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Вступ 

Розпізнавання мінералів і їхня діагностика – це важливий розділ мінералогії. 

Універсальним, первинним методом є ідентифікація мінералів за зовнішніми 

ознаками з використанням найпростіших досліджень. Таким методом можна 

скористатися будь-де. Також він має важливе значення у практиці 

геологорозвідувальних робіт і, частково, в наукових дослідженнях.  

Для узгодження термінології та класифікації мінералів при Міжнародній 

мінералогічній асоціації (IMA) – співтоваристві мінералогів усього світу – було 

створено Комісію з нових мінералів і назв мінералів (CNMMN IMA). Визначення 

мінералу, рекомендоване цією комісією в 1995 р., є тепер загальноприйнятим 

(Nickel, 1995): «Мінерал – елемент або хімічна сполука, що є кристалічною в 

нормальних умовах і утворилась у результаті геологічних процесів». Це 

визначення не має зворотної сили, і тому ті речовини, що вже отримали статус 

мінералу, не можуть бути автоматично дискредитовані у зв’язку з 

невідповідністю цьому визначенню. 

До одного мінерального виду належать мінерали з однотипною структурою 

та складом, що може змінюватись в певних межах. Ознаки мінерального виду – 

властивості, за якими ми діагностуємо мінерал певного виду. Властивості, які 

дають можливість надійно розпізнавати мінеральні види, називають 

діагностичними ознаками, а виявлення цих ознак у мінералу та процес його 

ідентифікації (ототожнення) – визначенням мінералу. Макроознаки мінерального 

виду – ознаки, які можна спостерігати у зразках без використання  додаткових 

методів і аналізів. 

Визначення мінералів візуально, за допомогою найпростіших прийомів, має 

важливе значення під час пошуку їх. Для того щоб виявити на певному об’єкті 

всі мінеральні види, потрібно знати їхні характерні ознаки, основні мінеральні 

асоціації та парагенезиси. 

Це навчальне видання підготоване для того щоби студенти краще 

сприймали матеріал у процесі визначення колекцій зразків мінералів гірських 

порід із курсів «Загальна мінералогія» та «Систематична мінералогія», 

спираючись на основні діагностичні макроскопічні ознаки.  
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1. Коротка характеристика основних діагностичних  

макроскопічних ознак мінералів 

 
Основними макроскопічними ознаками мінералів є: 

 Блиск  

 Колір і риса мінералу 

 Спайність, окремість і злам 

 Твердість 

 Морфологія мінеральних індивідів і агрегатів 

 Мінеральні парагенезиси та мінеральні асоціації 

 

1.1 Блиск мінералів 

Блиск – оптичну властивість, яка тісно пов’язана з явищами відбиття та 

заломлення світла, – можна визначити як зовнішній вигляд мінералу у відбитому 

світлі. Розрізняють два основних типи блиску мінералів – металевий та 

неметалевий. Між цими двома типами блисків немає різкого розмежування, і 

блиск мінералів, проміжний між цими типами, називають напівметалевим [1].  

Відчуття блиску викликають кількість і характер світла, відбитого 

поверхнею мінералу. Блиск залежить від цієї поверхні та від сили відбитого 

світла. Гладка поверхня спайності буде відбивати більше світла, ніж нерівна 

поверхня зламу мінералу, навіть якщо це поверхні одного і того самого мінералу. 

Тому навіть різні поверхні одного і того ж зразка даного мінералу можуть мати 

різний блиск. 

Як правило, мінерал із більшим показником заломлення має більш 

інтенсивний блиск. 

Металевий блиск. Мінерали, які сильно поглинають видиме світло, 

непрозорі або майже непрозорі навіть у дуже тонких осколках, як правило, мають 

металевий блиск. Показники заломлення цих мінералів – від 3 і вище. В дану 

групу входять самородні метали і більша частина сульфідів. 

Напівметалевий блиск. Мінерали з показником заломлення від 2,6 до 3, 

більшість з них непрозорі або майже непрозорі, зазвичай мають напівметалічний 

блиск. Приклади: гематит, хроміт, рутил. 

Неметалічний блиск. Розрізняють кілька його різновидів: 

Алмазний блиск – яскравий блиск, типовий для алмазу. Він характерний для 

мінералів із показником заломлення від 1,9 до 2,6. Приклади: каситерит, рутил, 

сфалерит, діамант. 

Скляний блиск характерний для мінералів із показником заломлення від 1,3 

до 1,9. У цей інтервал потрапляє близько 70 % загальної кількості мінералів (у 

тому числі майже всі силікати, більша частина карбонатів, фосфатів, сульфатів), 

галоїди, оксиди та гідроксиди легких елементів (наприклад, алюмінію і  

магнію). 
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1.2. Колір і риса мінералів 

Використання кольору як однієї з діагностичних ознак потребує досвіду та 

вміння відрізняти відтінки кольорів. Власне забарвлення – визначається 

основними компонентами, постійне і є характерним для даного мінералу. 

Прикладами мінералів із постійним характерним забарвленням є синій азурит; 

зелений малахіт; рожевий родохрозит і родоніт; жовтий аурипігмент і 

халькопірит; червона кіновар. Домішкове забарвлення – непостійне і може 

спостерігатись або не спостерігатись у різних зразках одного і того ж мінералу. 

Прикладом може слугувати яскраво-червоне забарвлення в корунду – рубіну 

𝐴𝑙2𝑂3, та трав’янисто-зелене забарвлення берилу – смарагду, викликане 

входженням домішки 𝐶𝑟3+, сфалерит 𝑍𝑛𝑆 білий, жовтуватий без домішок заліза, 

змінює колір залежно від вмісту 𝐹𝑒2+ – від жовтого (< 1 % 𝐹𝑒2+) через 

коричневий (2 − 8 % 𝐹𝑒2+) до чорного (8 % 𝐹𝑒2+). 

Тому якщо власне забарвлення є однією з основних діагностичних ознак, то 

домішкове забарвлення може призвести до хибного визначення мінералу.  

Риса – колір порошку мінералу, досить часто допомагає розрізнити власне 

та домішкове забарвлення. Домішкове забарвлення в основному характерне для 

мінералів із неметалевим блиском і в цьому випадку не зберігається в порошку 

мінералу; наприклад, темнозабарвлені плагіоклази дають білу рису.  

Порошок мінералу, за яким визначають колір риси, можна отримати під час 

розтирання, дряпання або руйнування якимось іншим способом поверхні 

мінералу, а також проводячи мінералом по пластинці білого неглазурованого 

фарфору, так званого бісквіту. Бісквітом не можна користуватися при 

визначенні мінералів, твердість яких перевищує твердість фарфору (Н~6,5). 

Колір риси є майже постійним і тому є більш цінною діагностичною ознакою ніж 

забарвлення, яке можна спостерігати в крупнозернистих зразках і яке залежить 

від різних чинників, наприклад, від розміру зерен. Колір риси є важливою 

діагностичною ознакою особливо під час діагностики мінералів із металевим 

блиском. 

 

1.3. Спайність, окремість і злам 

Спайність – це властивість мінералу сколюватися (руйнуватися) вздовж 

кристалографічно фіксованих площин з утворенням гладких (дзеркальних) 

поверхонь, орієнтація яких визначена напрямом мінімальної сили зв’язку між 

позиціями кристалічної структури. Площини, вздовж яких відбувається 

руйнування, називаються площинами спайності. Спайність паралельна до 

реальних граней і має свої індекси. Напрям спайності позначається назвою грані, 

до якої вона є паралельною, або індексами цієї грані. В кубічній сингонії 

спайність називають октаедричною або кубічною; в тетрагональній і ромбічній 

сингоніях – дипірамідальною, у триклінній – пинакоїдальною, а в мінералах усіх 

інших сингоній – призматичною. Число напрямів спайності залежить від 

кількості граней відповідної простої форми і визначається діленням на два. 

Наприклад, спайність (100) в кубічних мінералах проходить по шести площинах, 

тобто спайність по кубу – в трьох напрямах (галіт, галеніт); спайність (111) в 
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кубічних кристалах проходить по вісьмох площинах, тобто спайність по 

октаедру – в чотирьох напрямах (флюорит, пентландит). 

Ступінь досконалості спайності визначається від дуже недосконалої до 

дуже досконалої. Якість спайності в мінералогії характеризують термінами 

досконала, хороша, ясна і неясна. Широко розповсюджені також більш докладні 

градації якості спайності: дуже досконала (у слюдах), досконала (в кальциті й 

галеніті), середня (в польових шпатах), недосконала (в апатиті й олівіні) та дуже 

недосконала (в корунді й магнетиті) [1]. У багатьох мінералах досить часто 

проявляється окремість, яку на перший погляд нелегко відрізнити від спайності. 

Окремість – наслідок розпаду твердих розчинів (піроксен, корунд, магнетит), 

перетворень з упорядкуванням структурних позицій, домішок (піротин), 

двійникування (корунд). На різних зразках одного й того ж мінералу окремість 

може бути як наявна, так і відсутня, хоча для деяких мінералів окремість є більш 

характерна, а у деяких узагалі не спостерігається. Багато здвійникованих 

кристалів (і кристалічних зерен) розколюються вздовж площин зростання 

двійникових індивідів. Упевнено відрізнити площини спайності й окремості 

можна тільки після визначення їхньої кристалографічної орієнтації та з’ясування 

позиції в кристалічній структурі мінералу. 

Деякі характерні риси притаманні також мінералам, у яких немає спайності, 

і щільним масам тонкозернистих мінералів зі спайністю. Термін злам 

стосується будь-якого випадку дезінтеграції зразка мінералу, однак у 

мінералогії його застосовують тільки тоді, коли під час розколювання 

утворюються нерівні поверхні, не пов’язані з будь-якими кристалографічними 

напрямами. Злам, зазвичай, починається біля подряпини або тріщини у зразку і 

потім розповсюджується вздовж областей концентрації дислокацій, по 

ослаблених зонах або вздовж ділянок, які збагачені включеннями (в тому числі і 

рідкими). Злам характерний для речовин, у яких міцність (тобто сили зв’язків і 

густина розподілу атомів) однакова або мало відрізняється в різноманітних 

напрямках. Крім того, злам проявляється й у мінералів, яким притаманна 

спайність, під час їхнього сколювання вдовж напрямів, які не збігаються зі 

спайністю.  

Для опису різних типів зламів використовують багато різних термінів, але 

найчастіше такі: 

Черепашковий (раковистий) – гладкий із викривленими поверхнями. 

Рівний – більш або менш плоский. 

Скалковий – шорсткий, зазубрений, із гострими краями. 

Волокнистий – нагадує розщеплену деревину. 

Нерівний (або неправильний) – шорсткуватий. 

Між зламом і недосконалою спайністю неможливо провести чітку границю, 

і кожен дослідник по-своєму розрізняє ці поняття. 
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1.4. Твердість 

Твердість мінералів зазвичай виражають в одиницях шкали Мооса:  

 
Твердість Мінерал Порівняння 

 

1 

2 

Тальк 

Гіпс 

 

Твердість нігтя 

3 

4 

5 

Кальцит 

Флюорит 

Апатит 

 

Твердість леза, 

ножа або скла 

6 

7 

8 

9 

10 

Польовий шпат (ортоклаз або мікроклін) 

Кварц 

Топаз 

Корунд 

Діамант (алмаз) 

 

 

 

 

 

 

Як зазначено в таблиці, ніготь людини має твердість близько 2,5, а твердість 

більшості лез ножів або осколків звичайного віконного скла становить близько 

5,5. Твердість мідної монети 3. Для діагностики багатьох мінералів достатньо 

визначити, є вони м’якими (Н < 2,5), твердими (Н > 5,5) чи мають середню 

твердість (Н від 2,5 до 5,5).  

Наприклад, мінерал з Н = 6,5 зможе дряпати польовий шпат і одночасно 

зможе бути подряпаний кварцом. 

 

При визначенні твердості необхідно враховувати два фактори: 

1. Твердість даного мінералу – це твердість його чистої гладкої поверхні, 

наприклад, площини спайності. Звітрілі, вкриті вторинною плівкою 

мінерали можуть мати занижене значення твердості. 

2. Тонкозернисті маси мінералів під час визначення твердості можуть 

дезінтегруватися; при цьому може скластися враження, що на них 

утворюються подряпини. Інколи цю проблему можна вирішити, якщо 

дряпати досліджуваним зразком еталонний, а не навпаки. 

Потрібно також зазначити, що твердість деяких анізотропних мінералів 

сильно відрізняється залежно від напрямку. Характерним прикладом може бути 

кіаніт, твердість якого непостійна: на грані пінакоїда {100} в напрямку [001] вона 

дорівнює 4–5, а на цій же грані в напрямку [010] – близько 7. 
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2. Морфологія мінеральних індивідів і агрегатів 

У природі мінерали мають вигляд окремих кристалів різного розміру, 

кристалічних двійників, різних агрегатів (зростки, зернисті суцільні маси, 

землисті скупчення, нальоти, натічні утворення, кірочки). Ось чому ми 

розрізняємо морфологію і розмір кристалів, а також морфологію агрегатів. 

Деякі мінерали ніколи не утворюють крупних кристалів. Наприклад, розмір 

часток глинистих мінералів завжди менше сотих і навіть тисячних часток мм; 

прихованокристалічна відміна кварцу – халцедон – складається з найтонших 

кристалічних волоконець завтовшки в соті частки мм і менше. Найчастіше 

мінерали представлені дрібними кристалами – не більше кількох мм. Окремі 

мінерали (кварц, польові шпати, слюди) можуть траплятися й у вигляді 

найдрібніших зерен і у вигляді гігантів. 

Два поняття, які дають можливість охарактеризувати морфологічні 

особливості мінеральних індивідів і агрегатів, – це габітус та обрис. 

Габітус кристала – сукупність його граней і ребер у їхньому відносному 

розвитку. Іншими словами – це зовнішній вигляд мінералу, що визначається 

панівною, домінуючою простою формою (рис. 1). 

 
Рис. 1. Форми кристалічних багатогранників: А – тетраедр,  

Б – октаедр, В – гексаедр, Г – ромбододекаедр, Д – пентагон-додекаедр,  

Е – тетрагон-триоктаедр; Ж – ромбоедр, З – тригональний скаленоедр;  

И – тригональний трапецоедр, К – тригональна призма, Л – тригональна  

дипіраміда, М – гексагональна призма, Н – гексагональна дипіраміда,  

О – тетрагональна призма, П – тетрагональна дипіраміда [15] 
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Певним сингоніям відповідають кристали відповідних габітусів. 

Для реальних кристалів мінералів можна виділити такі головні типи 

габітусів, тобто груп кристалів мінералів, які відрізняються один від одного 

домінуючою простою формою або комбінацією форм:  

1) призматичний і призмоподібний; 

2) пінакоїдальний; 

3) дипірамідальний і дипірамідоподібний (октаедричний у кристалів кубічної 

сингонії); 

4) ромбоедричний і ромбоедроподібний (гексаедричний у кристалів кубічної 

сингонії); 

5) тетраедричний і тетраедроподібний; 

6) скаленоедричний і скаленоедроподібний; 

7) пірамідальний і пірамідоподібний; 

8) трапецоедричний і трапецоедроподібний (серед природних кристалів не 

траплявся); 

9) змішаний, або комбінований. 

Для кристалів кубічної сингонії ще виділяють пентагон-додекаедричний і 

ромбододекаедричний габітуси. 

Закінчення «подібний» додають, якщо кристал зовні подібний на дану  

форму. Наприклад, кристали азуриту мають ромбоедроподібний габітус, хоча на 

кристалі є тільки грані пінакоїдів і призми. 

Крім симетрії, на форму кристалів впливають умови їхнього росту. За 

ідеальних умов росту всі грані кристала розвиваються однаково відповідно до 

його внутрішньої будови. Вони утворюються тільки при рівномірному і 

всебічному надходженні живильної речовини до всіх граней. 

Але у природі кристали звичайно спостерігають у вигляді спотворених, 

викривлених форм, із неоднаковим розміром граней тих самих простих форм; як 

правило мають східчасту будову, бувають викривлені, часто вкриті штриховкою, 

різноманітними фігурами росту або розчинення. 

Унаслідок різної швидкості росту в різних напрямках кристали можуть бути 

витягнуті, сплюснуті або рівномірно розвинені. На відміну від габітусу, 

загальний вид кристала називають обрисом. Обрис характеризує розвиток 

індивідів по трьох взаємно перпендикулярних напрямках, відносно яких і 

виділяють 3 типи обрисів: 

1. Ізометричний (кристал розвивається в різних напрямках майже однаково); 

лінійні параметри кристалічної гратки a=b=c (рис. 2). Різновид – зернистий. 
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Ізометричний обрис характерний для мінералів, які кристалізуються в 

кубічній сингонії, інколи – в нижчій категорії сингоній (псевдокубічний обрис). 

Наприклад: ромбододекаедри гранату, гексаедри піриту і галеніту, октаедри 

діаманта. 

2. Видовжений (кристал розвивається в одному напрямку), a=b≤c (рис. 3). 

 

Видовжений обрис характерний для мінералів, які кристалізуються в 

середній категорії сингоній (тетрагональна, тригональна, гексагональна), інколи 

в нижчій категорії сингоній. Залежно від співвідношення параметрів a, b, c 

виділяють такі різновиди видовженого обрису: 

 призматичний (гірський кришталь, берил); 

 стовпчастий (турмалін, епідот); 

 тичкуватий (епідот, берил); 

 голчастий (антимоніт, актиноліт, тремоліт); 

 волокнистий (хризотил-азбест). 

3. Сплощений (кристал розвивається переважно в напрямках, які лежать в одній 

площині), a=b≥c (рис. 4) 

 

 

 
 Рис. 2. Ізометричний обрис [18] 

 

 
Рис. 3. Видовжений обрис [18] 
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Рис. 4. Сплощений обрис [18] 

 

Сплощений обрис трапляється у мінералів, які кристалізуються в нижчій 

категорії сингоній (триклінна, моноклінна, ромбічна), інколи – в середній 

категорії сингоній, у певних умовах мінералотвірного середовища. Залежно від 

співвідношення параметрів a, b, c виділяють такі різновиди сплощеного обрису: 

 таблитчастий (хлорит, титаніт); 

 пластинчастий (гіпс); 

 листкуватий (мусковіт, біотит); 

 лускуватий (серицит, фуксит). 

Типи обрисів деяких мінералів наведено на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Приклади обрисів мінералів: 

 

I – ізометричні: а – магнетит, б – пірит, в – гранат; II – видовжені: г – барит, д – антимоніт, 

е – кварц; III – сплощені: ж – барит, з – хлорит [16] 
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Габітус є результатом симетрії, яка властива тому чи іншому кристалу 

мінералу, а обрис – результат умов росту. Якщо габітусів може бути багато 

(відповідно кількості простих форм), то обрисів є лише 3. Крім того, термін 

«габітус» застосовують лише для ідіоморфних кристалів (від гр. ідіос – свій, 

власний, і морфе – форма), а «обрис» – для всіх кристалічних індивідів. 

Морфологія мінералів багато в чому визначається особливостями їхньої 

кристалічної структури. Наприклад, мінерали з ланцюжковими і стрічковими 

структурами частіше трапляються у вигляді видовжених, а з шаруватими 

структурами – у вигляді сплощених індивідів. Мінерали з найщільнішою 

кубічною упаковкою атомів зазвичай ізометричні, а з найщільнішою 

гексагональною – сплощені чи видовжені. 

Для деяких мінералів габітус чи обрис настільки характерний, що він 

відображений у назві. Наприклад: тетраедрит – трапляється тільки у вигляді 

тетраедричних кристалів, із бляклих руд (складні сульфіди, сульфосолі) – 

𝐶𝑢10
+ 𝐶𝑢2

2+𝑆[𝑆𝑏𝑆3]4 (кубічна сингонія); сфен (титаніт) – у вигляді клиноподібних 

кристалів (від гр. сфен – клин) 𝐶𝑎𝑇𝑖𝑂[𝑆𝑖𝑂4]; аксиніт (від гр. аксине – сокира) – 

𝐶𝑎2𝐹𝑒2+𝐴𝑙2(𝐵𝑂3)(𝑂𝐻)[𝑆𝑖4𝑂12] кристали мають клиноподібну форму з 

характерними дуже гострими, ріжучими краями. 

Мінерали рідко спостерігають у вигляді окремих кристалів, частіше вони 

утворюють різні скупчення, які називають агрегатами. Мінеральний агрегат – 

сукупність мінеральних індивідів, що механічно скріплені між собою. Агрегату 

властива структура і текстура. Тобто агрегати – це особливого типу мінеральні 

скупчення, яким властива однорідність складу і один тип структури. Причому 

під однорідністю складу мінерального агрегату розуміється не обов’язково 

мономінеральність, а головним чином відносно рівномірну повторюваність 

індивідів мінералів усіх представлених видів. Класифікацій мінеральних 

агрегатів дуже багато. Звертає на себе увагу різноманіття тих ознак, за якими 

відбувалося виділення відомих у літературі морфологічних відмін мінеральних 

агрегатів. Їх виділяють за такими ознаками: 

За характерними особливостями структури – радіально-променисті, 

паралельно-тичкуваті, друзові тощо. 

