. 
6. Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия. - М.: Мир, 1987. 592 с.
7. Гаранин  В.К.,  Кудрявцева  Г.П.,  Посухова  Т.В.,  Сергеева  Н.Е.
Электронно-зондовые методы изучения минералов. М.: Изд-во МГУ, 1987,
231 с.

8. Годовиков А.А. О связи свойств элементов со структурой и свойствами
минералов. М: Наука, 1989. 285 с.

9.  Горобец  Б.С.,  Рогожин  А.А.  Спектры  люминесценции  минералов.
Справочник.. М.: Изд-во ВИМС, 2001. 312 с.

10. Епифанов В.И. Физика твердого тела. М.: Высшая школа, 1977. 288 с. 

11.  Иванова  В.П.,  Касатов  Б.К.,  Красавина  Т.Н.,  Розинова  Е.Л.
Термический анализ минералов и горных пород. Ленинград: Недра, 1974.
320 с.

12. Кощуг Д.Г., Кротова О.Д. Физика минералов. М.: МГУ, геологический
факультет, 2004. 290 с.

13. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. - Київ: Вища школа, 1970. 599 с.
14.  Марфунин  А.С.  Спектроскопия,  люминесценция  и  радиационные
центры в минералах. М.: Недра, 1975. 255 с.

15. Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів. – Київ: ВЦ «Київський
університет», 1998. 360 с.
16.  Платонов  А.Н.  Природа  окраски  минералов.  Киев:  Наукова  думка,
1976. 264 с.

17.  Плюснина И.И. Инфракрасная спектроскопия минералов. М.: Изд-во
МГУ, 1977. 175 с.

18. Пущаровский Д.Ю. Структура и свойства кристаллов. М.: Изд-во МГУ,
1982. 280 с.

19.  Пущаровский  Д.Ю.  Рентгенография  минералов.  М.:  ЗАО
«Геоинформмарк», 2000. 292 с. 

20. Ристич М.М. Основы науки о материалах. Киев: Наукова думка, 1984.
152 с.

21. Таращан А.Н. Люминесценция минералов. Киев: Наукова думка, 1978.
296 с.

22.  Урусов  В.С.  Теоретическая  кристаллохимия.  М.:  Изд-во МГУ, 1987.
375 с.
23. Файф У.С. Введение в геохимию твердого тела. М.: Мир, 1967. 231 с.

24. Франк-Каменецкий В.А. Природа структурных примесей в минералах.
Изд-во Ленинградского ун-та, 1964. 239 с.

25. Хенней Н. Химия твердого тела. М.: Мир, 1971. 224 с.

26. Эрдеи-Груз Т. Основы строения материи. М.: Мир, 1976. 488 с.



Обсяг курсу Обсяг курсу 120 годин. 32 аудиторних занять (лабораторні) та 88 годин
самостійної роботи.

Очікувані
результати
навчання

Після завершення цього курсу студент буде : 
Знати:

основні теорії будови твердого кристалічного тіла,  роль хімічного зв’язку
у  формуванні  кристалічної  структури  мінералу, основні  типи  дефектів
структури мінералів, теоретичні основи фізичних досліджень мінералів;

 Вміти: 

використовувати дані коливної спектроскопії для ідентифікації мінералів,
інтерпретувати  різні  фізичні  властивості  мінералів  (оптичні,
механічні,  магнітні,  електричні,  термічні,  люмінесцентні)
властивості  мінералів, вибирати  адекватний  комплекс  фізичних
методів  дослідження  для  вирішення  наукових  і  прикладних  задач
мінералогії.

Ключові слова Атомна  фізика,  хімічний  зв’язок  в  мінералах,  спектроскопія,  фізичні
властивості мінералів.

Формат курсу Очний  
Підсумковий

контроль, форма
Залік в кінці семестру, комбінований 

Пререквізити Для засвоєння дисципліни потрібні знання з вищої математики, фізики,
неорганічної  хімії,  фізичної  хімії,  мінералогії,  кристалографії.  Під  час
засвоєння  дисципліни  студенти  повинні  використовувати  раніше
отримані  знання  з  вказаних  дисциплін  для  пояснення  фізичних
властивостей і фізичних явищ в мінералах. Дисципліни, що пов’язані з
даною:  методи  дослідження  мінералів,  технологічна  мінералогія,
термодинаміка мінералів.

Навчальні методи
та техніки, які

будуть
використовуватися
під час викладання

курсу

Презентації, лабораторні, семінари

Необхідне
обладнання

Ноутбук, мультимедійний проектор

Критерії
оцінювання
(окремо для

кожного виду
навчальної
діяльності)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
наступним співвідношенням: 
• самостійні роботи: 50 балів;
• контрольні заміри (модулі): 50 балів
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  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 заліку
чи екзамену.

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки
знань.  Також  можна  надати  посилання  на  веб-сторінку  де  розміщені
вказані матеріали.

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

Схема курсу «Теоретичні основи фізики мінералів»

Тиж-
день

Тема, план, короткі тези Форма
діяльності
(заняття)

Література
(нумерація

джерел)

К-сть
годин

1 Тема  1.  Деякі  основні  проблеми  фізики  твердого  тіла.
Будова  атома.  Розгляд  ролі  хімічного  зв’язку  у
формуванні  кристалічної  структури  мінералу.  Типи
хімічного зв’язку.