За зовнішньою формою – нирки, жеоди, вузли, прожилки, шари, лінзи, кірки, 

плівки, нальоти, сферичні та гіллясті агрегати тощо. 

За формою мінералів – лускуваті, волокнисті, голчасті, зернисті, листуваті 

агрегати та ін.  

За розміром складових мінеральних індивідів: крупно-, середньо- і 

дрібнозернисті.  

За відносним розміром зерен розрізняють рівномірно- та нерівномірно-

зернисті.  

За фізичними властивостями – пухкі (рихлі), порошкуваті, землисті, 

пористі та ін. 

За способом формування – кліважні смуги (здатність порід розколюватися 

на пластинки і призми по густо розвиненій системі паралельних площин, які 

перетинають шаруватість або паралельні до неї, може виникати за рахунок  
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паралельного орієнтування видовжених мінералів), сегрегаційні шари, 

псевдошари диференціації або асиміляції, шліри асиміляційні (шліри – 

мінеральні скупчення у вивержених гірських порід, які відособились у 

магматичну стадію і відрізняються від решти маси гірської породи кількісними 

співвідношеннями мінералів – наприклад, ділянки, збагачені темноколірними 

мінералами у гранітах, поступові переходи) та ін., сталактити і сталагміти, друзи 

наростання, друзи перекристалізації, натічні й колоїдні агрегати та ін. 

Найпоширеніші – зернисті й щільні, або суцільні, агрегати. Це скупчення 

неправильно зрощених зерен одного чи кількох мінералів. Прикладом можуть 

слугувати всі повнокристалічні вивержені гірські породи. 

 
3. Мінеральні парагенезиси та мінеральні асоціації 

У природі мінерали майже ніколи не спостерігають ізольовано. Вони 

утворюють різні комплекси, відомі під назвою гірських порід і мінеральних 

родовищ. При цьому мінерали або розсіяні, або мають вигляд дрібної 

вкрапленості, або утворюють на певних ділянках більші чи менші концентрації. 

Мінерали трапляються у природі не хаотично, утворення гірських порід і 

мінеральних родовищ – явище не випадкове, як не випадкове і поєднання 

мінералів між собою. Мінерали у природі перебувають у вигляді певних спільнот 

– асоціацій. Власне знання і правильне тлумачення природних асоціацій 

мінералів дає змогу припустити знаходження того чи іншого мінералу в даній 

асоціації; якщо такими мінералами є практично важливі, то можна говорити про 

виявлення корисних копалин.  

Відповідаючи на запитання, яке походження мінералу, звичайно вказують 

на геологічний процес, під час якого він утворився, і спосіб його утворення. 

Звідси парагенезис – означає сумісне утворення і, відповідно, знаходження 

мінералів. На міжнародному колоквіумі в 1966 році, присвяченому 175-річчю від 

дня народження Брейтгаупта Іоана Августа Фрідріха (німецького мінералога) 

було прийнято таке визначення: Парагенезис мінералів – це мінеральна 

асоціація, що виникла закономірно в ході одного процесу, який був обмежений 

у просторі та часі і який відбувався у певних фізико-хімічних умовах. 

Отже, зрозуміти парагенетичні особливості для кожного мінералу можна, 

лише вивчаючи усі їхні властивості, специфічні для кожного мінералу і різні для 

різних його родовищ або проявів. 

В одній і тій самій породі ми можемо знайти мінерали, які виникли в 

результаті різних процесів. У цьому випадку говорять про різні парагенетичні 

асоціації мінералів. Наприклад, в одній породі є халькопірит, пірит, кварц, 

малахіт, лімоніт – це дві парагенетичні асоціації: більш рання (гідротермальна) – 

кварц, пірит, халькопірит, а пізніша – малахіт і лімоніт (вторинні мінерали). 

По суті, поняття «парагенезис мінералів» і «парагенетична асоціація» 

однакові, і їх зазвичай вживають як синоніми. Проте залежно від того, що треба 

підкреслити, слід говорити по-різному: якщо хочемо підкреслити сумісний 

генезис (походження), то, наприклад, скажемо: пірит перебуває в парагенезисі з 

халькопіритом; якщо хочемо підкреслити сумісне знаходження (наприклад, у 
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взірці), то скажемо: пірит перебуває в парагенетичній асоціації (або просто в 

асоціації) з халькопіритом і піротином. 

Кожну парагенетичну асоціацію можна розглядати як систему, що виникла 

за певних значень температури, тиску і концентрації речовини. Ці чинники і 

визначають умови утворенню мінеральних асоціацій; зміна їх призводить до 

порушення рівноваги в системі і утворенню інших мінеральних асоціацій.  

Згідно з принципом Ле-Шательє, за дії на систему, яка перебуває у рівновазі, 

виникає реакція, яка протидіє цій дії. Так, підвищення температури призводить 

до процесів, які відбуваються з поглинанням тепла, і навпаки, зниження 

температури викликає процеси з виділенням тепла. Наприклад, під час 

збільшенні температури підвищується розчинність солей у солеродних басейнах, 

яка супроводжується поглинанням тепла. 

Підвищення тиску призводить до утворення мінералів, які мають велику 

густину. Наприклад, поліморфна модифікація SiО2 – стишовіт – має густину 

4,23; вона нестійка в поверхневих умовах, де стійкий кварц із густиною 2,65. 

Проте стишовіт характерний для глибинних областей Землі, де панують високі 

тиски, або утворюється під час імпактних подій (так само під час миттєво 

створюваних надвисоких Р). 

Підвищення концентрації речовини сприяє виділенню її зі системи. 

Наприклад, у кислих лавах виділяються мінерали, багаті на SiО2, у тому числі 

кварц, польові шпати тощо.  

Усе стає набагато складніше, коли одночасно змінюються і тиск, і 

температура, і концентрація, і коли в систему привносяться інші компоненти. 

Щодо обмеження парагенезису мінералів у просторі й часі, то взагалі 

вважають, що кожна мінеральна асоціація відповідає певній стадії мінералізації, 

продукти якої локалізуються як мінеральні тіла. 

Зрозуміло, що мінерали можуть утворюватися одночасно або в певній 

послідовності один за одним. Порядок виділення мінералів можна з’ясувати за 

такими ознаками : 

1) За суміжними лініями між мінералами. Мінерал, що заповнює тріщини в 

іншому мінералі, утворився пізніше від того, в якому він міститься; 

2) За ступенем ідіоморфізму мінералів, або правильністю обмежень. Добре 

окристалізовані мінерали часто виникали раніше від тих, що займають 

проміжки між ними. Але тут слід мати на увазі, що в метаморфічних і 

метасоматичних породах добре огранені кристали дуже часто бувають 

пізнішими утвореннями; 

3) За наявністю реліктів. Наявність одного мінералу в іншому свідчить про 

більш раннє утворення мінералів-реліктів. Такі ж відношення 

спостерігаються при заміщенні: мінерал, який заміщується, утворився раніше 

від того, що його заміщує. 

Нерідко один і той же мінерал виділяється кілька разів у процесі 

мінералоутворення. Ці неодночасні виділення одного і того ж мінералу 

називають генераціями, або поколіннями мінералів. 
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Мінерали різних генерацій зазвичай відрізняються між собою за хімічним 

складом і зовнішнім виглядом – колір, розмір зерен, огранування і т. д. 

Наприклад, кварц ранніх генерацій часто має сірий колір, а більш пізній – білий, 

причому має краще огранування і прозорість (гірський кришталь). 

До однієї генерації слід залучати мінерали, що утворилися одночасно, але 

внаслідок різних умов набрали різного вигляду (наприклад, тичкуваті, суцільні 

та друзові агрегати). 

 

4. Типи мінералотворних процесів 

За умовами утворення всі процеси утворення мінералів прийнято поділяти 

на дві великі групи – ендогенні та екзогенні. У кожній такій великій групі 

процесів поєднано кілька типів процесів (і відповідно – генетичних типів 

мінералоутворення): 

І. Ендогенні. 

Магматичні: інтрузивні, ефузивні, пегматити, карбонатити. 

Контактово-метасоматичні: фенітизація, альбітизація, грезенування, 

скарнування. 

Гідротермальні.  

Метаморфічні.  
ІІ. Екзогенні. 

Процеси звітрювання й окиснення: кори звітрювання, зони окиснення. 

Осадове породоутворення: механічні осади, інфільтрати, хімічні осади; 

біогенні процеси; діагенез. 

 

4.1. Мінеральні асоціації магматичного процесу 
І. Ендогенні (зсередини народжені): ці процеси пов’язані в глибокими 

надрами Землі, відбуваються за високих температур. Джерелом ендогенних 

утворень є магма.  

Магматичні: інтрузивні, ефузивні, пегматити, карбонатити. 

Температура магматичних процесів найвища серед усіх процесів 

мінералотворення: 1450–520 °С. Кристалізація мінералів відбувається із магми – 

складного розплаву оксидів Sі та Al з розчиненими в ньому металами Mg, Fe, Ca, 

Tі, Na, K. Інші елементи (Mn, Nі, Ba, Cu, S та ін.) наявні в незначних кількостях. 

Процес кристалізації магми (швидкість, порядок виділення мінералів, структура 

і текстура породи) залежить від температури й початкового складу магми, а 

також від вмісту в магмі летких компонентів (H2O, CO2, B, P, Lі, Cl, F). Вміст 

летких компонентів у породах (у вигляді мінералів: апатит, монацит, турмалін, 

слюди, топаз, карбонати) значно менший, ніж у магмі, де їхня сумарна 

концентрація може сягати 15 %. 

Основна особливість магматичного процесу – кристалізація мінералів із 

розплаву зі зниженням температури. 
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Мінерали і парагенези магматичного походження [9] 

Породи 
Мінерали 

головні акцесорні промислові 

Кімберліти Олівін, діопсид 

(хром-діопсид), 

флогопіт, кальцит 

Піроп, ільменіт, 

хроміт, магнетит, 

апатит, циркон, 

алмаз 

Діамант 

Еклогіти Піроксени 

(омфацит), 

ґранати (піроп-

альмандин) 

Рутил, кіаніт, 

ільменіт, шпінель, 

алмаз, кварц 

Діамант 

Перидотити, дуніти Олівін, піроксени, 

магнетит, хроміт 

Магнетит, хроміт, 

ільменіт, шпінель, 

піротин, піроп, 

плагіоклаз 

Хроміт, платина (у 

дунітах),  

титаномагнетит 

Сульфідні лікваційні 

руди 

Піротин, 

пентландит, 

халькопірит, 

пірит, кубаніт 

Платина, борніт, 

магнетит, ільменіт 

Пентландит, 

халькопірит, платина 

Габро Плагіоклаз 

(анортит, 

лабрадорбітовніт), 

діопсид, 

гіперстен, олівін 

Ільменіт, рогова 

обманка, апатит, 

рутил, магнетит, 

платина, піротин 

Титаномагнетит, 

ільменіт, платина, 

пентландит 

Базальти Плагіоклаз 

(лабрадор-

бітовніт), 

піроксени, рогова 

обманка, олівін 

Апатит, магнетит, 

піротин, 

пентландит, 

халькопірит, 

ільменіт 

 

Діорити, андезити Плагіоклази 

(андезин- 

олігоклаз), рогова 

обманка, 

піроксени 

Магнетит, ільменіт, 

циркон, кварц, 

апатит 

 

Граніти, гранодіорити Кварц, к-шпати, 

плагіоклази 

(олігоклаз, 

альбіт), біотит, 

мусковіт, рогова 

обманка 

Магнетит, ільменіт, 

апатит, монацит, 

циркон, титаніт, 

пірит 

Вольфраміт, колумбіт, 

танталіт, берил, топаз 

Ріоліти, дацити Кварц, санідин, 

плагіоклази 

(кислі), мікроклін, 

ортоклаз, рогова 

обманка, піроксен 

Тридиміт, 

кристобаліт, 

апатит, циркон, 

титаніт, кордієрит 

 

Нефелінові сієніти, 

фоноліти 

Ортоклаз, 

санідин,нефелін, 

na-амфіболи, 

лужні піроксени, 

лейцит 

Циркон, евдіаліт, 

титаніт, лопарит, 

магнетит, апатит, 

содаліт, канкриніт, 

гаюїн, натроліт 

Апатит, лопарит, 

циркон, евдіаліт, 

нефелін, графіт, лейцит 
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Породи 
Мінерали 

головні акцесорні промислові 

Карбонатити Кальцит, доломіт, 

анкерит, сидерит, 

діопсид, гуміт, 

форстерит, 

флогопіт, апатит, 

егірин, 

арфведсоніт 

Магнетит, баделіїт, 

пірохлор, 

гатчетоліт, 

перовськіт, ешиніт, 

колумбіт, паризит 

Магнетит, пірохлор, 

гатчетоліт, колумбіт, 

паризит, флогопіт, 

вермикуліт, апатит, 

молібденіт 

4.2. Мінеральні асоціації гранітних пегматитів 

Пегматити – це тіла переважно жильної форми, складені велико- й 

гігантокристалічними агрегатами. Гранітні пегматити складаються як із типово 

гранітних (кварц, польові шпати, слюди), так і з властивих переважно 

пегматитам мінералів (сподумен, петаліт, тантало-ніобати, берил та ін.), що 

формують різко обмежені зони сталого складу та структури. Характерною рисою 

пегматитів є розвиток зовнішньої зони з графічною структурою кварц-

польовошпатового агрегату (графічна зона) та внутрішньої кварцової зони 

(кварцового ядра). 

За мінеральним складом і вмістом Li, Nb, Ta, Be, TR, Th, U розрізняють 

кришталеносні, рідкіснометальні, кварц-польовошпатові рідкісноземельні, 

мусковітові відміни гранітних пегматитів.  

Пегматитовий процес відбувається на глибинах 3–15 км за умови наявності 

певного зовнішнього тиску, що задає літостатичне навантаження і не дає змоги 

втекти летким компонентам, сприяючи автономному розвиткові пегматитової 

системи, в умовах, що сприяють виникненню збагаченого водою, фтором, бором 

і фосфором розплаву. Охоплює інтервал температур від 700–650 до 250–200 °С; 

ранні асоціації виникають шляхом кристалізації із розплаву, пізні – із 

гідротермального розчину (шляхом відкладення, метасоматичного заміщення). 

Мінерали гранітних пегматитів [9] 

Типи пегматитів Головні Другорядні Промислові 

Кришталеносні Мікроклін, кварц, 

альбіт, олігоклаз, 

біотит 

Берил, турмалін, 

топаз, тантало-

ніобати, 

флюорит 

Кварц, топаз, берил, 

флюорит, керамічна 

сировина 

Рідкіснометальні Кварц, альбіт, 

мікроклін, 

мусковіт, 

сподумен, 

лепідоліт, петаліт, 

полуцит 

Турмалін, 

апатит, берил, 

колумбіт, 

танталіт, ґранат, 

каситерит, 

амблігоніт 

Берил, сподумен, 

лепідоліт, амблігоніт, 

полуцит, колумбіт, 

танталіт 

Кварц-польово-

шпатові 

Кварц, олігоклаз, 

альбіт, мікроклін, 

мусковіт, біотит 

Апатит, мона-

цит, ксенотим, 

уранініт, маг-

нетит, аланіт 

Монацит, уранініт,  

аланіт, керамічна 

сировина 

Слюдоносні Кварц, олігоклаз, 

альбіт, мусковіт, 

мікроклін 

Апатит, 

монацит, ґранат 

Мусковіт 
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4.3. Мінеральні асоціації високотемпературних метасоматичних утворень: 

феніти, ґрейзени, альбітити 

Процеси взаємодії гірських порід із флюїдами різного походження 

приводять до заміщення мінералів породи новими мінералами, рівноважними з 

флюїдом. У цьому разі об’єм мінеральних фаз може збільшуватись або 

зменшуватись. Такий процес називають метасоматозом. 

Метасоматоз – це процес заміщення одних мінералів іншими, 

спрямований на досягнення рівноваги між породою та флюїдом, який 

фільтрується крізь породу. Порода в ході перетворення не втрачає твердого 

стану. Розчинення старих мінералів і кристалізація нових відбуваються 

одночасно. Флюїд представлений гідротермальним розчином або поверхневими 

водами (у разі вивітрювання, в зонах окиснення сульфідних родовищ). 

Метасоматичним утворенням властива зональність мінерального складу 

новоутворень. Зміна одного мінералу іншим відбувається у невеликому 

проміжку, різко. 

Для метасоматичних процесів характерний спрямований потік флюїду 

та/або розчинених компонентів. Наслідком цього є зміна складу розчину в міру 

його фільтрування крізь породу, а отже, і зміна мінералів, рівноважних із 

розчином. Це явище має вигляд зонального розподілу мінеральних асоціацій за 

напрямком просування флюїду. Послідовність метасоматичних зон від ділянки, 

звідки флюїд почав рухатися (тилової), до ділянки, де його вплив на склад 

породи наближається до нуля (фронтальної), називають метасоматичною 

колонкою. У тиловій зоні мінеральна асоціація контрольована параметрами 

флюїду, у фронтальній – близька до первинної породи. 

Метасоматичні утворення мають нерівномірні розміри мінералів, плямисті 

текстури зі звивистими межами агрегатів. Часто новоутворення розподіляються 

по системі тріщин, утворюючи брекчієподібні текстури. 

Хімічний склад метасоматичних утворень залежить від параметрів флюїду 

(температура, pH, окисно-відновний потенціал, концентрація компонентів) і 

складу заміщуваних порід. 

Метасоматичні породи, що супроводжують вкорінення магматичних 

тіл – феніти, апограніти, грейзени, скарни. 

 

Мінерали фенітів [9] 

Головні Другорядні Мають промислове значення 

Амфіболи (арфедсоніт-

рибекіт, авгіт), егирін, 

егирін-авгіт, нефелін, 

олігоклаз, мікроклін, 

ортоклаз, біотит 

Лопарит, пірохлор, 

бастнезит, циркон, 

евдіаліт, торит, 

баделіїт, апатит, 

титаніт,  ільменіт 

Лопарит, пірохлор, циркон 

 

Фенітами називають будь-які силікатні породи – граніти, гнейси, 

амфіболіти, пісковики, лупаки, габро, ефузиви тощо, – які зазнають інтенсивних 

метасоматичних змін під впливом лужних флюїдів, пов’язаних з інтрузіями 
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лужних порід (нефелінових сієнітів, карбонатитів, сієнітів). Феніти утворюють 

навколо лужних масивів зони до кількох сотень метрів завширшки. Мінеральний 

склад фенітів визначений складом первинних порід (релікти кварцу, плагіоклазу, 

рогової обманки, діопсиду, біотиту) і параметрами флюїду, під впливом якого 

формуються мінерали-новоутворення. З наближенням до масивів підвищується 

температура мінералотворення і збільшується кількість новоутворених 

мінералів. Температура на контакті з масивом може досягати 1000–1200 °С. Для 

тилових зон характерні нефелін, егірин, арфедсоніт, для фронтальних – біотит, 

авгіт, мікроклін. 

Феніти можуть містити високі концентрації мінералів рідкісних елементів. 

Альбітизація (утворення апогранітів). Альбітизація – інтенсивне 

метасоматичне утворення альбіту в гранітоїдах під впливом 

високотемпературних гідротермальних лужних розчинів, що їх виділяє гранітна 

магма. Такі зміни розвиваються у верхніх, апікальних частинах гранітних 

масивів. У тилових зонах апогранітів відбувається привнесення Na і винесення 

K, формування альбіту, літієвих слюд, берилу, колумбіту, пірохлору, циркону; у 

фронтальних – привнесення K і широкий розвиток калієвого польового шпату, 

часто амазоніту. З апогранітами пов’язані найбільші родовища танталу та ніобію 

(Північна Нігерія), Lі, Rb, Be, TR, Zr, Hf. 

 

Мінерали апогранітів [9] 

Головні Другорядні Мають промислове значення 

Альбіт, 

мікроклін, 

олігоклаз, 

амазоніт, кварц 

 

Біотит, мусковіт, лепідоліт, 

цинвальдит, рибекіт, егірин, 

топаз, берил, фенакіт,  

колумбіт, танталіт, 

пірохлор,  

циркон, каситерит,  

вольфраміт, молібденіт 

Колумбіт-танталіт, пірохлор, берил,  

фенакіт 

 

Ґрейзенами називають метасоматичні породи кварц-слюдистого (мусковіт, 

цинвальдит) складу. Це дрібно-середньозернисті породи суттєво кварцового 

складу із топазом, берилом, флюоритом. Топаз і берил утворюють великі 

метакристали на фоні кварц-мусковітової дрібнозернистої маси. Характерні 

пустоти з дрібними кристалами вольфраміту, каситериту, топазу, берилу, 

турмаліну. Із ґрейзенами пов’язані кварц-вольфраміт-берилові, кварц-топаз-

каситеритові жили з вісмутом і вісмутином. 

Мінерали ґрейзенів [9] 

Головні Другорядні 
Мають промислове  

значення 

Кварц, мусковіт (жильбертит), 

цинвальдит, топаз, турмалін, 

флюорит 

 

Каситерит, вольфраміт,  

шеєліт, берил, арсенопірит, 

молібденіт, піротин,  

халькопірит, пірит, рутил, 

вісмут, вісмутин, адуляр 

Каситерит, вольфраміт,  

шеєліт, берил 
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Промислове значення мають концентрації вольфраміту, каситериту, 

молібденіту, вісмутину, деколи танталіту, колумбіту. Вони утворюються 

внаслідок взаємодії високотемпературних (600–400 °С) гідротермальних кислих 

розчинів, що відділилися від розплаву, з алюмосилікатними породами – 

гранітоїдами, кислими та середніми ефузивами, лупаками, пісковиками. Часто 

ґрейзени розвиваються в апікальних частинах гранітних інтрузій. 

У загальній схемі розвитку гранітної інтрузії та пов’язаних із нею утворень 

ґрейзени займають проміжну позицію між кристалізацією пегматитів і 

утворенням гідротермальних жил завдяки конденсації летких компонентів 

магми: кристалізація гранітного масиву → виникнення жильних порід (дайок, 

пегматитів) → утворення апогранітів → ґрейзенізація → утворення 

високотемпературних гідротермальних жил. Температура в цьому ряді 

зменшується від 800 до 300 °С. Ґрейзенізація розвивається на глибинах 1–5 км. 

 

4.4. Мінеральні асоціації скарнів 

Скарни – Ca-Mg-Fe-силікатні породи, що формуються на контакті 

алюмосилікатних порід (гранітоїди, гнейси, діорити, базальти) із карбонатними 

(вапняками, мармурами, доломітами). Між алюмосилікатними та карбонатними 

породами через флюїдну фазу відбуваються зустрічні потоки Ca (із карбонатних 

порід в алюмосилікатні) та Sі, Al, Fe (з алюмосилікатних порід у карбонатні). 

Флюїд у цьому разі може залишатися нерухомим (дифузійні скарни) або ж 

переміщуватися по зонах тріщинуватості  (інфільтраційні скарни). 

Залежно від складу карбонатних порід докорінно змінюються як умови 

формування скарнових асоціацій, так і їхній склад: 

• якщо карбонатні породи збагачені магнієм (доломіти), то скарноутворення 

починається на контакті карбонатів із магмою за температур до 1100 °С і на 

глибинах від 6 до 30 км. Формується метасоматична зональність із діопсидом 

(±шпінель, енстатит) у тиловій зоні та форстеритом у фронтальній (на 

контакті з вапняками скарни за таких умов не формуються); 

• скарни по вапняках формуються за значно нижчих температур (<700 °С) на 

глибинах 5–20 км з формуванням зональності геденбергіт → воластоніт; 

трохи пізніше по геденбергіту розвиваються ґранати андрадит-ґросулярового 

ряду. 

 

Мінеральні асоціації скарнів [9] 

Головні Другорядні Мають промислове значення 

Магнезіальні скарни 

Форстерит, піроксени 

(енстатит, діопсид),  

кальцит, доломіт,  

флогопіт 

Магнетит, шпінель, 

людвігіт, апатит,  

лазурит, скаполіт,  

тремоліт, актиноліт, 

гуміт, плагіоклази 

Людвігіт та інші борати, магнетит,  

флогопіт, лазурит, благородна шпінель 
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Вапнякові скарни 

Ґранат (ґросуляр-

андрадит), піроксен  

(діопсид-геденбергіт), 

воластоніт, кальцит, 

везувіан епідот, ільваїт, 

скаполіт 

Плагіоклази, тремоліт, 

родоніт, апатит,  

гельвін, датоліт,  

данбурит 

Магнетит, шеєліт, кобальтин, 

халькопірит, галеніт, сфалерит, золото, 

гельвін 

 

4.5. Гідротермальне мінералотворення 

Гідротермальне мінералотворення відбувається в разі фільтрування 

нагрітого водного розчину крізь порово-тріщинуватий простір порід земної кори. 

Склад гідротермальних розчинів: фонові електроліти (NaCl, CaCl2, H4SiO4, 

H2CO3), комплексоутворювачі (Cl-, F-, HCO3
-, HS-, SO4

2-,OH-), мінералотворні 

компоненти.  

Температурний інтервал гідротермального мінералотворення (600–50 °С); 

інтервал глибин від земної поверхні до 10 км; тиски від 1 до 5000 бар. 

Мінералотворення може відбуватися в умовах літо- (заданого стовпом порід) або 

гідростатичного (заданого стовпом води) тиску.  

Джерела гідротермальних розчинів: магматичне, метаморфічне, 

діагенетичне. Джерела води, комплексо- та мінералотворних компонентів 

(поверхневі, морські, магматичні, седиментаційні). Гідротермальне 

мінералотворення контролюється співвідношенням розчин/вмісна порода, його 

умовно поділяють на мінералотворення в порожнинах і метасоматичне 

мінералотворення навколожильних порід. 

Головні гідротермальні мінеральні асоціації [9] 

Мінерали 
Особливості агрегатів 

жильні рудні 

Високотемпературні асоціації, пов’язані з гранодіоритовими та гранітними інтрузіями 

(Т=600-300 °С) 

Кварц, адуляр, 

мусковіт, цинвальдит, 

топаз, флюорит 

Каситерит, вольфраміт, 

шеєліт, берил, 

молібденіт, піротин, 

пірит,  арсенопірит, 

магнетит, гематит, 

халькопірит, вісмут, 

вісмутин, золото 

Олов’яні та олово-вольфрамові кварцові 

жили серед ґрейзенів і скарнів; жили 

масивні, грубозернисті; кварц темний до 

димчастого, утворює великі 

короткопризматичні індивіди 

Кварц, топаз, хлорит, 

турмалін 

Піротин, пірит, 

халькопірит,арсенопірит, 

каситерит 

Зональні кварц-каситеритові та кварц-

сульфіно-каситеритові жили часто із 

коломорфним каситеритом 

Кварц, флюорит, 

калішпат 

Халькопірит, пірит,  

молібденіт, борніт,  

енаргіт 

Мідно-молібден-порфірові руди, складені 

мережею прожилків кварц-(±калішпат)-

пірит ±молібденіт-халькопіритового  

складу у гранодіоритах 
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Середньотемпературні асоціації, пов’язані з гранітними та гранодіоритовими  

інтрузіями, зонами кислого й андезитового вулканізму (Т=350–200°С) 

Кварц, кальцит,  

анкерит, барит 

Нікелін, кобальтин, 

шмальтин, 

сафлорит, 

герсдорфіт, 

рамельсбергіт, 

піраргірит, прустит, 

самородні Bi, As, 

Ag, блякла руда, 

настуран, гематит 

Кобальт-нікель-срібло-вісмут-уранові кварц-

карбонатні жили (п’ятиелементна формація) 

смугастої, друзової, коломорфної будови з ореолом 

хлоритизації та  

гематитизації 

Кварц, анкерит, доломіт 

Пірит, халькопірит, 

галеніт, бляклі руди, 

золото, арсенопірит 
Кварцові жили із золотом 

Кварц, барит, кальцит, 

сидерит, флюорит, 

каолініт, серицит, алуніт 

Сфалерит, галеніт, 

пірит, марказит, 

піротин, 

халькопірит, 

арсенопірит, бляклі 

руди, піраргірит,  

полібазит, 

буланжерит, золото, 

антимоніт 

Кварц-сульфідні жили, прожилкові утворення; 

кварц безбарвний, білий, аметистовий, дрібно-

тонкозернистий, часто довгопризматичні 

індивіди, тичкуваті агрегати 

Середньотемпературні асоціації, пов’язані підводним базальт-андезит-ріолітовим  

вулканізмом (Т=350–200 °С) 

Кварц, барит,  

хлорити, кальцит 

Пірит, сфалерит,  

халькопірит, 

галеніт, піротин, 

магнетит,  

борніт 

Колчеданні руди – масивні сульфідні  

(піритові) руди дрібнозернистої та  

коломорфної структури 

 

 

Низькотемпературні асоціації, пов’язані із зонами кислого й андезитового вулканізму (Т=200–100 

°С) 

Кварц, опал, халцедон, 

карбонати 

Кіновар, антимоніт, 

марказит, пірит, 

сфалерит, 

халькопірит 

Кіноварно-антимоніт-кварц-кальцитові 

жили;кварц прихованокристалічний (джеспероїди) 

або тонкопризматичний друзовий чи тичкуватий 

Кварц, кальцит, халцедон 

Кіновар, реальгар, 

аурипігмент, 

антимоніт 

Сурм’яно-миш’якові руди 

Стратиформні утворення в осадових карбонатних товща (Т = <150 °С) 

Кварц, барит,  

карбонати 

 

Сфалерит, галеніт, 

пірит, марказит 

Тип Міссісіпі-Валей (Долина Міссісіпі): масивні 

сфалерит-галенітові пластоподібні тіла, часто в 

супроводі гідротермального карсту 

 

Головні фактори мінералотворення під час формування рудних покладів 

(охолодження, зміна рН та Eh розчину внаслідок хімічної взаємодії з вмісними 

породами, кипіння (гетерогенізація) розчину внаслідок зменшення зовнішнього 

тиску, змішування розчинів різного складу/походження).  
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Гіпо-, мезо- й епітермальні жильні гідротермальні родовища Zn, Pb, Cu, Au, 

Ag, Hg, Sb. Масивні (колчеданні) сульфідні родовища (Zn, Cu, Pb) та їхні сучасні 

аналоги на дні океанів. Стратиформні родовища (Cu, Zn, Pb). 

Сучасне гідротермальне мінералотворення океанічних спредингових зон 

(чорні коптильники – “black smoker”), рудні поклади Червоного моря, мангано-

залізисті відкладення морського дна, активних і неактивних вулканічних зон, 

нафтогазоносних провінцій. 

Окреме місце посідає гідротермальне мінералотворення в жилах 

альпійського типу. Альпійським жилам властивий розвиток високоякісних 

кристалів кварцу, зернистих мас хлориту, що виповнюють тріщини серед 

метаморфічних порід, переважно гнейсів (Швейцарські Альпи, Полярний Урал). 

Уважають, що гідротермальні розчини формуються внаслідок виділення води під 

час метаморфізму. Головні мінерали альпійських жил: кварц, адуляр, хлорит, 

цеоліти; другорядні: рутил, брукіт, анатаз, гематит, апатит, аксиніт. 

ІІ. Екзогенні. 

Екзогенні (гіпергенні) – процеси, які розвиваються на поверхні Землі або 

безпосередньо близько від поверхні під впливом енергії Сонця, води, вітру, 

вільного кисню і СО2 атмосфери (екзо – зовні, гіпер – над, зверху). Для цих 

процесів характерними є низькі температури і тиск, високий хімічний потенціал 

СО2 і кисню. 

 

4.6. Мінеральні асоціації зони окиснення та кори звітрювання 

У гіпергенних умовах відбувається руйнування силікатів і сульфідів з 

утворенням оксидів, гідроксидів та оксисолей. У процесі звітрювання гірських 

порід утворюються:  

 кори звітрювання; 

 зони окиснення. 

Зони окиснення формуються по рудних жилах і покладах, що складаються 

переважно зі сульфідних мінералів. Важливу роль відіграють електрохімічні 

процеси. Окиснення сульфідів приводить до формування сульфатів і кислих 

розчинів зі сульфат-іоном: 

CuFeS2 + 2H+ + 4.5O2 ↔ Cu2+ + Fe3+ + 2SO4
2- + H2O 

4FeS2 + 15O2 + 2H2O ↔ 2Fe2(SO4)3 + H+ + HSO4- 

Такі розчини, реагуючи з мінералами руд, можуть утворювати нові мінерали: 

ZnS + Cu2+ ↔ CuS + Zn2+. 

У зоні окиснення формується гальванічна комірка, у якій верхня частина 

зони, куди проникають ґрунтові води, є катодом, а нижня – анодом. У катодній 

зоні формуються оксиди та гідроксиди, сульфати, карбонати Fe, Zn, Pb або ж 

сульфіди й оксиди міді. У нижній анодній зоні відбувається відновлення, що 

супроводжується розчиненням сульфідів. Зі сульфідної сірки формуються 

сульфат-іони або самородна сірка. На певній глибині настає рівновага між 

окисними та відновними процесами й відбувається осадження самородних Cu, 

Ag, а також сульфідів (халькозин, борніт); отже, формується зона вторинного 

збагачення (вона ж – зона цементації). 
 



24 

 

Мінеральні асоціації кори звітрювання [9] 
Первинні породи і тип кори  

звітрювання 
Головні Другорядні 

Ультраосновні, кислі та лужні 

породи кора латеритного типу (в 

умовах жаркого та вологого клімату) 

Гідрооксиди Al, 

гідрооксиди Fe, 

каолініт (боксити) 

Магнетит, хроміт, гематит 

Ультраосновні породи кора  

силікатно-нікелевого типу (помірний 

вологий клімат) 

Nі-серпентини; 

гідрооксиди Fe; 

вади (аморфні 

гідрооксиди Mn, 

Fe, Al, Co);  

нонтроніт;  

серпентин 

Магнетит, піролюзит, сепіоліт, 

монтморилоніт, гіпс 

Кислі породи кора глинисто-

каолінітового типу (в умовах 

помірного клімату) 

Каолініт, кварц Циркон, апатит, рутил 

Соляні поклади формуються гіпсові 

шапки 
Гіпс, ангідрит 

Борати (іньоїт, колеманіт,  

улексит, гідроборацит) 

Карбонатні породи із родохрозитом 

та сидеритом кори марганцевого та  

залізистого типів 

Піролюзит, ґетит  

 

Мінерали осадонакопичення та осадових порід 

Механічні осади – продукти руйнування та водного перенесення мінералів 

(кварц, глинисті мінерали, кальцит, польові шпати). 

 

Мінерали розсипищ: 

самородні золото, платина, осмій; діамант; сульфіди: кіновар; оксиди: кварц, рутил, каситерит, 

гематит, корунд, магнетит, ільменіт, хроміт, шпінель; силікати: топаз, циркон, ґранат, андалузит, 

кіаніт, титаніт, ставроліт, берил, ортит, турмалін, слюди, польовий шпат; інші: монацит, ксенотим, 

апатит, вольфраміт, шеєліт 

Виділено мінерали, які видобувають із розсипищ 

 

Мінеральні асоціації зони окиснення [9] 
Первинні мінерали Мінерали зони окиснення 

головні другорядні 

Пірит 
Ґетит, лепідокрокіт, ярозит, 

самородна сірка 
Мелантерит 

Халькопірит, борніт, 

бляклі руди 

Малахіт, азурит, хризокола, 

куприт, халькозин, ковелін, 

самородна мідь, ґетит 

Халькантит, діоптаз, тенорит,  

олівін, торберніт, брошантит 

Сфалерит Смітсоніт, геміморфіт, ґетит Адамін, цинкіт 

Галеніт Церусит, англезит,  

вульфеніт, піроморфіт,  
Крокоїт, ванадиніт 
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міметит, ярозит 

 

Арсенопірит Скородит, ґетит Арсеноліт, миш’як 

Арсеніди Nі і Co 
Анабергіт, еритрин,  

скородит, ґетит 
Арсеноліт, миш’як 

Прустит, полібазит,  

піраргирит 

Самородне срібло, аргентит, 

кераргірит 
Електрум 

Антимоніт Валентиніт, сервантит Кермезит 

Молібденіт 
Повеліт, молібдит,  

вульфеніт 
Феромолібдит 

 

Хімічні осади виникають:  

 у результаті коагуляції колоїдних розчинів (формування гідроксидів Fe, Al, 

Mn) 

 
Мінерали осадових залізних руд: 

ґетит, діаспор, шамозит, тюрингіт,  

глауконіт, сидерит, вівіаніт, пірит, барит, 

апатит 

Мінерали осадових марганцевих руд: 

Псиломелан, піролюзит, манганіт, кальцит,  

родохрозит, кварц, опал, пірит, марказит,  

глауконіт, шамозит 

 

 у разі випарювання морської води в закритих (евапоритових) басейнах 

 
Мінерали евапоритових осадів: 

доломіт, гіпс, ангідрит, галіт, полігаліт, епсоміт, каїніт, карналіт, сильвін, борацит та інші 

борати, сода, мірабіліт, тенардит 

 

Послідовність мінераловідкладення у разі випаровування морської води:  

карбонати → гіпс → галіт+гіпс → галіт+ангідрит → галіт+сильвін+полігаліт → 

Mg-Ca сульфатні та хлоридні солі. 

Інфільтраційні відклади формуються під час фільтрування поверхневих 

вод, збагачених металами, що вивільнились унаслідок вивітрювання, через 

осадові породи. 

 
Мідисті пісковики та лупаки: малахіт, 

азурит, барит, кальцит, гіпс, халькопірит, 

борніт, халькозин, пірит, самородна мідь, 

галеніт 

Інфільтраційна ураноносна мінералізація  

(фосфати, арсенати, ванадати) 

Поклади бариту Сидеритові поклади 

 

Діагенез – самовільне перетворення осаду після його захоронення. 

Формування нових мінералів відбувається внаслідок взаємодії мінералів 

механічних та хімічних осадів із поровим розчином. Діагенетичне походження в 

осадових породах мають пірит, марказит, апатит фосфоритових конкрецій, 

новоутворений кварц і карбонати, хлорит. 
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4.7. Парагенези метаморфічних фацій 

Мінеральні асоціації – породи ендогенного й осадового походження – 

можуть зазнавати впливу підвищених температур і тисків у процесі захоронення, 

опускання блоків земної кори, впливів деформаційних тектонічних 

напруженостей, тепломасопотоків магматичного походження. Усі ці процеси 

зумовлюють формування метаморфічних змін мінерального складу порід.  

Новоутворені породи називають метаморфічними. Відповідно до температур 

і тисків (а, відповідно, і глибин) формування виділяють фації метаморфізму.  

Прогресивні (підвищення температури і тиску) та регресивні (зниження 

температури і тиску внаслідок підняття блоків земної кори – діафторез) 

метаморфічні зміни. 

 

Мінеральний склад порід різних фацій метаморфізму [9] 

Фації 
Мінерали 

головні заборонені 

Цеолітова та преніт-  

пумпеліїтова 

Т < 200°С 

Р < 5 кбар 

Монтморилоніт, доломіт, 

кварц, альбіт, калішпат, 

каолініт, ломонтит, преніт, 

пумпеліїт 

Актиноліт, пірофіліт, анальцим,  

гейландит 

Зелених лупаків 

Т = 200–500 °С 

Р до 10 кбар 

Епідот, хлорит, хлоритоїд, 

альбіт, мусковіт, кальцит, 

доломіт, актиноліт, тальк 

Ставроліт, андалузит, плагіоклаз,  

ломонтит, преніт 

Амфіболітова й епідот-

амфіболітова 

Т = 500–750 °С 

Р до 15 кбар 

Рогова обманка, 

плагіоклаз, ґранат, біотит, 

мусковіт, калішпат, 

скаполіт,  

андалузит, антофіліт,  

кордієрит, кіаніт + ставроліт 

(при високих тисках) 

Піроксени, актиноліт + плагіоклаз,  

ґлаукофан 

Двопіроксенова 

(ґранулітова) 

Т = 750–1000 °С 

Р =5–18 кбар 

Ортопіроксен, 

клінопіроксен, ґранат, 

кордієрит, плагіоклаз, 

калієвий  

польовий шпат, силіманіт, 

діопсид, скаполіт 

Ставроліт, ромбічний амфібол, 

мусковіт, епідот 

Лосоніт-глаукофанова 

(блакитних лупаків) 

Т < 500 °С 

Р > 10 кбар 

Глаукофан, лосоніт, 

силіманіт, кіаніт, жадеїт, 

альбіт, мусковіт, гематит 
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5. Як користуватися таблицями 

У таблицях усі мінерали розподілені за блиском на чотири групи: з 

металевим, напівметалевим (металоподібним), алмазним і скляним. Мінерали з 

металевим блиском – непрозорі, риса в них чорна або темнозабарвлена. Тільки 

самородне золото і мідь мають рису золотисто-жовту та мідно-червону 

відповідно. Мінерали з напівметалевим (металоподібним) блиском напівпрозорі, 

в тоненьких осколках просвічують. 

Друга важлива діагностична ознака – колір риси. Мінерали з одним із 

чотирьох типів блисків (перелічених вище), у свою чергу, поділяються за різним 

кольором риси. Колір риси є найбільш характерною ознакою для мінералів із 

металевим блиском. За кольором риси мінерали зі скляним блиском поділені на 

три групи:  

1. Риса кольорова, яскравого кольору (синя, зелена, червона, оранжева, жовта, 

світло-коричнева);  

2. Риса світлозабарвлена зеленувата або сіра (колір її невиразний але не білий);  

3. Риса біла.  

Для мінералів зі скляним блиском, яких є набагато більше, ніж мінералів із 

металевим блиском, важливою діагностичною ознакою є твердість. У 

діагностичних таблицях мінерали зі скляним блиском і білою рисою поділені на 

п’ять груп: твердість 1–3; твердість 3–5; твердість 5–6; твердість 6–7; твердість 7–

10.  