Лабор.
робота

1-3, 6, 10,
12, 18, 20,

22-26

2

2 Тема  2.  Розгляд  структурних  дефектів  в  мінералах
(точкові дефекти, електронно-діркові центри).

Лабор.
робота

6, 8, 10,
12, 13, 15,

22, 24

2

3 Тема  3.  Розгляд  основних  теорій  будови  твердого
кристалічного тіла. Теорія кристалічного поля.

Лабор.
робота

1-3, 6, 8,
10, 12, 15,

24, 26 

2

4 Тема  4.  Розгляд  основних  теорій  будови  твердого
кристалічного тіла. Зонна теорія будови твердого тіла.

Лабор.
робота

1-3, 6, 8,
10, 12, 15,

24, 26

2

5 Тема  5.  Розгляд  основних  теорій  будови  твердого
кристалічного тіла. Теорія молекулярних орбіталей.

Лабор.
робота

1-3, 6, 8,
10, 12, 15,

24, 26

2

6 Тема  6.  Розгляд  оптичних  властивостей  мінералів.
Заломлення  світла  в  мінералах.  Поляризація  світла
мінералами.  Відбиття  світла  і  блиск  мінералів.
Поглинання світла.

Лабор.
робота

2, 4, 6, 12,
16, 18, 26

2

7 Тема  7.  Розгляд  оптичних  властивостей  мінералів.
Забарвлення  мінералів.  Типи  забарвлення  мінералів
(ідіохроматичне,  алохроматичне,  псевдохроматичне).
Астеризм,  відливи,  опалесценція.  Ознайомлення  з
методами дослідження забарвлення мінералів.

Лабор.
робота

4-6, 10, 12-
14, 16, 17

2

8 Тема  8.  Розгляд  люмінесценції  мінералів. Фізична
сутність  люмінесценції.  Види  люмінесценції
(флуоресценція, фосфоресценція). Типи люмінесценції за
характером  кінетичного  механізму  (резонансна,
спонтанна, метастабільна, рекомбінаційна). 

Лабор.
робота

4-6, 9, 14,
21

2



9 Тема  9.  Розгляд  люмінесценції  мінералів. Робота
приладами з дослідження люмінесценції мінералів.

Лабор.
робота

4-6, 9, 14,
21

2

10 Тема  10.  Ознайомлення  з  механічними  властивостями
мінералів (пружність,  пластичність,  крихкість,  в’язкість,
злам, спайність, твердість). Робота з мінералами.  

Лабор.
робота

1-4, 6, 10,
12, 13, 20,

26

2

11 Тема  11.  Ознайомлення  з  механічними  властивостями
мінералів (пружність,  пластичність,  крихкість,  в’язкість,
злам, спайність, твердість). Робота з мінералами.  

Лабор.
робота

1-4, 6, 10,
12, 13, 20,

26

2

12 Тема  12. Ознайомлення  з  магнітними  властивостями
мінералів.  Діамагнетики,  парамагнетики.  Робота  з
мінералами.

Лабор.
робота

1-4, 6, 10,
12, 13, 20,

26

2

13 Тема  13.  Розгляд  електричних  властивостей  мінералів.
Провідники,  напівпровідники,  діелектрики.  Робота  з
мінералами.

Лабор.
робота

1-4, 6, 10,
12, 13, 20,

26

2

14 Тема  14. Розгляд  термічних  властивостей  мінералів.
Теплоємність,  теплопровідність,  термічне  розширення,
плавлення. Робота з мінералами.

Лабор.
робота

4-6, 11-13 2

15 Тема  15.  Ознайомлення  з  сучасними  методами
визначення  речовинного  складу  мінералів
(рентгеноструктурний аналіз, просвічувальна електронна
мікроскопія, растрова електронна мікроскопія).

Лабор.
робота

4-7, 9, 14,
17, 19

2

16 Тема  16.  Ознайомлення  з  сучасними  методами
визначення  речовинного  складу  мінералів  (електронно-
зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз).

Лабор.
робота

4-7, 9, 14,
17, 19

2

3 Опрацювання   навчальної  та  наукової  літератури  із
закономірностей  атомної  будови  кристалів  (контрольна
робота).

Самостій-
на робота

1-3, 6, 10,
12, 18, 20,

22-26

20

6 Опрацювання і аналіз навчальної та наукової літератури
зі  структурного  аналізу  кристалів  та  особливостей
хімічного зв’язку в мінералах (контрольна робота).

Самостій-
на робота

6, 8, 10,
12, 13, 15,

22, 24

20

10 Детальне  ознайомлення  з  фізичними  властивостями
мінералів  за  допомогою  спеціалізованої  наукової
літератури (контрольна робота).

Самостій-
на робота

4-7, 9, 14,
17, 19

22

15 Детальне  ознайомлення  з  методикою  дослідження
фізичних властивостей мінералів (контрольна робота).

Самостій-
на робота

4-7, 9, 14,
17, 19

26


	використовувати дані коливної спектроскопії для ідентифікації мінералів, інтерпретувати різні фізичні властивості мінералів (оптичні, механічні, магнітні, електричні, термічні, люмінесцентні) властивості мінералів, вибирати адекватний комплекс фізичних методів дослідження для вирішення наукових і прикладних задач мінералогії.