Також важливою діагностичною ознакою для мінералів є спайність. Для 

мінералів зі скляним блиском і білим кольором риси після вибору твердості  

вибираємо відповідний відтінок забарвлення мінералу і далі в діагностиці 

вибираємо відповідний критерій спайності – досконала чи недосконала.  
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6. Зведена таблиця 

I. Мінерали з металевим блиском: непрозорі, переважає  

твердість 1–5;  

1. Риса сіра, темно-сіра або чорна 

а) колір мінералу сірий або білий……………………………...…………….30 

б) колір мінералу чорний……………………………………………………..35 

в) колір мінералу жовтуватий (солом’яно-жовтий,  

бронзово-жовтий, латунно-жовтий)…………………………………………40 

2. Риса жовта; червона або темно-бура 

а) колір мінералу жовтий……………………………………………………..42 

б) колір мінералу мідно-червоний…………………………………………...43 

ІІ. Мінерали з напівметалевим (металоподібним) блиском:  

кольорові, напівпрозорі; переважає твердість 1–5; 

1. Риса бура 

а) колір мінералу чорний……………………………………………………..44 

б) бурий різних відтінків……………………………………………………..46 

ІІІ. Мінерали з алмазним блиском: кольорові, напівпрозорі;  

переважає твердість 2–6 

1. Риса червона або бура різних відтінків 

а) колір мінералу від світло-коричневого, бурого до чорного…………….47 

б) колір мінералу червоний, цегляно-червоний…………………………….49 

2. Риса біла 

а) колір мінералу коричневий різних відтінків іноді чорний……………...50 

IV. Мінерали зі скляним блиском: від прозорих до  

напівпрозорих; риса світлозабарвлена (світліша від кольору мінералу  

в загальній масі); 

1. Риса кольорова, яскравого кольору: синя, зелена, червона, оранжева,  

жовта, світло-коричнева (твердість 2–6)………………………………………..50 

2. Риса світлозабарвлена зеленувата або сіра (колір її невиразний,  

але не білий, (твердість 3–7). Колір мінералу: чорний, темно-зелений,  

зелений, синій………………………………………………………………………54 

3. Риса біла: 

а) твердість 1–3 

3.1. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 

Спайність досконала………………………………………………………….60 

3.2. Колір мінералу світло-рожевий 

Спайність досконала………………………………………………………….65 

3.3. Колір мінералу коричневий 

Спайність досконала………………………………………………………….66 

3.4. Колір мінералу зеленуватий 

Спайність досконала………………………………………………………….67 

б) твердість 3–5 

3.5. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 
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Спайність досконала………………………………………………………….68 

Спайність недосконала……………………………………………………….73 

3.6. Колір мінералу жовтувато-бурий 

Спайність досконала………………………………………………………….77 

Спайність недосконала……………………………………………………….78 

3.7. Колір мінералу рожевий різноманітних відтінків 

Спайність досконала………………………………………………………….79 

в) твердість 5–6 

3.8. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 

Спайність досконала………………………………………………………….80 

Спайність недосконала……………………………………………………….83 

3.9. Колір мінералу голубий і синій різних відтінків 

Спайність досконала………………………………………………………….85 

Спайність недосконала……………………………………………………….86 

3.10. Колір мінералу рожевий до червоного різних відтінків 

Спайність досконала………………………………………………………….87 

Спайність недосконала……………………………………………………….87 

г) твердість 6–7 

3.11. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 

Спайність досконала………………………………………………………….88 

Спайність недосконала……………………………………………………….89 

3.12. Колір мінералу коричневий різних відтінків до чорного 

Спайність недосконала……………………………………………………….90 

3.13. Колір мінералу зелений різних відтінків 

Спайність досконала………………………………………………………….91 

Спайність недосконала……………………………………………………….92 

3.14. Колір мінералу жовтий різних відтінків 

Спайність недосконала……………………………………………………….94 

3.15. Колір мінералу рожевий до червоного різних відтінків 

Спайність недосконала……………………………………………………….95 

д) твердість 7–10 

Спайність досконала……………………………………………………….....97 

Спайність недосконала…………………………………………………….....99 
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Таблиці 

для визначення мінералів за зовнішніми ознаками 

І. Мінерали з металевим блиском: непрозорі; переважає твердість 1–5 
1. Риса сіра, темно-сіра або чорна 

а) Колір мінералу сірий або білий 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, риса Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні 

асоціації 

Срібло 

Ag 

Кубічна 

координаційна,  

кубічний,  

октаедричний 

Дендрити, дротикові 

та сплутано-дротикові 

маси, зерна 

Відсутня, 

гачкувато-

скалковий 

Сріблясто-

білий часто з 

сірим або чор-

ним нальотом, 

сріблясто-біла 

до чорної 

2,5 Кварц-карбонатні й 

сульфідні жили, зо-

на окиснення суль-

фідних родовищ. 

Аргентит, каль-

цит, вісмут, прус-

тит, арсеніди Ni 

та Co 

Платина 

Pt 

поліксен- 

Pt,Fe 

тетрафероп-

латина- PtFe 

Кубічна,  

координаційна,  

ізометричний 

Зерна неправильної 

форми, прожилки,  

інколи дендрити 

Відсутня, 

гачкуватий 

Сріблясто-

білий до стале-

во-сірого, 

сталево-сіра, 

блискуча 

4–4,5 Дуніти, перидоти-

ти, розсипища. Олі-

він, хроміт, магне-

тит. У мідно-ніке-

левих сульфідних 

рудах, в основних 

породах 
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Арсен 

As 

Тригональна,  

шарувата,  

пластинчастий 

Дрібнозернисті, нир-

коподібні, натічні аг-

регати зонально-кон-

центричної, шкаралу-

пчастої або радіально-

променистої будови 

 

Досконала 

по базаль-

ному пі-

накоїду 

(0001), 

нерівний, 

східчастий, 

скалковий 

Сріблясто-

білий, на сві-

жому зламі 

тьмяніє до чор-

ного, сіра 

3,5 Родовища п’яти-

метальної формації 

з пруститом, пірар-

гіритом, арсеніда-

ми Co, Ni, Fe в  

карбонатних жи-

лах; свинцево-цин-

кові родовища з 

карбонатами, кі-

новар’ю, антимо-

нітом, кварцом 

Бісмут 

Bi 

Тригональна,  

шарувата,  

пластинчастий 

Ксеноморфні грубок-

ристалічні виділення, 

крапле- та палянице-

подібні утворення, 

дендрити, дрібнозер-

нисті агрегати 

Досконала 

по базаль-

ному  

пінакоїду 

(0001) 

нерівний, 

східчастий 

Сріблясто-

білий, на сві-

жому зламі ро-

жевуватий, 

тьмяніє, стає 

коричнюватим, 

сіра 

2,5 Високотемпера-

турний гідротерма-

льний у пегмати-

тах, грейзенах, ска-

рнах; каситерит-

вольфраміт-кварцо-

вих, каситеритових 

і поліметалевих 

жилах. Золото,  

бісмутин 

Молібденіт 

MoS2 

Гексагональна,  

шарувата,  

таблитчастий 

Листкуваті, лускуваті 

агрегати, сфероліти, 

кірки 

Досконала 

по базаль-

ному  

пінакоїду 

(0001) 

нерівний, 

східчастий 

Свинцево-сірий 

з голубуватим 

відтінком,  

голубувато-

сіра 

1 Жили кварцові, пе-

гматитові, скарни, 

вторинні кварцити, 

вкрапленість у кис-

лих породах. По-

льові шпати, воль-

фраміт, слюди,  

пірит, каситерит 
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Халькозин 

Сu2S 

Моноклінна,  

координаційна,  

дипірамідальний,  

призматичний 

Суцільні щільні маси, 

тонкозернистий.  

Нальоти, кірки 

Недоскона-

ла по ром-

бічній  

призмі 

(110), 

черепашко-

вий 

Свинцево-сірий 

з часом чорніє, 

темно-сіра 

2–3 Зона цементації 

сульфідних родо-

вищ. Халькопірит, 

пірит, ковелін,  

борніт, малахіт 

Антимоніт 

Sb2S3 

Ромбічна,  

ланцюжкова, при-

зматичний, 

голчастий 

Радіально-

променисті, голчасті 

до волокнистих агре-

гати 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010), 

східчастий, 

нерівний 

Свинцево-

сірий, злегка 

голубуватий, 

чорна 

2 Середньо- та низь-

котемпературні гі-

дротермальні (те-

летермальні) родо-

вища. Кварц, флю-

орит, сфалерит, 

галеніт, кіновар, 

реальгар 

Бісмутин 

Bi2S3 

Ромбічна,  

ланцюжкова,  

призматичний,  

голчастий 

Видовжені до голчас-

тих зерна, тичкуваті 

та радіально-

променисті агрегати, 

зернисті маси 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010), 

східчасто-

нерівний 

Олов’яно-

білий,  

свинцево-сірий, 

сіра 

2–2,5 Високо- і серед-

ньотемпературні 

гідротермальні 

асоціації генетично 

пов’язані з кислим 

магматизмом. Га-

леніт, пірит, шеє-

літ, карбонати, 

молібденіт, каси-

терит 
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Галеніт 

PbS 

Кубічна,  

координаційна, 

кубічний, октаед-

ричний, 

ізометричний 

Суцільні маси від 

крупно- до надзви-

чайно дрібнозернис-

тих 

Досконала 

по гексаедру 

(100), 

східчастий 

Свинцево-

сірий, 

чорна 

2–3 Гідротермальні 

жили, стратиформ-

ні родовища, оса-

дові породи. Сфа-

лерит, пірит, халь-

копірит, бляклі ру-

ди 

Джемсоніт 

FePb4Sb2S14 

Моноклінна,  

ланцюжкова,  

голчастий, волок-

нистий 

Стовпчасто-

призматичні, тичку-

ваті, радіальнопроме-

нисті агрегати 

Досконала 

по ромбіч-

ній призмі 

(120) і по 

бічному  

пінакоїду 

(010), 

східчастий 

Свинцево-

сірий, 

темно-сіра 

2,5 Другорядний міне-

рал середньо- та 

низькотемператур-

них гідротермаль-

них асоціацій.  

Пірит, піротин, 

марматит 

Буланжерит 

Pb5Sb4S11 

Моноклінна, 

ланцюжкова,  

призматичний,  

голчастий, волок-

нистий 

Таблитчасто-

призматичні,  

сплутано-волокнисті, 

шовковисті агрегати 

Досконала 

по перед-

ньому  

пінакоїду 

(100), 

скалковий 

Свинцево-

сірий, залізо-

чорний, 

чорна 

2,5–3 Другорядний міне-

рал середньо- та 

низькотемператур-

них гідротермаль-

них асоціацій. Га-

леніт, бурноніт, 

халькопірит, бляк-

ла руда, сфалерит 
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Сафлорит 

Co[As2] 

Ромбічна,  

острівна,  

призматичний 

Груботичкуваті, раді-

ально-променисті до 

тонкотичкуватих, 

щільноволокнистих 

Недоскона-

ла по ромбі-

чній призмі 

(110), 

нерівний 

Олов’яно-білий 

до свинцево-

сірого, 

сіро-чорна 

4,5 Гідротермальні жи-

ли, 5-елементна 

Ag-Bi-U-Co-Ni фо-

рмація. Нікелін, ра-

мельсбергіт, 

герсдорфіт, шма-

льтин, льолінгіт 

Кобальтин 

Co[AsS] 

Кубічна, 

острівна, 

кубічний, октаед-

ричний, пентагон-

додека-едричний 

Зернисті маси,  

вкраплення,  

прожилки 

Досконала 

по гексаедру 

(100), 

нерівний 

Олов’яно-білий 

з рожевим  

відтінком, 

сіро-чорна 

5,5 Кварц-сульфідні, 

кварц-карбонатні 

жили, скарни. Пі-

ротин, арсенопі-

рит, халькопірит, 

сфалерит, пірит, 

магнетит, гранат, 

епідот, нікелін 

Герсдорфіт 

Ni[AsS] 

Кубічна,  

острівна,  

октаедричний 

Зернисті маси,  

прожилки 

Недоскона-

ла по гекса-

едру 

(100), 

нерівний 

Білий, сіро-

білий, сірий, 

сіро-чорна 

5,5 Кварцові та кварц-

карбонатні жили. 

Халькопірит, ніке-

лін, пірит, бісму-

тин 

Арсенопірит 

Fe[AsS] 

Моноклінна,  

острівна, 

 призматичний 

Щільні, дрібнозерни-

сті маси, агрегати з 

тичкуватою, радіаль-

но-променистою 

структурою 

Середня по 

пінакоїду 

(101), 

нерівний 

Олов’яно-білий 

до сталево-

сірого, 

сіро-чорна 

5,5 Гідротермальні 

жили, магматичні 

утворення, грейзе-

ни, інколи пегма-

тити. Пірит, халь-

копірит, галеніт, 

сфалерит, вольф-

раміт, каситерит 
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Скутерудит 

CoAs3-x 

Кубічна 

острівна,  

кубічний, 

кубооктаедрич-

ний 

Щільні, зернисті маси Недоскона-

ла по гекса-

едру (100), 

нерівний 

Олов’яно-білий 

до сталево-

сірого, 

сіро-чорна 

5,5–6 Гідротермальні 

жили. Кобальтин, 

глаукодот, арсено-

пірит, піротин, 

бісмутин 

Шмальтин 
(Co,Ni,Fe)As3-x 

Кубічна,  

острівна,  

кубічний,  

октаедричний 

Щільні, зернисті маси Недоскона-

ла по гекса-

едру (100) і 

по октаедру 

(111), 

нерівний 

Олов’яно-білий 

до сталево-

сірого, 

сіро-чорна 

5,5–6 Кварцові та кварц-

карбонатні жили. 

Барит, флюорит, 

хлоантит, скуте-

рудит, рамельсбер- 

гіт, сафлорит, ні-

келін, кобальтин, 

герсдорфіт, арсе-

нопірит, прустит, 

уранініт, срібло 

І. Мінерали з металевим блиском: непрозорі; переважає твердість 1─5 
1. Риса сіра або чорна 

б) Колір мінералу чорний 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Графіт 

С 

Гексагональна,  

шарувата,  

пластинчастий, 

таблитчастий 

Лускуваті, пластинчас-

ті агрегати, округлі ви-

ділення радіально-

променистої інколи зо-

нально-концентричної 

будови 

Дуже доско-

нала по  

базальному  

пінакоїду 

(0001), 

від зернис- 

того до  

рівного 

Чорний до 

сріблясто-

сірого, 

чорна 

1 Магматичний, мета-

морфічний, гідротер-

мальний, контактово-

метаморфічний по ву-

гіллі у трапах. Нефе-

лін, мікроклін, альбіт, 

кальцит, титаніт, 

самородне залізо 
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Бурноніт 

PbCu[SbS3] 

Ромбічна,  

ланцюжкова,  

призматичний,  

таблитчастий 

Щільні, зернисті до су-

цільних агрегати, на-

льоти, кірки 

Ясна по пе-

редньому  

пінакоїду 

(100),  

скалковий 

Сталево-

сірий, 

залізо-

чорний, 

сіра 

2,5–3 Середньо-темпера-

турні гідротермальні 

рудні жили. Пірит, 

сфалерит, галеніт, 

тетраедрит, халько-

пірит 

Тетраедрит 

Cu10Cu2Sb4S13 

Кубічна,  

каркасна,  

тетраедричний 

Щільні дрібнозернисті 

маси, вкраплення не-

правильної форми 

Недосконала,  

нерівний, до 

черепашкового 

Сталево-

сірий 

залізо-

чорний, 

чорна 

3 Середньотемпературні 

гідротермальні асоці-

ації. Галеніт, пірит, 

самородне золото, 

кварц, халькопірит, 

станін, прустит, пі-

раргірит, айкініт 

Тенантит 

Cu12As4S13 

Кубічна,  

каркасна,  

тетраедричний, 

кубічний,  

октаедричний 

Щільні дрібнозернисті 

маси, вкраплення  

неправильної форми 

Недосконала, 

нерівний до 

черепашкового 

Сірий, чо-

рний, 

сіра з  

вишнево- 

червоним 

відтінком 

4 Середньо-темпера-

турні гідротермальні 

асоціації. Пірит,  

халькопірит, сфале-

рит, барит, галеніт 

Станін 

Cu2FeSnS4 

Тетрагональна,  

координаційна, 

таблитчастий 

Неправильні щільні 

дрібнозернисті  

утворення, зерна та 

дрібні вкраплення в 

інших мінералах 

Недосконала 

по тетрагона-

льній призмі 

(110), 

нерівний 

Сталево-

сірий з 

оливковим 

відтінком, 

чорна 

3–4 Гідротермальний мі-

нерал пов’язаний з 

кислим магматизмом. 

Кварц, каситерит, 

пірит, шеєліт, халь-

копірит, золото, сріб-

ло, сфалерит 
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Ковелін 

CuS 

Cu2S∙CuS2 

Гексагональна,  

шарувата,  

пластинчастий, 

таблитчастий 

Тонкі плівки, нальоти 

іноді землисті маси, 

прожилки, вкраплення 

Досконала по 

базальному 

пінакоїду 

(0001) 

нерівний 

Індигово-

синій, 

синювато-

чорний, 

чорна 

 

1–2 Зони окиснення та 

вторинного сульфід-

ного збагачення. Ви-

явлений у гідротерма-

льних родовищах як 

первинний м-л, і як 

продукт ексгаляції в  

лавах. Халькопірит, 

пірит, халькозин, 

бляклі руди, галеніт, 

малахіт 

Тенорит 

CuO 

Моноклінна,  

лускуватий,  

дрібнолускуватий 

Землисті сажоподібні 

маси або кірки концен-

тричної структури, іно-

ді радіально-променис-

ті агрегати 

 

Досконала по 

ромбічній 

призмі (111), 

середня по ба-

зальному  

пінакоїду 

(001) 

нерівний 

Чорний і 

сталево-

сірий,  

чорна 

3–4 Зона окиснення суль-

фідних родовищ. Куп-

рит, малахіт, хризо-

кола 

 

 

Борніт 

Cu5FeS4 

Кубічна,  

координаційна, 

кубічний,  

октаедричний, 

ізометричний 

Суцільні маси непра-

вильної форми, вкрап-

лення, прожилки,  

цемент у пісковиках 

Недосконала,  

дрібно-

черепашковий 

Темний, 

мідно-

червоний,  

сірувато-

чорна 

3 

 

Трапляється в асоціа-

ціях гіпогенного (ма-

гматичні, вулканоген-

ні, скарнові, г/т родо-

вища) і гіпергенного 

походження (зони це-

ментації), стратифор-

мні. Халькопірит, пі-

рит 
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Піролюзит 

MnO2 

Тетраедрична,  

ланцюжкова,  

призматичний 

Землисті сажопо-дібні 

маси, щільні прихо-

вано-кристалічні агре-

гати й радіально-

променисті ооліти, 

стяжіння, ниркоподібні 

виділення 

Досконала по 

тетрагональній 

призмі (110), 

нерівний 

Чорний та 

сталево-

сірий,  

чорна 

6 Типовий мінерал при-

поверхневих проце- 

сів – кір і зон звітрю-

вання морських оса-

дів; інколи утворю-

ється в приповерхне-

вих пізніх гідротер-

мальних жилах. Ман-

ганіт, романешит, 

брауніт 

Романешит 

(Mn4+
,Mn2+)5 

O10∙(Ba,H2O)≤2 

Ромбічна або  

моноклінна, 

канальна 

Дрібнокристалічні до 

прихованокристалічних 

агрегати, натічні, нир-

коподібні утворення, 

ооліти 

Відсутня, не-

рівний до  

черепашкового 

Чорний і 

сталево-

сірий,  

чорна до 

коричнево-

чорної 

5–6 Ексгаляційно-осадо-

вий і зони звітрюван-

ня манганових родо-

вищ. Піролюзит, бра-

уніт, гаусманіт, ба-

рит, пірит, родохро-

зит 

Магнетит 

FeFe2O4 

Кубічна,  

координаційна, 

октаедричний 

Зернисті маси, друзи, 

окремі кристали, сфе-

роліти і дендрити, ко-

ломорфні агрегати; во-

локнисті і сажисті ви-

ділення 

Окремість по 

октаедру 

(111),  

нерівний до 

черепашкового 

Чорний, 

темно-

сірий, 

чорна 

5–6 Акцесорний у магма-

тичних породах, руди 

у карбонатитах габро; 

вулканічні утворення; 

скарни, гідротермаль-

ні утворення, залізисті 

кварцити. Гранати, 

хлорит, піроксени, 

пірит 
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Ільменіт 

FeTiO3 

Тригональна,  

координаційна, 

таблитчастий 

Сплощені кристали з 

округлими краями,  

інколи дрібнозернисті 

скупчення 

Відсутня, ін-

коли окремість 

по базальному 

пінакоїду 

(0001), 

черепашковий 

Залізо-

чорний до 

сталево-

сірого, бу-

рувато-

чорна до 

чорної 

5–6 Акцесорний мінерал; 

нефелінові та лужні 

пегматити; родовища 

в габро; розсипища. 

Нефелін, циркон, маг-

нетит, слюди, польові 

шпати 

Колумбіт 

(Fe,Mn)Nb2O6 

Ромбічна,  

ланцюжково- 

шарувата,  

таблитчастий до 

пластинчастого 

Суцільні маси, радіа-

льно-променисті агре-

гати – колумбітові  

сонця 

Ясна по біч-

ному  

пінакоїду 

(010),  

нерівний 

Чорний,  

чорна 

4,5 Типовий акцесорний 

мінерал багатьох гра-

нітів, особливо біоти-

тових. Магнетит, 

гранат, ільменіт, ка-

ситерит, циркон, ксе-

нотим. У пегматитах 

асоціює з шерлом, бе-

рилом 

Танталіт 

(Fe,Mn)Ta2O6 

Ромбічна,  

ланцюжково-

шарувата, 

таблитчастий до 

пластинчастого 

Суцільні маси, ра-

діально-променисті  

агрегати 

Ясна по  

бічному  

пінакоїду 

(010),  

нерівний 

Чорний,  

чорна до 

бурої 

7 Типовий акцесорний 

мінерал багатьох гра-

нітів, особливо біоти-

тових. Магнетит, 

гранат, ільменіт, ка-

ситерит, циркон, ксе-

нотим. У пегматитах 

асоціює з шерлом, бе-

рилом 
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І. Мінерали з металевим блиском: непрозорі; переважає твердість 1–5 
1. Риса темно-сіра або чорна 

в) Колір мінералу жовтуватий (солом’яно-жовтий, бронзово-жовтий, латунно-жовтий) 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, риса Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні  

асоціації 

Халькопірит 

CuFeS2 

Тетрагональна,  

координаційна, 

тетраедричний, 

ізометричний 

Зернистий, прихо-

вано-кристалічний, 

натічний 

Відсутня,  

черепашковий 

до нерівного 

Латунно-

жовтий час-

то зі строка-

тою  

побіжалістю,  

зеленувато-

чорна 

3–4 Магматичне, ска-

рнове, гідротер-

мальне, вулкано-

генно-осадове по-

ходження. Кварц, 

турмалін, каль-

цит, епідот, пі-

рит, галеніт, 

сфалерит, бляклі 

руди 

Кубаніт 

CuFe2S3 

Ромбічна,  

координаційна, 

призматичний 

Вкраплення у ви-

гляді пластинок, ін-

коли – суцільні маси 

Недосконала 

по базальному 

пінакоїду 

(001) і по  

ромбічній 

призмі (110), 

черепашковий 

Бронзово-

жовтий, 

чорна 

3,5–4 Золоторудні квар-

цові жили, мідно-

нікелеві родовища 

та контактово-

метасоматичні 

серед скарнів. Ха-

лькопірит, піро-

тин 
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Піротин 

Fe1-xS 

Гексагональна,  

координаційна, 

дипірамідальний, 

призматичний,  

стовпчастий 

Суцільні маси, 

вкраплення 

Недосконала 

по гексагона-

льній призмі 

(101̅0), 

нерівний 

Темний, 

бронзово-

жовтий з  

бурою  

побіжалістю, 

чорна 

3,5–

4,5 

Магматичне – ба-

зит-ультрабази-

тові породи, скар-

нове, гідротерма-

льне, вулканоген-

но-осадове похо-

дження. Пірит, 

халькопірит, пе-

нтландит 

Пентландит 

Fe4Ni4(Co,Ni, 

Fe)≤1S8 

Кубічна,  

координаційна, 

ізометричний 

Ізометричні зерна, 

інколи крупнокрис-

талічні вкраплення 

Досконала по 

октаедру 

(111),  

східчастий 

Бронзово-

жовтий,  

зеленувато-

чорна 

3–4 Сульфідні магма-

тичні асоціації. 

Піротин, пірит, 

халькопірит 

Пірит 

FeS2 

Кубічна,  

острівна,  

кубічний, 

 ізометричний 

 

Суцільні щільні ма-

си та зернисті агре-

гати 

Відсутня, 

черепашковий 

Солом’яно-

жовтий,  

латунно-

жовтий,  

бурувато- 

або зеле-

нувато-

чорна 

6–6,5 Магматичне  

(зазвичай у базит-

ультрабазитових 

породах), скарно-

ве, гідротермаль-

не, вулканогенно-

осадове похо-

дження. Халькопі-

рит, галеніт, 

сфалерит 
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Марказит 

FeS2 

Ромбічна,  

острівна,  

таблитчастий по 

бічному  

пінакоїду (010), 

дипірамідальний, 

призматичний 

Конкреції, сферолі-

ти, зонально-

концентричні, наті-

чні агрегати, суціль-

ні маси 

Іноді ясна по 

ромбічній 

призмі (101), 

нерівний 

Латунно-

жовтий,  

чорна 

6–6,5 Утворюється при 

нижчих темпера-

турах і в більш 

кислому середо-

вищі ніж пірит. В 

осадових проце-

сах утворюється 

швидше за пірит, 

в який поступово 

переходить. Пі-

рит, кальцит, га-

леніт, сфалерит 

І. Мінерали з металевим блиском; непрозорі; переважає твердість 1–4 
2. Риса жовта 

а) колір мінералу жовтий 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова  

агрегатів 

Спайність, 

злам 

Колір,  

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні 

асоціації 

Золото 

Au 

Кубічна, 

координаційна, 

октаедричний, 

ізометричний 

Плівки, плас-

тинки,  

дендрити,  

пористі маси,  

зерна  

неправильної  

форми 

Відсутня, 

гачкуватий 

Яскраво-

жовтий до 

світло-

жовтого, 

золотисто-

жовтий 

2–3 Гідротермальні кварцові, кварц-

сульфідні, сульфідні та ін. жили, 

у штокверках, у зонах, що тяжі-

ють до кислих, середніх і основ-

них інтрузивних порід, інколи 

до ефузивів аналогічного складу 

в зоні окиснення, в розсипищах. 

Кварц, арсенопірит, пірит,  

халькопірит, гетит, телуриди 
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І. Мінерали з металевим блиском; непрозорі; переважає твердість 1-5 
2. Риса темно-бура 

б) Колір мінералу мідно-червоний 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спаність, 

злам 

Колір, риса Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Мідь 

Cu 

Кубічна,  

координаційна, 

кубічний,  

октаедричний,  

ізометричний 

Пласкі та об’ємні 

дендрити, пластини, 

щільні суцільні  

маси, дрібні вкрап-

лення, тонкозернисті 

та сферолітові  

виділення 

Відсутня,  

гачкуватий 

Мідно-

червоний, 

мідно-червона 

блискуча 

2,5–3 Зазвичай гіпергенна 

в асоціації з купри-

том, теноритом. Ни-

зькотемпературна 

гідротермальна мідь 

асоціює з цеоліта-

ми, кварцом 

Нікелін 

NiAs 

Гексагональна,  

координаційна, 

призматичний,  

таблитчастий 

Суцільні маси, вкра-

плення, зонально-

концентричні  

зростання з іншими 

арсенідами,  

дендрити 

Недосконала,  

нерівний до 

черепашкового 

Мідно-

червоний, 

бурувато-чорна 

до чорної 

5–5,5 Карбонатні та 

кварц-карбонатні 

жили. Барит, шма-

льтин, прустит, 

піраргірит, бісмут 
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ІІ. Мінерали з напівметалевим блиском: кольорові, напівпрозорі; 
переважає твердість 1–5 

1. Риса бура 

а) Колір мінералу чорний 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, злам Колір,  

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні 

асоціації 

Гематит 

Fe2O3 

Тригональна, 

координаційна,  

таблитчастий,  

пластинчастий  

інколи  

видовжений 

Дрібнозернисті, то-

нколускуваті до ко-

лоїднодисперсних, 

тонко-пластин-часті 

до грубопластинча-

стих, ооліти,  

ниркоподібні,  

натічні 

Відсутня,  

напівчерепашко-

вий 

Від чорно-

го до яск-

раво-

червоного  

(у прихо-

ванокрист.  

агрегатах), 

вишнево-

червона,  

коричнева 

5–6 Полігенний мінерал і 

відомий у крупних 

скупченнях в магмати-

чних, скарнових, гідро-

термальних, поверхне-

вих, метаморфічних 

асоціаціях. Кварц, ка-

льцит, тальк, пірит, 

магнетит 

Хроміт 

FeCr2O4 

Кубічна,  

координаційна, 

октаедричний, 

ізометричний 

Суцільні зернисті 

маси, кулеподібні 

виділення –  

нодулі 

Відсутня,  

нерівний 

Чорний до 

бурувато-

чорного, 

бура 

5,5–

7,5 

Типовий мінерал, 

пов’язаний з ультра-

основним магматиз-

мом. Олівін, серпен-

тин, тальк, уваровіт, 

магнетит, ільменіт, 

гематит 
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Манганіт 

MnOHO 

Моноклінний,  

ланцюжкова,  

призматичний,  

голчастий 

Зростки голчастих 

кристалів, сплута-

новолокнисті та ра-

діально-променисті 

зернисті та землисті 

утворення 

Досконала по дво-

одиничному  

пінакоїду (101), 

нерівний 

Чорний, 

бура, чер-

воно-бура 

3,5–4 Низькотемпературні 

гідротермальні жили. В 

осадових родовищах 

мангану. Піролюзит, 

барит, кальцит, сиде-

рит, брауніт, рома-

нешит, гетит 

Брауніт 

Mn2+Mn3+
6O8 

[SiO4] 

Тетрагональна, 

координаційна, 

дипірамідаль-

ний 

Щільні та зернисті 

агрегати 

Недосконала, 

нерівний 

Чорний,  

буро-

чорний, 

буро-чорна 

6–6,6 Метаморфічні, гідро-

термальні, осадові умо-

ви утворення і як вто-

ринний зони звітрю-

вання. Гаусманіт, ман-

ганіт, романешит 

Ільваїт 

CaFe2+ 

(Fe,Mn)3+ 

O(OH)[Si2O7

] 

 

Ромбічна,  

острівна,  

призматичний 

Зерна неправильної 

форми або суцільні 

зернисті маси, іноді 

променистотичку-

ваті агрегати 

Ясна по бічному 

пінакоїду (010), 

нерівний 

Залізо-

чорний,  

чорно-

сірий, чор-

ний до ко-

ричневого, 

буро-

коричнева 

до чорної 

5,5–6 Зазвичай трапляється в 

контактово-метамор-

фічних утвореннях в 

асоціації з кальцитом, 

андрадитом, геденбер-

гітом, магнетитом 

Ортит 

(Ca,Ce,Fe2+)2 

Al2Fe3+ 

O(OH) 

[Si2O7][SiO4] 

Моноклінна, 

острівна, 

таблитчастий 

Пластинчасті,  

дошкоподібні  

кристали, їхні  

зростки, зливні  

агрегати 

Відсутня, 

нерівний до  

черепашкового 

Чорний, 

бурувато-

чорний, 

бура до сі-

рої 

5–6,5 Типовий гіпогенний 

мінерал (граніти, гра-

нітні пегматити, кар-

бонатити, гідротер-

мальні жили). Ешеніт, 

циркон 
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ІІ. Мінерали з напівметалевим блиском: кольорові, напівпрозорі; переважає твердість 1–5 
1. Риса бура 

б) Колір мінералу бурий різних відтінків 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, риса Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні  

асоціації 

Лепідокрокіт 

γ-FeOOH 

Ромбічна,  

шарувата,  

пластинчастий, 

лускуватий 

Пластинчасті,  

дрібнолускуваті 

щільно волокнисті, 

радіально-проме-

нисті, землисті  

агрегати 

Досконала по 

бічному  

пінакоїду 

(010), 

нерівний до 

черепашково-

го та скалко-

вого 

Рубіново-

червоний до  

оранжево-бурого, 

оранжева,  

цегляно-червона, 

вишнево-червона 

4–5 Умови утворення 

аналогічні умовам 

утворення гетиту. 

Гетит, гематит, 

пірит, барит,  

халькопірит 

Вольфраміт 

(Fe,Mn)WO4 

Ферберит 

FeWO4 

Гюбнерит 

MnWO4 

Моноклінна,  

ланцюжково-

шарувата,  

призматичний 

таблитчастий 

Пластинчасті,  

радіально-проме-

нисті, голчасті агре-

гати, суцільні ма-

сивні виділення різ-

ної зернистості 

Досконала по 

бічному  

пінакоїду 

(010),  

східчастий 

Вольфраміт – 

буро-чорний, 

ферберит –  

чорний, 

гюбнерит – бурий 

з червонуватим 

відтінком,  

від чорної і бурої 

до жовто-бурої 

4–4,5 Грейзени, високо-

температурні гідро-

термальні жили. 

Каситерит, бісму-

тин, топаз, берил, 

цинвальдит, аду-

ляр, кварц, турма-

лін, молібденіт. Ін-

коли у гранітах, 

гранітних пегмати-

тах 
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Пірохлор 

(Na,Ca)2 

(Nb,Ta)2O6 

(OH,F) 

Кубічна,  

координаційна, 

октаедричний,  

ізометричний 

Ізометричні зерна, 

інколи виділення 

неправильної форми 

Недосконала 

по октаедру 

(111), 

черепашковий,  

нерівний 

Жовтувато-бурий, 

бура 

6 Лужні породи та їх 

пегматити, карбо-

натити, феніти, аль-

бітити. Кальцит, 

нефелін, біотит, 

апатит, польовий 

шпат 

ІІІ. Мінерали з алмазним блиском: кольорові, напівпрозорі; переважає твердість 2–5 
1. Риса червона, бура різних відтінків 

а) Колір мінералу від світло-коричневого, бурого до чорного 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, риса Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні  

асоціації 

Сфалерит 

ZnS 

Кубічна,  

координаційна, тет-

раедричний інколи 

ромбододекаедрич-

ний, ізометричний 

Зернисті суцільні  

маси, щільні прихо-

ванокристалічні агре-

гати зонально-кон-

центричної будови, 

інколи натічні агрега-

ти, сталактити 

Досконала по 

ромбододекаед-

ру (110), 

східчастий 

Від світло-

коричневого 

до чорного, 

від безбарв-

ної до бурої 

3,5–4 Гідротермальне 

утворення (жили, 

накладені на скар-

ни, метасоматичні 

відклади у вапня-

ках, колчеданно-

поліметалеві родо-

вища), стратиформ-

ні родовища, осадо-

ві породи. Галеніт, 

халькопірит, пірит 

 

 

 

 

 



 

 
 

4
8
 

Гетит 

α-FeOOH 

Ромбічна,  

ланцюжкова,  

стовпчастий,  

голчастий 

Ниркоподібні, натічні 

агрегати, сталактити. 

Суцільні дрібнокрис-

талічні до приховано-

кристалічних маси, 

ооліти, конкреції,  

жеоди 

Досконала по 

бічному пінако-

їду (010),  

від східчастого 

до нерівного 

 

 

Червоно-

бурий, 

бура з чер-

вонуватим 

відтінком 

до оранже-

во-жовтої 

5–5,5 Основна маса пов’я-

зана з поверхневи-

ми процесами – 

утворенням кір і зон 

звітрювання осадо-

вих порід, а також 

хемогенних. Гема-

тит, пірит, сиде-

рит, лепідокрокіт, 

кварц, романешит, 

магнетит 

Піраргі-

рит 

Ag3[SbS3] 

Тригональна,  

острівна, 

 призматичний, сто-

впчастий 

Суцільні маси, про-

жилки, примазки 

До ясної по 

тригональній 

піраміді (101̅1), 

черепашковий 

Свинцево-

сірий з чер-

воним відті-

нком, 

цегляно-

червона 

2–2,5 Мінерал середньо-, 

низькотемператур-

них гідротермаль-

них асоціацій. Гале-

ніт, прустит, ста-

нін, срібло, бляклі 

руди, селеніди 

Рутил 

TiO2 

Тетрагональна, 

стрічково-каркасна, 

призматичний,  

голчастий 

Від короткостовпчас-

тих до голчастих  

зерен, колінчасті 

двійники, трійники, 

сітчасті (сагенетові) 

полісинтетичні  

двійники 

Середня по тет-

рагональній 

призмі (110),  

черепашковий 

до нерівного 

Темно-

бурий, чер-

воно-бурий 

до чорного 

іноді буро-

жовтий,  

жовта до 

світло-

коричневої 

6–6,5 Типовий гіпогенний 

мінерал, відомий, в 

основному, як акце-

сорний мінерал різ-

номанітних інтру-

зивних і метамор-

фічних порід. 

Кварц, корунд, слю-

ди 
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ІІІ. Мінерали з алмазним блиском: кольорові, напівпрозорі; переважає твердість 2–5 
1. Риса червона, бура різних відтінків 

б) Колір мінералу червоний, цегляно-червоний 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні 

асоціації 

Кіновар 

HgS 

Тригональна, 

ланцюжкова, 

ромбоедричний, 

призматичний, 

таблитчастий 

Суцільні маси різної 

зернистості, вкрап-

лення, нальоти,  

примазки 

Досконала по 

тригональній 

призмі (101̅0), 

східчастий до 

рівного 

Червоний, 

червона 

2–2,5 Типовий мінерал при-

поверхневих гідроте-

рмальних родовищ 

(телетермальних та 

вулканогенних). Ан-

тимоніт, пірит, реа-

льгар, аурипігмент, 

бляклі руди, кварц, 

флюорит 

Куприт 

Cu2O 

Кубічна,  

координаційна, 

октаедричний,  

кубічний, 

ізометричний 

Дрібнозернисті 

щільні та порошку-

ваті маси 

До ясної по 

гексаедру 

(100), 

нерівний до 

черепашкового 

Цегляно-

червоний до 

коричнево-

чорного, 

червона до 

коричнево-

червоної 

3,5–4 Типовий мінерал зони 

окиснення і особливо 

зони цементації мід-

но-сульфідних родо-

вищ. Мідь, малахіт, 

азурит, тенорит 
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ІІІ. Мінерали з алмазним блиском: кольорові, напівпрозорі; переважає твердість 2–6 
2. Риса біла 

а) колір мінералу коричневий різних відтінків, іноді чорний 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні 

асоціації 

Каситерит 

SnO2 

Тетрагональна, 

ланцюжкова, 

 призматичний, 

колінчасті 

двійники 

Суцільні зернисті 

маси трапляються 

рідко, зазвичай спо-

стерігається у ви-

гляді вкраплень 

кристалів або окре-

мих зерен неправи-

льної форми 

Недосконала 

по тетрагональній 

призмі (100), 

від напівчерепаш-

кового до рівного 

Коричневий 

різних  

відтінків, 

іноді  

чорний,  

біла 

6–7 Типовий гіпогенний 

мінерал, пов’язаний 

із кислим магматиз-

мом – гранітами, пе-

гматитами, грейзе-

нами, гідротермаль-

ними жилами. 

Кварц, топаз, аль-

біт, мусковіт, тур-

малін, флюорит, пі-

рит, шеєліт 

IV. Мінерали зі скляним блиском: від прозорих до напівпрозорих;  
риса світлозабарвлена (світліша кольору мінералу в загальній масі). Переважає твердість 2–6 

1. Риса кольорова, яскравого кольору: синя, зелена, червона, оранжева, жовта, світло-коричнева 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні 

асоціації 

Реальгар 

As4S4 

Моноклінна,  

острівна (кіль-

цева), призма-

тичний,  

стовпчастий 

Землисті, порошку-

ваті маси, нальоти, 

кірки, суцільні зер-

нисті агрегати 

Досконала по біч-

ному пінакоїду 

(010), 

нерівний до  

черепашков 

Червоний, 

оранжево-

червоний,  

оранжево-

червона,  

червона 

1,5–2 Низькотемпературні 

гідротермальні жи-

ли. Гарячі джерела у 

вулканічних райо-

нах. Аурипігмент, 

кіновар, антимоніт 
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Аурипігмент 

As2S3 

Моноклінна,  

молекулярно-

шарувата,  

призматичний,  

пластинчастий 

Щільні кристалічні 

маси часто 

радіальнопроме-

нисті агрегати,  

сфероліти 

Досконала по біч-

ному пінакоїду 

(010), 

нерівний до чере-

пашкового 

Лимонно-

жовтий, 

лимонно-

жовта 

1,5–2 Низькотемпературні 

гідротермальні жи-

ли. Гарячі джерела у 

вулканічних райо-

нах. Аурипігмент, 

кіновар, антимоніт, 

флюорит 

Ярозит 

KFe3(OH)6 

[SO4]2 

Тригональна,  

острівна,  

таблитчастий,  

лускуватий 

Дрібнокристалічні, 

дрібнолускуваті, 

щільні або волок-

нисті суцільні маси, 

кірочки, натічні аг-

регати 

Досконала по ба-

зальному  

пінакоїду (0001), 

нерівний до чере-

пашкового 

Оранжево-

жовтий з 

буруватим 

відтінком, 

блідо-

жовта 

2,5–

3,5 

Типовий мінерал зо-

ни окиснення колче-

данних родовищ, що 

формуються в умо-

вах напівтропічного 

клімату. Гетит, гід-

рогетит, пірит 

Еритрин 

Co3[AsO4]2∙8H2O 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчастий 

Вицвіти, нальоти, 

кірочки, іноді пара-

лельно-волокнисті, 

землисті агрегати 

Досконала по біч-

ному пінакоїду 

(010),  

східчастий до 

скалкового 

Малиново-

червоний, 

персиково-

червоний,  

рожева до 

білої 

1,5–

2,5 

Типовий вторинний 

мінерал зони окис-

нення рудних родо-

вищ, які містять ар-

сеніди і сульфоарсе-

ніди Со та Ni, інко-

ли – Со- та Ni-вмісні 

сульфіди (піротин, 

пентландит). Коба-

льтин, анабергіт 
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Анабергіт 

Ni3[AsO4]2∙8H2O 

Моноклінна,  

шаруватий, 

призматичний 

до голчастого 

Вицвіти, нальоти, 

кірочки, землисті 

агрегати 

Досконала по біч-

ному пінакоїду 

(010), 

східчастий до 

скалкового 

Зелений, 

блідо-

зелений, 

біла 

2,5–3 Умови утворення 

аналогічні умовам 

утворення еритрину. 

Нікелін, еритрин 

Малахіт 

Cu2(OH)2 

[CO3] 

Моноклінна,  

острівна,  

призматичний 

Радіально-проме-

нисті зростки гол-

частих кристалів, 

сферокристали, зе-

млисті маси, кіроч-

ки 

Досконала по  

дво-одиничному 

пінакоїду (201), 

напівчерепашко-

вий до нерівного 

Яскраво-

зелений, 

блідо-

зелена 

3,5 Утворюється в зоні 

звітрювання сульфі-

дних родовищ. Азу-

рит, хризокола, те-

норит, куприт, са-

мородна мідь, окси-

ди та гідроксиди Fe, 

Mn 

Азурит 

Cu3(OH)2 

[CO3]2 

Моноклінна,  

острівна,  

призматичний,  

пластинчастий 

Друзи, щіточки 

дрібних кристалів, 

радіально-

променисті виді-

лення, конкреції, 

суцільні зернисті й 

землисті агрегати 

Досконала по біч-

ному пінакоїду 

(010), 

нерівний до схід-

частого 

Темно-

синій до 

голубого,  

голуба 

3,5–4 Утворюється в зоні 

звітрювання сульфі-

дних родовищ. Ма-

лахіт, халькопірит, 

тенорит, куприт, 

оксиди та гідрокси-

ди Fe, Mn 

Діоптаз 

Cu6[Si6O18]∙6H2O 

Тригональна,  

острівна  

(кільцева),  

призматичний 

Друзи, променисті 

агрегати, жеоди, 

кірки до дрібнозер-

нистих, іноді щіль-

них, зливних агре-

гатів 

 

 

 

Досконала по ро-

мбоедру (101̅1), 

східчасто-

нерівний 

Сма-

рагдово-

зелений, 

зелена 

5 Зона окиснення ру-

дних родовищ. Смі-

тсоніт, церусит, 

малахіт, хризокола, 

кальцит 
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Вівіаніт 

Fe3[PO4]2 

∙8H2O 

Моноклінна,  

острівна,  

призматичний 

тичкуватий 

Землисті агрегати, 

стяжіння, конкреції, 

радіально-проме-

нисті зростання 

Досконала по біч-

ному пінакоїду 

(010),  

східчастий до 

скалково 

Свіжий – 

безколір-

ний; на 

повітрі – 

синіє, 

голуба до 

синьої 

1,5–2 Типовий екзогенний 

мінерал, інколи тра-

пляється в гідротер-

мальних жилах.  

Сидерит, гетит, 

гіпс, родохрозит, 

барит 

Глауконіт 

K˂1(Fe,Mg, 

Al)2-3(OH)2 

[AlSi3O10]∙ 

nH2O 

Моноклінна, 

шарувата 

Землисті маси, нир-

коподібні, кулепо-

дібні, яйцеподібні 

стяжіння 

Досконала по  

базальному  

пінакоїду (001) 

Зелено-

синій,  

зелено-

бурий, 

зелена 

2 Типовий аутигенний 

мінерал. Утворюєть-

ся у ґрунтах. Мож-

ливе формування в 

низькотемператур-

них гідротермаль-

них асоціаціях. Се-

ладоніт 

Самородна  

сірка  

S 

Ромбічна,  

молекулярна,  

острівна,  

дипірамідаль-

ний,  

ізометричний 

Щітки, друзи, а та-

кож зернисті агре-

гати від порошко-

подібних до щіль-

них, часто зливних 

Недосконала, 

черепашковий 

Жовтий 

різних  

відтінків, 

білий, 

жов-

туватий 

1–2 У значних кількос-

тях утворюється ву-

лканогенним шля-

хом і під час біоген-

но-осадових проце-

сів. Кальцит, араго-

ніт, гіпс, ангідрит, 

целестин 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5
4
 

Рутил 

TiO2 

Тетрагональна, 

стрічково-

каркасна, приз-

матичний,  

голчастий 

Від короткостовп-

частих до голчастих 

зерен, колінчасті 

двійники, трійники, 

сітчасті (сагенетові) 

полісинтетичні 

двійники 

Середня по тетра-

гональній призмі 

(110),  

черепашковий до 

нерівного 

Темно-

бурий, че-

рвоно-

бурий до 

чорного, 

іноді буро-

жовтий,  

жовта до 

світло-

коричневої 

6–6,5 Типовий гіпогенний 

мінерал, відомий, в 

основному, як акце-

сорний мінерал різ-

номанітних інтрузи-

вних і метаморфіч-

них порід. Кварц, 

корунд, слюди 

ІV. Мінерали зі скляним блиском: прозорі 
2. Риса світлозабарвлена зеленувата або сіра (колір її невиразний, але не білий) 

Твердість 3–7 

 Колір мінералу: чорний, темно-зелений, зелений або синій 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова 

агрегатів 

Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні 

асоціації 

Турмалін 

Na(Mg,Fe,Al, 

Li)3Al6(OH,F)4 

[Si6O18][BO3]3 

Тригональна,  

острівна  

(кільцева), 

призматичний, 

стовпчастий 

Тичкуваті, 

радіально-

променисті, 

сплутано-

голчасті до 

волокнистих 

іа азбестопо-

дібних агре-

гати 

Відсутня,  

нерівний до 

черепашко-

вого 

Чорний (шерл), 

жовтий, темно-

бурий (дравіт), 

рожевий (рубе-

літ), 

світлозабарв-

лена 

7–7,5 Шерл – полігенний мінерал: 

відомий в гранітах, пегмати-

тах, грейзенах, скарнах, вто-

ринних кварцитах, гідротер-

мальних і метаморфічних 

асоціаціях. Для дравіту ме-

таморфізовані або скарновані 

карбонатні породи, метасо-

матично змінені основні і 

ультраосновні породи. 

Кварц, польовий шпат, мус-

ковіт 
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Група піроксенів 

а) Енстатит 

Mg2[Si2O6] 

Fs0-12 

Ромбічна,  

ланцюжкова,  

призматичний 

Щільні зернисті 

агрегати. Плас-

тинчасті й зона-

льні зростання з 

моноклінними 

піроксенами 

Середня по ром-

бічній призмі 

(110)  

(під кутом~88º), 

східчастий 

Світло-

зелений, 

сіра до бі-

лої 

5,5 Як породотвірний мінерал 

характерний для багатьох 

магматичних ультраоснов-

них і метаморфічних порід. 

Олівін, гранат 

б) Бронзит 

(Mg,Fe)2 

[Si2O6] 

Fs12-30 

Ромбічна,  

ланцюжкова,  

призматичний 

Щільні зернисті 

агрегати. Плас-

тинчасті й зона-

льні зростання з 

моноклінними 

піроксенами 

Середня по ромб. 

призмі (110)  

(під кутом~88º), 

східчастий 

Коричне-

вий з бро-

нзовим 

відтінком, 

біла, з ко-

ричневим 

відтінком 

5,5 Як породотвірний мінерал 

характерний для багатьох 

магматичних ультраоснов-

них і метаморфічних порід. 

Олівін, гранат 

в) Авгіт 

Ca(Mg,Fe,Ti, 

Al) 

[(Si,Al)2O6] 

Моноклінна,  

ланцюжкова,  

призматичний 

Вкраплення в 

породі, іноді су-

цільні зернисті 

маси 

Середня по ром-

бічній призмі 

(110),  

східчасто- 

нерівний 

Чорний, 

іноді бу-

руватий 

або зеле-

нуватий,  

сірувато-

зелена 

5–6 Характеристичний піроксен 

магматичних порід. Вхо-

дить до складу майже всіх 

порід нормального ряду від 

ультраосновних до кислих, 

а також деяких сублужних 

порід. А також вкраплення 

в базальтах і андезитах 

г) Діопсид 

CaMg[Si2O6] 

Моноклінна,  

ланцюжкова, 

призматичний, 

стовпчастий, 

інколи 

таблитчастий 

Зернисті, тичку-

ваті та радіально-

променисті агре-

гати 

Ясна по ромбіч-

ній призмі (110), 

східчастий 

Зелений 

різних  

відтінків,  

біла,  

злегка зе-

ленувата 

5,5–6 У магматичних і метамор-

фічних гірських породах, у 

контактово-метасоматичних 

утвореннях разом з андра-

дитом, кальцитом, епідо-

том, магнетитом 
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д)Геденбергіт 

CaFe[Si2O6] 

Моноклінна,  

ланцюжкова,  

призматичний 

Радіально-

промени-сті та 

груботичкуваті 

щільні агрегати 

іноді зонально-

концентричні ге-

денбергіт-

воласто-ніт-

датолітові виді-

лення 

До ясної по ром-

бічній призмі 

(110),  

східчастий до 

скалкового 

Темно-

зелений до 

чорного,  

світло-

сіра з зе-

леним від-

тінком 

5,5–6 У контактово-метасоматич-

них утвореннях. Магнетит, 

польові шпати, кальцит, 

пірит 

е) Егірин 

NaFe[Si2O6] 

Моноклінна,  

ланцюжкова,  

призматичний,  

голчастий 

Вкраплення в 

породах, радіа-

льно-променисті 

агрегати, сплута-

но-волокнисті 

утворення, сфе-

роліти 

Ясна по ромбіч-

ній призмі (110), 

східчасто-

черепашковий до 

скалкового 

Чорний до 

зелену-

вато-

чорного, 

зеленого, 

світло-

зелена 

5–

5,5–6 

Породотвірний мінерал лу-

жних магматичних порід 

кислого та середнього рядів 

(сієніти, нефелінові сієні-

ти), а також у карбонатитах, 

у лужних пегматитах. Не-

фелін, евдіаліт, апатит, 

біотит 

є) Жадеїт 

NaAl[Si2O6] 

Моноклінна, 

ланцюжкова 

Щільні агрегати, 

зернисті маси 

До ясної по ром-

бічній призмі 

(110), нерівний до 

скалкового 

Яблучно-

зелений 

зеленува-

то-білий, 

жовтий, 

світлоза-

барвлена 

 

 

 

 

6,5–7 У породах фацій глаукофа-

нових сланців, що утвори-

лися по основних і ультрао-

сновних породах, або ж 

осадових породах граувако-

вого типу 
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ж) Сподумен 

LiAl[Si2O6] 

Моноклінна, 

ланцюжкова,  

призматичний,  

дошкоподіб-

ний 

Дошкоподібні 

кристали, іноді 

пластинчасто-

тичкуваті агрега-

ти, щільні прихо-

ванокристалічні 

маси 

Середня по ром-

бічній призмі 

(110), 

східчасто-

нерівний 

Білий, сі-

рувато-

білий, 

зеленува-

тий, 

сіра 

6,5–7 Типовий мінерал гранітних 

пегматитів. Польові шпати, 

лепідоліт 

 

 

Група амфіболів 

а) Антофіліт 

(Mg,Fe)7 

(OH,F)2 

[Si4O11]2 

Ромбічний,  

стрічкова,  

призматич-

ний,  

голчастий,  

волокнистий 

Суцільні маси 

променистої, ра-

діальноснопопо-

дібної, тичкува-

тої, волокнистої 

будови 

Ясна до доскона-

лої по ромбічній 

призмі (210),  

сідчастий 

Жовто-

коричне-

вий до  

темно-

коричне-

вого, 

світло-

сіра 

5,5–6 Метаморфічні породи. Тре-

моліт, силіманіт, цоізит, 

кордієрит 

б) Тремоліт 

Ca2Mg5 

(OH,F)2 

[Si4O11]2 

Моноклінна,  

стрічкова,  

голчастий 

Тонкопроменис-

ті, тичкуваті, во-

локнисті й азбес-

топодібні агрега-

ти 

Досконала по ро-

мбічній призмі 

(110),  

східчастий 

Сірий, бі-

лий, зеле-

нуватий, 

біла,  

злегка зе-

ленувата 

5,5–6 У різноманітних метамор-

фічних породах і у кварцо-

вих жилах. Антофіліт, ак-

тиноліт 

в) Актиноліт 

Ca2(Mg,Fe2+)2 

(OH,F)2 

[Si4O11]2 

Моноклінна,  

стрічкова,  

голчастий 

Тонкопроменис-

ті, тичкуваті, во-

локнисті й азбес-

топодібні агрега-

ти, щільний, 

в’язкий (нефрит) 

Досконала по ро-

мбічній призмі 

(110),  

східчастий, до 

раковис- 

того у нефриту 

Зелений 

різних від-

тінків до 

темно- 

зеленого, 

біла, злегка 

зеленувата 

5,5–6 У різноманітних метамор-

фічних породах і у кварцо-

вих жилах. Антофіліт, 

тремоліт 
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г) Рогова  

   обманка 

(Ca,Na)2(Mg, 

Fe,Al,Ti)5 

(OH,F,Cl)2 

[(Si,Al)4O11]2 

Моноклінна,  

стрічкова,  

призматич-

ний,  

стовпчастий 

Суцільні маси, 

крупно- до дріб-

нозернистих, ви-

довжені зерна. 

Відомі азбесто-

подібні виділен-

ня 

Досконала по ро-

мбічній призмі 

(110), 

 від східчасто-

нерівного до ска-

лкового 

Темно-

зелений, 

бурий до 

чорного, 

зелена різ-

них відті-

нків 

5,5–6 Широко розповсюджена. 

Магматичний, метаморфіч-

ний і контактово-метасо-

матичний мінерал 

 

 

д) Арфведсоніт 

Na3(Fe,Mg)4 

(OH)2 

[Si4O11]2 

Моноклінна,  

стрічкова,  

призматич-

ний 

Витягнуті зерна, 

променисті, тич-

куваті агрегати 

Досконала по ро-

мбічній призмі 

(110),  

від східчасто-

нерівного до че-

репашкового 

Чорний, 

голубува-

то-сіра, 

зеленува-

то-сіра 

5,5–6 Нефелінові сієніти й інші 

лужні породи та їхні пегма-

тити. Нефелін 

 

 

 

е) Глаукофан 

Na2Mg3Al2 

(OH,F)2 

[Si4O11]2 

Моноклінна,  

стрічкова,  

призматич-

ний,  

голчастий 

Волокнисті, аз-

бестоподібні, 

променисті, ін-

коли тичкуваті 

виділення 

Досконала по ро-

мбічній призмі 

(110), 

східчастий 

Сірувато-

сірий, 

голубува-

то-сіра 

6–6,5 Переважно метаморфічного 

походження. Кварц, жаде-

їт, лавсоніт, егірин-авгіт 

 

 

є) Рибекіт 

Na2Fe2+
3Fe3+

2 

(OH,F)2 

[Si4O11]2 

Моноклінна,  

стрічкова,  

призматич-

ний,  

голчастий 

Призматичні, або 

голчасті вкрап-

лення, азбесто-

подібний різно-

вид – крокідоліт 

Досконала по ро-

мбічній призмі 

(110),  

східчасто-

нерівний до скал-

кового 

Темно-

синій до 

чорного, 

світло-

сіра 

5–6 Переважно метаморфічного 

походження. Кварц, жаде-

їт, лавсоніт, егірин-авгіт 

або епідот, арагоніт, ге-

матит 

Біотит 

K(Mg,Fe)3 

(OH,F)2 

[AlSi3O10] 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчас-

тий 

Лускуваті до дрі-

бно лускуватих 

агрегати, шкара-

лупчасто-луску-

ваті утворення 

Цілком досконала 

по базальному 

пінакоїду (001), 

східчастий 

Чорний 

іноді бу-

рий, 

сіро-

коричнева 

2–3 Магматичного, метаморфі-

чного походження. У пег-

матитових утвореннях. 

Кварц, польові шпати, мус-

ковіт 
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Клінохлор 

Mg5Al(OH)8 

[AlSi3O10] 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчас-

тий, листку-

ватий 

Листкуваті круп-

но-, середньо- до 

дрібнолускува-

тих і приховано-

кристалічних аг-

регати, пластин-

часті радіально-

променисті утво-

рення, ооліти, 

натічні ниркопо-

дібні агрегати; 

землисті маси 

Досконала по ба-

зальному пінакої-

ду (001), 

східчастий 

Зелений,  

зеленува-

та 

2–2,5 Хлорити, типові мінерали 

гідролізу, характерні для 

гідротермально змінених 

порід, кір звітрювання. У 

менших кількостях вони 

виникають у скарнах і гід-

ротермальних жилах. В 

осадових відкладах та по-

родах верхніх і середніх 

ступенів метаморфізму. Ко-

рунд 

 

Хлоритоїд 

(Fe2+,Mg)2 

(Al,Fe3+) 

Al3O2 (OH)4 

[SiO4]2 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчас-

тий 

Лускуваті агрега-

ти, погано огра-

нені порфіробла-

сти у кристаліч-

них сланцях роз-

міром від 0, п до 

п∙10 мм 

Досконала по ба-

зальному пінакої-

ду (001),  

нерівний 

Темно-

зелений, 

зеленува-

то-чорний, 

темно-

синій,  

безколірна, 

зеленува-

то-біла, 

зеленува-

то-сіра 

6,5 Характерний мінерал мета-

морфічних порід. Біотит, 

гранат, кварц, мусковіт 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

3.1. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 

а) твердість 1–3 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер

-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Галіт 

NaCl 

Кубічна,  

координаційна, 

кубічний,  

ізометричний 

Щільні маси від дріб-

но- до гігантозернис-

тих, тичкуваті, воло-

книсті агрегати, ста-

лактити, сталагміти в 

печерах 

Досконала по 

гексаедру 

(100),  

східчастий до 

рівного та 

скалкового в 

агрегатах 

Безколір-

ний, прозо-

рий, сірува-

тий, жов-

тий до тем-

но-

червоного 

(включення 

гематиту), 

біла 

2 Основна маса цього мі-

нералу має хемогенне 

походження. Відомі ве-

личезні поклади як мор-

ського, так і озерного 

походження. У районі 

озера Сірлес, Каліфорнія 

утворює мономінеральні 

прошарки або асоціює з 

троною, бурою, доломі-

том, арагонітом 

Сильвін 

KCl 

Кубічна,  

координаційна, 

кубічний,  

ізометричний 

Щільні маси від дріб-

но- до гігантозернис-

тих, тичкуваті, воло-

книсті агрегати, ста-

лактити, сталагміти в 

печерах 

Досконала по 

гексаедру 

(100),  

східчастий до 

рівного та 

скалкового в 

агрегатах 

Безколір-

ний, прозо-

рий, сірува-

тий, жов-

тий до тем-

но-

червоного 

(включення 

гематиту), 

біла 

2 Сильвіновмісні відклади 

трапляються значно рід-

ше ніж галітовмісні та в 

основному пов’язані з 

висиханням морських 

басейнів; значна частина 

сильвіну має вторинне 

походження, утворюю-

чись за рахунок руйну-

вання карналіту 
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Брусит 
Mg(OH)2 

Тригональна,  

шарувата,  

пластинчас-

тий, волокнис-

тий 

Дрібнолускуваті 

щільні, інколи круп-

нолускуваті, пласти-

нчасті агрегати, на-

тічні виділення, сфе-

роїди; паралельно-

волокнисті агрегати 

(немаліт) 

Цілком дос-

конала по ба-

зальному пі-

накоїду 

(0001),  

від рівного 

лускуватого 

до скалкового 

Білий, сі-

руватий, 

біла 

2,5 Утворюється під час гі-

дролізу магнезіальних 

силікатів в асоціації зі 

серпентином, магнези-

том, магнетитом, халце-

доном. При контактово-

метаморфічних проце-

сах виникає за рахунок 

доломіту. Особливо ха-

рактерний для магнезіа-

льних скарнів. Форсте-

рит, шпінель, енста-

тит, діопсит 

Пірофіліт 
Al2(OH)2 

[Si2O5]2 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчастий 

Листкуваті, дрібно-

лускуваті, щільні до 

прихованокристалі-

чних (агальматоліт) 

агрегати 

Цілком дос-

конала по ба-

зальному пі-

накоїду (001),  

нерівний до 

черепашково-

го 

Білий, сі-

рий, зеле-

нуватий,  

біла 

1 У значних кількостях 

утворюється: при гідро-

лізі силікатів як продукт 

навколожильних змін 

силікатних порід і при 

формуванні вторинних 

кварцитів; метаморфіч-

ним шляхом 

Мусковіт 

KAl3(OH,F)2 

[AlSi3O10] 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчастий 

Листкувато-зернисті, 

лускуваті агрегати, 

іноді шкаралупчасто-

лускуваті 

Цілком дос-

конала по ба-

зальному пі-

накоїду (001), 

східчастий до 

рівного 

Безколір-

ний, сірий, 

темно-

сірий,  

біла до без-

колірної 

2–3 Є однією з найбільш роз-

повсюджених слюд. Тра-

пляється в пегматитах, 

грейзенах, а також утво-

рюється при гідротерма-

льній зміні алюмосиліка-

тних порід. Кварц, польо-

ві шпати, біотит 
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Каолініт 

Al2(OH)4 

[Si2O5] 

Моноклінна,  

шарувата,  

тонколускува-

тий 

Агрегати з індиві-

дами до 1 мкм і 

меншими, тонкоди-

сперсні агрегати 

Цілком дос-

конала по 

базальному 

пінакоїду 

(001), рівний 

Білий, іно-

ді жовто-

коричневі 

до бурих 

відтінки, 

біла 

1–1,5 Типовий мінерал гідро-

лізу силікатів і алюмо-

силікатів; виникає та-

кож хемогенним шля-

хом. Галуазит, гідрос-

люди 

Смектити 

Монтмори-

лоніт 

(Mg0,33Al1,67)2 

(OH)2[Si2O5]2∙ 

Na0,33(H2O)4 

Бейделіт 

Al2(OH)2 

[AlzSi2-zO5]2∙ 

(1/2Ca,Na)2z 

(H2O)4 

Нонтроніт 

Fe3+
2(OH)2 

[AlzSi2-zO5]2∙ 

Na2z(H2O)4 

 

Моноклінна,  

шарувата 

Агрегати з розміром 

індивідів ~ 1 мкм і 

меншими. Частинки 

зазвичай безформні. 

Нонтроніт іноді 

утворює характерні 

ниткоподібні части-

нки. Агрегати час-

тинок утворюють 

прошарки, лінзи, 

прожилки в осадо-

вих породах. Відомі 

ооліти, конкреції, 

мучні та землисті 

маси, зрідка воло-

соподібні й ватопо-

дібні агрегати 

Цілком дос-

конала по 

базальному 

пінакоїду 

(001) під еле-

ктрон- 

ним мікрос-

копом, 

рівний 

Білий,  

білий, 

оливково-

зелений, 

темно-

зелений, 

буро-

зелений, 

шоколад-

но-

коричне-

вий 

1–1,5 Типові мінерали гідро-

лізу силікатів і алюмо-

силікатів; виникають 

також хемогенним 

шляхом. Галуазит, ка-

олініт, гідрослюди  

Мірабіліт 

Na2[SO4]∙ 

10H2O 

Моноклінна,  

острівна,  

призматичний 

Зернисті щільні агре-

гати, волокнисті ма-

си, кірки, нальоти, 

вицвіти 

Досконала по 

передньому 

пінкоїду (100), 

рівний, чере-

пашковий 

Безбарв-

ний, прозо-

рий до бі-

лого непро-

зорого, біла 

1,5–2 Найбільші скупчення ви-

никають при кристаліза-

ції з висококонцентрова-

них сульфатних розсолів. 

Галіт, гіпс, тенардит 
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Тенардит 

Na2[SO4] 

Ромбічна,  

острівна,  

дипірамідаль-

ний, пластин-

частий 

Друзи, зернисті й 

щільні скупчення, 

кірки, нальоти,  

вицвіти 

Досконала по 

бічному пі-

накоїду 

(010),  

нерівний до 

скалкового 

Безбарв-

ний, про-

зорий, ін-

коли сіру-

ватий, 

біла 

2,5–3 Широко розповсюдже-

ний в евапоритах. Мі-

рабіліт 

 

 

 

Каїніт 

KMgCl[SO4]∙ 

3H2O 

Моноклінна,  

острівна,  

пластинчас-

тий 

Зернисті агрегати, 

кірки 

Досконала по 

базальному 

пінакоїду 

(001),  

скалковий 

Сірувато-

білий, жо-

втувато-

білий, 

біла 

2 Сульфат галогенезу, 

звичний мінерал содо-

вих сульфатних і соля-

них озер, морських 

евапоритів. Галіт, кар-

наліт, кізерит 

Епсоміт 

Mg[SO4]∙7H2O 

Ромбічна,  

острівна,  

призматич-

ний,  

волокнистий 

Зернистий,  

землистий, 

тонковолокнистий, 

кірки, нальоти 

Досконала по 

бічному  

пінакоїду 

(010),  

черепашко-

вий 

Безколір-

ний, білий, 

рожевий, 

зеленува-

тий, 

біла 

2–2,5 Типовий мінерал ева-

поритів. Галіт, карна-

літ, кізерит, полігаліт, 

ангідрит 

Англезит 

Pb[SO4] 

Ромбічна,  

острівна,  

призматич-

ний,  

дипірамідаль-

ний 

Зернистий, щільний, 

натічний, кірки 

Досконала по 

базальному 

пінакоїду 

(001), 

черепашко-

вий 

 

 

 

 

 

Безколір-

ний, білий, 

жовтий, 

біла 

2,5–3 Зона окиснення сульфі-

дних родовищ. Церу-

сит, малахіт, азурит, 

гетит, гідрогетит  
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Улексит 

Na(H2O)3 

Ca(H2O)2 

[B5O6(OH)6] 

Триклінна, 

пластинчас-

тий 

Тонковолокнисті, 

паралельно- 

волокнисті, 

азбестоподібні  

маси, прожилки, 

іноді до тичкуватих  

агрегати 

Досконала по 

бічному пі-

накоїду (010) 

і по пінакої-

ду третього 

роду (110), 

нерівний до 

дрібнозерни-

стого 

Білий, іно-

ді безколі-

рний,  

біла 

3–3,5 Один із найбільш роз-

повсюдженних боратів 

хемогенного похо-

дження. Гідроборацит, 

іньоїт, гіпс 

Гідроборацит 

CaMg(H2O)3 

[B3O4(OH)3]2 

Моноклінна,  

ланцюжкова,  

голчастий,  

листкуватий 

Сферолітові агрега-

ти, грубоволокнисті, 

голчасті, сплутано-

волокнисті агрегати 

Досконала по 

бічному пі-

накоїду 

(010),  

нерівний до 

скалкового 

Безколір-

ний, про-

зорий або 

білий, 

біла 

2–3 В евапоритах, що утво-

рюються при випарову-

ванні в умовах аридно-

го клімату термальних 

вод вулканічного похо-

дження і солоних озер 

Іньоїт 

Сa(H2O)3 

[B3O3(OH)5] 

∙H2O 

Моноклінна,  

ланцюжкова,  

короткоприз-

матичний 

Зернисті агрегати Досконала по 

базальному 

пінакоїду 

(001),  

нерівний 

Безколір-

ний, білий, 

біла 

2 Трапляється в зоні звіт-

рювання родовищ 

кам’яної солі та бора-

тів. Улексит, колема-

ніт, інші борати 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

3.2. Колір мінералу світло-рожевий 

а) твердість 1–3 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Лепідоліт 

Kli1,5Al1,5 

(OH,F)2 

[AlSi3O10] 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчас-

тий, лускува-

тий 

Пластинчасті, лус-

куваті, часто з ви-

кривленими повер-

хнями, іноді шкара-

лупчастолускуваті 

агрегати 

Цілком до-

сконала по 

базальному 

пінакоїду 

(001) 

східчастий 

до рівного 

Світлий,  

рожево-

фіолетовий, 

безколірна 

2–3 Типовий мінерал лі-

тієвих гранітних пег-

матитів, де асоціює зі 

сподуменом, петалі-

том, рубелітом, по-

ліхромним турмалі-

ном. У грейзенах 

асоціює з мускові-

том, топазом, бери-

лом 

Полігаліт 

K2MgCa2 

[SO4]4∙2H2O 

Триклінна,  

таблитчастий 

Щільні, суцільні, 

тичкуваті до волок-

нистих агрегати 

Досконала 

по базовому 

пінакоїду 

(001) 

Світло-

рожевий, це-

гляно-

червоний,  

біла 

2,5–3 Звичний мінерал со-

ляних відкладів мор-

ського походження. 

Галіт, гіпс, ангідрит, 

карналіт, сильвін 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

3.3. Колір мінералу коричневий 

а) твердість 1–3 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Флогопіт 

KMg3(OH,F)2 

[AlSi3O10] 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчас-

тий 

Середньо-, дрібно-

лускуваті агрегати. 

Інколи паралельно-

волокнисті азбесто-

подібні агрегати 

Цілком до-

сконала по 

базальному 

пінакоїду 

(001) 

східчастий 

до рівного 

Жовто-

коричневий 

до темно-

коричневого, 

біла 

2–3 Може кристалізува-

тися безпосередньо з 

магматичних розпла-

вів. Є звичним міне-

ралом кімберлітів, у 

контактово-метасом. 

карбонатних товщах 

асоціює з діопсидом, 

шпінеллю, форсте-

ритом, польов. шп 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

3.4. Колір мінералу зеленуватий 

а) твердість 1–3 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Тальк 

Mg3(OH)2 

[Si2O5]2 

Моноклінна,  

шарувата,  

пластинчас-

тий 

Листкуваті, луску-

ваті, дрібнозернисті 

та щільні до прихо-

ванокристалічних 

агрегати 

Цілком 

досконала 

по перед-

ньому пі-

накоїду 

(100), 

пластинча-

стий до рі-

вного 

Блідо-

зелений, бі-

лий із зеле-

нуватим від-

тінком,  

біла 

1 Найбільш характерні 

умови формування: 

гідротермальні зміни 

у/о порід; контакто-

во-метасоматичні 

зміни кременистих 

доломітів; метамор-

фізм глинистих порід 

або ретроградний ме-

таморфізм. Олівін, 

доломіт, брусит, 

серпентин, енста-

тит, шпінель 

Хризотил 

Mg3(OH)4 

[Si2O5] 

Моноклінна, 

шарувата, во-

локнистий 

Паралельноволок-

нисті і сплутаново-

локнисті агрегати 

Цілком до-

сконала по 

базальному 

пінакоїду 

(001),  

скалковий 

Зеленуватий, 

золотисто-

жовтий, 

біла 

2,2–

3,5 

Типовий мінерал гід-

ротермально зміне-

них гіпербазитів і 

контактово змінених 

карбонат-магнезіаль-

них порід. Олівін, 

брусит 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

б) твердість 3–5 

3.5. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 
Генеза, 

мінеральні асоціації 

Флюорит 

CaF2 

Кубічна, 

координацій-

на, октаедри-

чний, 

кубічний, 

ізометричний 

Друзи, масивні аг-

регати від крупно-

кристалічних до 

прихованокристалі-

чних, землисті  

маси – ратовкіт 

 

 

Досконала 

по октаедру 

(111),  

східчастий 

Від безко-

лірного, 

прозорого 

до фіолето-

вого, чорно-

фіолетово-

го, жовтий і 

зелений рі-

зних відтін-

ків, 

безколірна 

4 Як акцесорний мінерал 

трапляється в деяких 

інтрузивних і ефузивних 

породах, відомий в як 

ексгаляційний мінерал у 

фумаролах. Трапляється 

в грейзенах де асоціює з 

кварцом, берилом, іноді з 

турмаліном, каситери-

том, вольфрамітом, 

топазом 

Беміт 

γ-AlOOH 

Ромбічна,  

шарувато-

молекулярна,  

пластинчас-

тий 

Прихованокристалі-

чні землисті, фар-

фороподібні агрега-

ти, інколи дрібнолу-

скуваті 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010),  

нерівний 

Безколірний 

або білий, 

жовтуватий 

зеленува-

тий,  

біла 

3,5–4 Відомий як продукт гід-

ротермальної зміни 

фельдшпатоїдів. 

Входить до складу бок-

ситів із гібситом, іноді 

діаспором, гетитом, 

гідрогетитом, гемати-

том, каолінітом 
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Геміморфіт 

Zn(OH)2 

[Si2O7]∙H2O 

Ромбічна,  

острівна,  

пластинчас-

тий 

Радіально-

променисті тонко-

тичкуваті, парале-

льноволокнисті аг-

регати, натічні та 

сферолітові утво-

рення 

Досконала 

по ромбіч-

ній призмі 

(110), 

нерівний до 

раковисто-

го 

Безколір-

ний, білий; 

від домішок 

─ голубий, 

зелений, 

бурий, 

біла 

4,5–5 Характерний для зон 

окиснення рудних родо-

вищ, де перебуває в асо-

ціації із смітсонітом, 

церуситом, малахітом 

та іншими вторинними 

мінералами 

Воластоніт 

Ca3[Si3O9] 

Триклінна,  

ланцюжкова,  

пластинчас-

тий 

Щільні маси тичку-

ватої, радіально-

променистої або то-

нковолокнистої бу-

дови; листкуваті, 

шкаралупчасті агре-

гати 

Досконала 

по перед-

ньому пі-

накоїду 

(100),  

східчасто-

нерівний до 

скалкового 

Білий, сіру-

ватий, жов-

туватий; 

рідко сірий, 

м'ясочерво-

ний, 

біла 

4,5–5 Типовий мінерал вапня-

кових скарнів і мета-

морфічних утворень по  

карбонатних породах. 

Гросуляр, андрадит, пі-

роксени, каситерит, 

шеєліт 

Цеоліти 

а) Натроліт 
Na2[Al2Si3O10]

∙2H2O 

Ромбічна,  

каркасна,  

призматичний,  

стовпчастий 

Тичкуваті та радіа-

льно-променисті аг-

регати, сфероліти, 

сферолітові та радіа-

льно-променисті кір-

ки 

Досконала 

по ромбіч-

ній призмі 

(110),  

східчастий 

до нерівного 

Білий, сіру-

ватий, жов-

туватий; ча-

сто черво-

нуватий, 

біла 

5–5,5 Характерний для дея-ких 

лужних порід та їх пегма-

титів, гідротермальних 

жил (особливо в лужних 

породах). Томсоніт, ско-

лецит,  інші цеоліти 

б)  Шабазит 

(Ca0,5Na,K)4 

[Al4Si8O24] 

∙12H2O 

Тригональна,  

каркасна,  

ромбоедрич-

ний, псевдоку-

бічний 

Кристалічні кірки, 

секреції, щільні дрі-

бнозернисті агрегати 

з розміром зерен 

менше 30 мкм 

Досконала 

по ромбоед-

ру (101̅1),  

нерівний 

Безколір-

ний, білий, 

іноді черво-

нуватий, 

біла 

4–5 Пізній автогідротермаль-

ний мінерал. Трапля-

ється в мигдалинах або 

по тріщинах у фенолітах, 

андезитах або базальтах. 

Філіпсит, томсоніт 
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в) Гейландит 

(Ca0,5,Sr0,5, 

Ba0,5Mg0,5 

Na,K)9 

[Al9Si27O72]∙ 

~24H2O 

Моноклінна,  

каркасна,  

ізометричний,  

пластинчас-

тий 

Характерні листку-

ваті слюдоподібні, 

променисто-

пластинчасті агре-

гати, інколи сферо-

літи 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010),  

східчастий 

Білий, іноді 

безколір-

ний, прозо-

рий, часто 

жовтуватий, 

рожевий до 

червоно-

коричнево-

го, 

біла 

3,5–4 Характерний для пустот 

в основних ефузивах, 

мигдалинах у трапах, у 

звітрілих гіперстенових 

андезитах. Є звичним 

продуктом зміни основ-

ного вулканічного скла. 

Кальцит, кварц, інші це-

оліти 

г)   Стильбіт 

(Ca0,5Na,K)9 

[Al9Si27O72]∙ 

28H2O 

Моноклінна, 

каркасна зі  

субшаруватим 

мотивом, пла-

стинчастий 

Агрегати паралель-

но-тичкуватої та 

паралельно-плас- 

тинчастої будови з 

округлими формами 

розщеплення з по-

верхні; щільні су-

цільні виділення 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010),  

пластинча-

стий,  

променис-

тий до ска-

лкового 

Білий, іноді 

безколір-

ний, прозо-

рий, жовту-

ватий, чер-

вонуватий 

до оранже-

во-

червоного, 

біла 

3,5–4 Найбільш характерний 

для мигдалин і прожил-

ків в основних ефузивах. 

Як пізньогідротермаль-

ний продукт відомий у 

гранітних пегматитах, на 

деяких поліметалевих 

родовищах. Кальцит, 

кварц,  інші цеоліти 

д)   Томсоніт 

Ca2Na 

[Al5Si5O20] 

∙6H2O 

Ромбічна,  

каркасна,  

призматич-

ний,  

пластинчас-

тий 

Віялоподібні радіа-

льно-променисті, 

снопоподібні  та 

груботичкуваті сфе-

роліти 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010),  

східчастий, 

скалковий 

Білий за-

звичай зі 

сірим, жов-

тим відтін-

ками,  

біла 

5,5 Трапляється в мигдали-

нах  основних ефузив-

них порід (базальтах, 

долеритах або в лужних 

породах). Кальцит 
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Група карбонатів 

а) Кальцит 

Ca[CO3] 

Тригональна,  

острівна,  

ромбоедрич-

ний, призма-

тичний,  

пластинчас-

тий 

Дрібно- і крупнозе-

рнисті виділення, 

конкреції, жеоди, 

друзи, щітки, пара-

лельно-тичкуваті 

прожилки 

Досконала 

по 

ромбоедру 

(101̅1), 

східчастий 

 Безколір-

ний, прозо-

рий, білий, 

біла 

2,5–

3,5 

У карбонатитах, гідро-

термальних жилах. У 

значних кількостях ви-

никає біогенним і хемо-

генним шляхом. Флюо-

рит, барит, доломіт 

б) Доломіт 

CaMg[CO3]2 

Тригональна,  

острівна,  

ромбоедрич-

ний,  пластин-

частий 

Характерні сідлопо-

дібні кристали ма-

сивних грубо- до 

тонкозернистих і 

фарфороподібних, 

іноді пористих агре-

гатів. Пізоліти 

Досконала 

по ромбо-

едру (101̅1), 

східчастий 

до черепа-

шкового 

Безколірний 

або білий, 

прозорий, 

жовтуватий, 

сіро-білий, 

біла 

3,5–4 Поширений в осадово-

хемогенних відкладах. 

Галогеніди, гіпс, ангід-

рит. Інколи в гідротер-

мальних жилах у вигляді 

суцільного доломіту або 

разом із кальцитом 

в) Магнезит 

Mg[CO3] 

Тригональна,  

острівна,  

ромбоедрич-

ний, призма-

тичний 

Щільні агрегати різ-

ної зернистості аж до 

фарфороподібних, 

землистих, крейдо-

подібних 

Досконала 

по ромбоед-

ру (101̅1), 

східчастий 

до черепаш-

кового 

Сніжно-

білий, інко-

ли сірий, 

жовтуватий, 

біла 

4 Поширений мінерал, що 

утворюється внаслідок 

гідротермальної зміни та 

звітрювання олівіну, пі-

роксенів ультраосновних 

порід. Бронзит, тальк, 

опал 

г) Смітсоніт 

Zn[CO3] 

Тригональна,  

острівна 

Переважно коломор-

фні агрегати, нирки, 

сталактити, шкаралу-

пчасті або смугасті 

халцедоноподібні, 

волокнисті або дуже 

щільні маси 

Досконала 

по ромбоед-

ру (101̅1), 

нерівний до 

черепашко-

вого  

Сірий, білий, 

безколірний, 

жовтий, 

блякло-

зелений, ко-

ричневий, 

біла 

4,5–5 Мінерал зони гіперге-незу. 

Трапляється в зоні окис-

нення сульфідних родо-

вищ, інколи в низькотем-

пературних гідротермаль-

них жилах. Галеніт, сфа-

лерит, малахіт 
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Ангідрит 

Ca[SO4] 

Ромбічна, 

острівна,  

груботаблит-

частий 

Щільні агрегати рі-

зної зернистості, 

радіально- або па-

ралельноволокнисті 

скупчення 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010),  

східчастий, 

нерівний до 

скалкового 

Білий, го-

лубий, світ-

ло-

бузковий, 

сіруватий 

до темно-

сірого та 

коричнево-

го,  

біла 

3,5 Переважно є хемоген-

ним осадовим мінералом 

і трапляється в соляних 

родовищах з гіпсом, га-

літом, карналітом. Ін-

коли виникає гідротер-

мальним шляхом або як 

ексгаляційний мінерал у 

лавових пустотах 

Целестин 

Sr[SO4] 

Ромбічна,  

острівна,  

призматич-

ний,  

пластинчас-

тий 

Сфероліти, пласти-

нчасто-волокнисті 

прожилки, суцільні 

маси різної зернис-

тості, конкреції, жо-

вна, секреції 

Досконала 

по  базаль-

ному пі-

накоїду 

(001),  

нерівний 

Блідо-

голубий рі-

зних відтін-

ків, інколи 

білий, без-

колірний, 

біла 

3–3,5 Вулканогенне, гідротер-

мальне в асоціації з га-

ленітом, сфалеритом, 

хемогенне з доломітом, 

ангідритом  

 

Барит 

Ba[SO4] 

Ромбічна,  

острівна,  

призматич-

ний,  

пластинчас-

тий 

Щільні, різної зер-

нистості агрегати, 

сферичні конкреції, 

пластинчасті маси 

Досконала 

по базаль-

ному пі-

накоїду 

(001), 

нерівний 

Сніжно-

білий, іноді 

жовтуватий, 

голубува-

тий, 

біла 

3–3,5 Основні його скупчення 

тяжіють до гідротерма-

льних утворень. Сфале-

рит, кіновар, галеніт, 

флюорит, кварц 

Кизерит 

Mg[SO4]∙H2O 

Моноклінна,  

острівна,  

дипірамідаль-

ний 

Щільні маси, дріб-

но- і крупнозернисті 

агрегати 

Досконала 

по ромбіч-

ній призмі 

(110), (111), 

східчастий 

Білий, сі-

рий, блідо-

жовтий, че-

рвонуватий,  

біла 

3,5 Морські й океанічні со-

ляні відклади. Галіт, 

ангідрит, сильвін, глау-

берит, епсоміт, каїніт,  

гіпс 
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Колеманіт 

Ca(H2O) 

[B3O4(OH)3] 

Моноклінна, 

ланцюжковий,  

призматичний 

Зростки та друзи 

короткостовпчас-

тих, іноді сплоще-

них кристалів; тич-

куваті, променисто-

тичкуваті, грубо-

сферолітові  

агрегати 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010),  

східчастий 

Безколір-

ний, прозо-

рий; білий, 

біла 

4 Поширений мінерал, 

скупчення якого зв’я-

зані з евапоритами та 

фумаролами. В евапори-

тах асоціює з галітом і 

сульфатами К, Mg. При 

формуванні з содових 

озер асоціює з карбона-

тами натрію, сульфа-

тами і галогенідами Na і 

К, гіпсом, доломітом 

ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

б) твердість 3–5 

3.5. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світло забарвлений 

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Гармотом 

(Ba0,5,Ca0,5, 

K,Na)5 

[Al5Si11O32] 

∙12H2O 

Моноклінна, 

каркасна,  

призматич-

ний,  

пластинчас-

тий 

Радіально-

променисті агрега-

ти, хрестоподібні 

двійники пророс-

тання 

Ясна по бі-

чному пі-

накоїду 

(010),  

нерівний, до 

черепашко-

вого 

Білий, моло-

чний, сірий, 

рожевий, 

безколірний, 

біла 

 

4,5 Трапляється в жилах 

і жеодах вивержених 

порід; у гідротерма-

льних рудних жилах; 

у гнейсах разом з ін-

шими цеолітами; у 

тріщинах 
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Група карбонатів 

а) Арагоніт 

Ca[CO3] 

Ромбічна,  

острівна,  

призматич-

ний,  

голчастий 

Кірки, натічні, нир-

ко-подібні агрегати 

радіально-

променистої та тич-

куватої форми.  

Ооліти 

Ясна по бі-

чному пі-

накоїду 

(010), 

напівчере-

пашковий 

Безколірний 

або сніжно-

білий інколи 

сірий, жов-

туватий, 

біла 

3,5–4 Зазвичай генетично 

пов’язаний з біоген-

ними процесами. 

Арагоніт хемогенно-

го походження вста-

новлений у лагунних 

осадах. Галіт, гіпс, 

кальцит 

б) Вітерит 

Ba[CO3] 

Ромбічна,  

острівна,  

дипірамідаль-

ний 

Щільні агрегати рі-

зного ступеня зер-

нистості, кулеподі-

бні, ниркоподібні, 

стовпчасті, грубо-

волокнисті й тичку-

ваті маси 

До ясної по 

бічному пі-

накоїду 

(010), 

нерівний 

Сніжно-

білий, інколи 

безколірний, 

сіруватий, 

жовтуватий, 

біла 

3–3,5 Відносно рідкісний 

мінерал, має гід-

ротермальне похо-

дження, розвиваю-

чись як продукт змі-

ни бариту. Барит, 

галеніт,  

кальцит 

в) Стронціаніт 

Sr[CO3] 

Ромбічна,  

острівна, 

дипірамідаль-

ний 

Типові зернисті, су-

цільні, щільні, тич-

куваті та волокнисті 

агрегати 

Ясна по бі-

чному пі-

накоїду  

(010), 

нерівний до 

напівчере-

пашкового 

Безколірний, 

прозорий, 

сніжно-

білий, напів-

прозорий, 

біла 

3,5 Характерний мінерал 

деяких карбонатитів. 

Встановлений в інфі-

льтраційно-гідро-

термальних жилах у 

вапняках і мергелях. 

Кальцит, пірит 
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г)   Церусит 

Pb[CO3] 

Ромбічна,  

острівна,  

пластинчас-

тий, дипірамі-

дальний 

Об’ємні полісинте-

тичні гратчасті аг-

регати; суцільні ма-

сивні агрегати різ-

ної зернистості, кір-

ки, натічні  

утворення 

До ясної по 

бічному пі-

накоїду 

(010),  

нерівний 

Безколірний,  

прозорий, 

сніжно-

білий, сірий, 

темно-сірий, 

біла 

3–3,5 Типовий мінерал зо-

ни окиснення рудних 

родовищ. Галеніт, 

англезит, малахіт, 

азурит, смітсоніт, 

вульфеніт 

Алуніт 

Kal3(OH)6 

[SO4]2 

Тригональна,  

острівна,  

ромбоедрич-

ний, таблит-

частий 

Дрібнозернисті до 

прихованокристалі-

чних щільні або зе-

млисті маси, іноді 

волокнисті, тичку-

ваті, грубозернисті 

агрегати 

Ясна по ба-

зальному 

пінакоїду 

(0001),  

нерівний до 

скалково-

черепашко-

вого 

Білий, злегка 

жовтуватий, 

сіруватий, 

коричневий, 

бурий, 

біла 

3,5–4 Виникає як результат 

взаємодії сульфатних 

розчинів зі силікат-

ними породами, що 

проявляється при ву-

лканогенних проце-

сах, у навколоінтру-

зивних контактах, 

зонах окиснення та 

корах звітрювання. 

Кварц, каолініт, 

опал, гіпс 

Лангбейніт 

K2Mg2[SO4]3 

Кубічна,  

острівна 

Масивні круп-

нокристалічні агре-

гати, жовна, прожи-

лки неправильної 

форми, вкраплення 

Відсутня, 

черепашко-

вий 

Білий, світ-

ло-сірий, жо-

втий, черво-

нуватий,  

біла 

3,5–4 Трапляється в морсь-

ких соляних родови-

щах і в метаморфізо-

ваних відкладах со-

лей. Сильвін, карна-

літ, кізерит 
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Апатит 

Ca5(F,OH)2 

[PO4]3 

Гексагональ-

на,  

острівна,  

призматич-

ний,  

пластинчас-

тий, піраміда-

льний 

Зернисті, іноді цук-

роподібні маси, ра-

діально-променисті 

й тичкуваті агрега-

ти, щільні, зливні 

маси, інколи коло-

морфні виділення 

(колофан) 

Недоскона-

ла по база-

льному пі-

накоїду 

(0001),  

нерівний, 

черепашко-

вий 

Жовтувато-

зелений, си-

ній, голубий, 

синьо-

зелений, жо-

вто-зелений, 

рожевий, фі-

олетовий, 

біла 

5 Полігенний мінерал. 

Особливо крупні йо-

го скупчення пов’я-

зані з лужним магма-

тизмом, карбонати-

тами, осадовими по-

родами (фосфорити). 

Кальцит, магнетит, 

нефелін, піроксени 

Піроморфіт 

Pb5Cl[PO4]3 

Гексагональ-

на,  

острівна,  

призматичний 

 

Тонкопризматичні 

або стовпчасті кри-

стали, їхні зростки. 

Променисті й воло-

книсті агрегати, 

гроноподібні виді-

лення, нирки, кірки, 

нальоти 

Відсутня, 

черепашко-

вий до нері-

вного 

Зелений різ-

них відтін-

ків,  

біла 

3,5–4 Характерний мінерал 

зони окиснення сви-

нцевих і свинцево-

цинкових родовищ. 

Галеніт, церусит, 

міметезит, барит, 

ванадініт, деклаузит 

Шеєліт 

Ca[WO4] 

Тетрагональ-

на,  

острівна,  

дипірамідаль-

ний 

Щільні різної зер-

нистості суцільні 

маси, інколи натічні 

агрегати 

До ясної по 

тетрагона-

льній дипі-

раміді 

(101),  

нерівний до 

напівчере-

пашкового 

Безколірний 

до білого, 

жовтувато-

білий, 

біла 

4,5–5 Найбільш типові та 

крупні скупчення 

шеєліту пов’язані з 

родовищами скарно-

вого типу, де він асо-

ціює з гранатом, діо-

псид-геденбергітом, 

тремолітом, епідо-

том 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

б) твердість 3–5 

3.6. Колір мінералу жовтувато-бурий 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Сидерит 

Fe[CO3] 

Тригональна,  

острівна,  

ромбоедрич-

ний 

Суцільні маси від 

грубо- до дрібно-

зернистих, землисті 

або щільні виділен-

ня. Ооліти і кулепо-

дібні виділення, 

конкреції 

Досконала 

по 

ромбоедру 

(101̅1), 

східчастий  

Жовтувато-

сірий, 

горохово-

жовтий, жов-

тувато-

бурий, 

біла 

4 Основна маса має 

осадове (хемогенне) 

походження. Трапля-

ється в низці гідроте-

рмальних, головним 

чином, поліметале-

вих родовищ. Гале-

ніт, сфалерит, пі-

рит, хлорит 

Анкерит 

Ca(Mg,Fe2+) 

[CO3]2 

Тригональна,  

острівна,  

ромбоедрич-

ний,  пластин-

частий 

Характерні сідлопо-

дібні кристали ма-

сивних грубо- до 

тонкозернистих і 

фарфороподібних, 

іноді пористих агре-

гатів 

Досконала 

по 

ромбоедру 

(101̅1), 

східчастий 

Жовтувато-

білий до бу-

рого,  

біла 

3,5 Типовий гідротерма-

льно-метасоматич-

ний мінерал карбона-

титів і гідротермаль-

них поліметалевих 

родовищ із доломі-

том, баритом і флю-

оритом 
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Ксенотим 

Y[PO4] 

Тетрагональ-

на,  

острівна,  

призматич-

ний,  

дипірамідаль-

ний 

Радіально-

променисті й зерни-

сті агрегати 

Досконала 

по перед-

ньому пі-

накоїду 

(100),  

східчастий 

до нерівного 

Жовтувато-

бурий, чер-

воний, сірий, 

іноді зелену-

ватий, 

біла, сіра 

іноді буру-

вата черво-

нувата  

4–5 Акцесорний мінерал 

деяких гранітів, їхніх 

пегматитів і гідроте-

рмальних жил, 

пов’язаних з кислим 

магматизмом, гней-

сів. Монацит, цир-

кон, олігоклаз, урані-

ніт, біотит 

 

VІ. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

б) твердість 3–5 

3.6. Колір мінералу жовтувато-бурий 

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Штольцит 

Pb[WO4] 

Тетрагональ-

на,  

острівна,  

дипірамідаль-

ний, призма-

тичний 

Округлі або спло-

щені (схожі на ґу-

дзики) агрегати, 

зростки кристалів, 

вкраплення 

Недоскона-

ла по база-

льному пі-

накоїду 

(001),  

черепашко-

вий 

 

 

 

Бурувато-

сірий, жов-

тий, іноді 

чер- 

воний і зеле-

ний, біла 

3 Є вторинним і утво-

рюється як продукт 

окиснення первинних 

мінералів вольфраму. 

Каситерит, вольф-

раміт, шеєліт 
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Міметит 

Pb5Cl[AsO4]3 

Гексагональ-

на,  

острівна,  

призматич-

ний,  

голчастий 

Грона, нирки, кірки, 

нальоти, примазки, 

землисті маси, во-

локнисті агрегати 

Відсутня, 

черепашко-

вий, нерів-

ний 

Жовтий, жо-

вто-бурий, 

оранжевий, 

біла 

3,5–4 Виникає під час звіт-

рювання первинних 

сульфідних родовищ 

свинцю разом з ін-

шими фосфатами, 

арсенатами і вана-

датами 

Повеліт 

Сa[MoO4] 

Тетрагональ-

на, острівна,  

дипірамідаль-

ний, таблит-

частий 

Землисті, порошку-

ваті, охристі агрега-

ти, інколи щільні 

маси 

Недоскона-

ла, 

нерівний 

Блідо-

жовтий, сі-

рувато-білий, 

іноді корич-

невий, 

світло-

жовта 

3,5–4 Характерний гі-

пергенний мінерал 

зони окиснення, що 

заміщує молібденіт. 

Рідко трапляється як 

гіпогенний мінерал у 

в-t гідротерм. жилах 

IV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

б) твердість 3–5 

3.7. Колір мінералу рожевий різних відтінків 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спай-

ність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Родохрозит 

Mn[CO3] 
Тригональна,  

острівна 

Дрібнозернисті, щільні, 

приховано-кристалічні, 

іноді ниркоподібні й 

кулеподібні з радіально-

променистою, сферолі-

товою будовою агрега-

ти, ооліти, конкреції 

Доско-

нала по 

ромбо-

едру 

(101̅1), 

східчас-

тий  

Рожевий 

різномані-

тних  

відтінків, 

іноді жов-

тувато-

сірий, біла 

3,5–4 Відомий у гідротермальних жи-

лах, контактово-метаморфічних 

родовищах, у товщах осадового 

походження. Пірит, сфалерит, 

арсенопірит, галеніт, кварц, ку-

тнагорит, барит, алабандин, 

тефроїт, родоніт, спесартин 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 5-6 

3.8. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світло забарвлений 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус,  

обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Периклаз 

MgO 

Кубічна,  

координа-

ційна, октае-

дричний 

Різноманітні зрост-

ки кристалів, зливні 

агрегати, зернисті 

маси 

Досконала 

по гексаедру 

(100),  

східчастий 

Безколір-

ний, сірува-

тий, жовту-

ватий, 

біла 

5,5–6 Типовий мінерал сухого 

термометаморфізму ма-

гнезіально-карбонатних 

осадів. Брусит, форс-

терит, магнезит, мон-

тичеліт 

Вілеміт 

Zn2[SiO4] 

Тригональна,  

острівна,  

призматич-

ний 

Щітки голчастих 

кристалів, радіаль-

но-променисті або 

зернисті агрегати, 

суцільні маси, наті-

чні агрегати 

Досконала 

по ромбоед-

ру (101̅1), 

черепашко-

вий до нерів-

ного 

Безколір-

ний, жовту-

ватий, іноді 

синюватий,  

біла 

5,5 Характерний мінерал 

зони окиснення рудних 

родовищ, де перебуває в 

асоціації з смітсонітом, 

церуситом, іншими 

вторинними мінералами 

Титаніт 

CaTiO[SiO4] 

Моноклінна, 

острівна,  

субкаркасна,  

таблитчастий, 

призматичний 

Зернисті суцільні ма-

си, тичкуваті, радіа-

льно-променисті до 

тонко-голчастих і 

сплутано-

волокнистих агрега-

ти, сфероліти 

Досконала по 

призмі (110),  

східчастий до 

скалкалкового 

Коричневий 

різних відті-

нків до чор-

ного, 

біла до чер-

вонуватої 

5–6 У значних кількостях ная-

вний в лужних породах, у 

гранітних пегматитах. У 

контактово-

метаморфічних утворен-

нях асоціює з флогопітом, 

діопсидом, тремолітом 
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Лужні польові шпати 

Мікроклін 

K[AlSi3O8] 

 

Ортоклаз 

K[AlSi3O8] 

 

Санідин 

(K,Na) 

[AlSi3O10] 

Триклінна, 

каркасна 

Моноклінна, 

каркасна 

Моноклінна, 

каркасна,  

призматич-

ний 

Суцільні зернисті 

агрегати, вкраплен-

ня, овоїди, графічні 

зростки з кварцом 

Досконала 

по базально-

му пінакоїду 

(001) і по бі-

чному пі-

накоїду 

(010), східча-

сто-нерівний 

Сірий, жов-

туватий, 

блідо-

рожевий,  

червонува-

тий (доміш-

ки Fe3+ і ге-

матиту), 

біла 

6 Породотвірні мінерали в 

основному кислих і лу-

жних інтрузивних (ор-

токлаз і мікроклін) і 

ефузивних (санідин) по-

рід. Кварц, біотит, не-

фелін, егірин 

Плагіоклази 

Анортит  

(Аn) 
Ca[Al2Si2O8] 

Бітовніт 

(An70-90) 

Лабрадор 

(An50-70) 

Андезин 

(An30-50) 

Олігоклаз 

(An10-30) 

 

Альбіт 

(Ab) 

Na[AlSi3O8] 

 

 

 

Триклінна,  

каркасна,  

призматич-

ний,  

таблитчастий 

Характерне поліси-

нтетичне двійни-

кування. Друзи, щі-

тки в пустотах пег-

матитових жил, 

вкраплення 

Досконала 

по базально-

му пінакоїду 

(001) і по бі-

чному пі-

накоїду 

(010), східча-

сто-нерівний 

Безколірні, 

за наявності 

домішок 

сірі до чор-

ного, золо-

тисті, 

біла 

6–6,5 Головні породотвірні 

мінерали магматичних і 

багатьох метаморфічних 

порід. Трапляються в 

пегматитах і гідротер-

мальних утвореннях. 

Піроксени, кварц, мус-

ковіт 
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Канкриніт 

Na6Ca2 

[AlSiO4]6 

(OH)2[CO3] 

Гексагональ-

на,  

каркасна, 

призматич-

ний,  

стовпчастий 

Зернисті маси, бло-

ки до кількох мет-

рів, облямівки на-

вколо нефеліну та 

псевдоморфози по 

ньому 

Середня до 

досконалої 

по гексаго-

нальній при-

змі  

(101̅0), 

східчастий 

до нерівного 

Білий, сі-

рий, жовту-

ватий, жов-

тий, черво-

нуватий, 

біла 

5–5,5 Характерний для магма-

тичних і пегматитових 

асоціацій, які виникають 

за високої активності 

летких компонентів, 

іноді метасоматичним 

шляхом. Нефелін, ти-

таніт, егірин, авгіт 

Амблігоніт 

LiAl[PO4]F 

Триклінна, 

шарувата,  

призматич-

ний,  

ізометрич-

ний 

Суцільні маси знач-

них розмірів зі 

спайністю 

Досконала 

по перед-

ньому пі-

накоїду 

(100),  

нерівний до 

черепашко-

вого 

Молочно-

білий, жов-

тувато-

бежевий, 

сірий, білий 

5,5–6 Типовий мінерал рідкіс-

нометальних-літієвих 

гранітних пегматитів, 

іноді трапляється в аль-

бітизованих аляскітах, у 

грейзенах і у кварцових 

жилах з каситеритом. 

Альбіт, кварц, лепідо-

літ, сподумен, ельбаїт 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 5–6 

3.8. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Датоліт 

Ca2[(SiO4)2 

(BOH)2] 

Моноклінна,  

каркасна,  

шарувата,  

призматичний,  

пластинчастий 

Зернисті суцільні 

маси; стовпчасто-

променисті агрега-

ти з гроноподібною 

поверхнею (ботрі-

оліт); прихованок-

ристалічні виді-

лення 

Відсутня, 

інколи до 

ясної по ба-

зальному 

пінакоїду 

(001),  

нерівний до 

скалкового 

Безколірний, 

водяно-

прозорий, 

часто зеленува-

тий до зелено-

го, іноді жов-

туватий, 

біла 

5–5,5 Генетично пов’язаний 

з пластовими лавами, 

базальтами, долерита-

ми, контактово-мета-

морфічними породами 

(скарнами і скар-

ноїдами). Діопсид, 

гранати, епідот, ро-

гова обманка 

Преніт 

Ca2(Al,Fe) 

(OH)2 

[Si3AlO10] 

Ромбічна,  

шарувато-

ланцюжкова,  

короткопризма-

тичний,  

пластинчастий 

Радіально-

променисті натічні 

агрегати і сталак-

тити 

Ясна 

по базально-

му пінакоїду 

(001),  

нерівний 

Безколірний до 

сірого, блідо-

зелений,  

біла 

6–6,5 Мінерал гідротерма-

льних змін основних і 

середніх порід. Цеолі-

ти, датоліт, кальцит, 

кварц 

Анальцим 

Na[AlSi2O6] 

∙H2O 

Від кубічної до 

триклінної,  

каркасна,  

тетрагон-

триоктаедрич-

ний, 

ізометричний 

Тичкуваті, зернисті 

маси, стяжіння, 

кірки, виповнення 

мигдалин в ефузи-

вах 

Відсутня, 

нерівний до 

черепашко-

вого 

Безколірний, 

прозорий, бі-

лий зі сірува-

тим відтінком,  

біла 

5–5,5 Магматичний, гідро-

термальний у вулкані-

чних зонах. Діагене-

тичний. Лейцит 
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Нефелін 

Kna3[AlSiO4]4 

Гексагональна,  

каркасна,  

призматичний,  

пластинчастий 

Вкраплення в по-

родах, суцільні, 

іноді дуже круп-

нозернисті маси 

Недоскона-

ла, 

нерівний 

Сірий, бруд-

но-зелений, 

м’ясо-

червоний до 

бурого,  

біла 

5–6 Утворюється в осно-

вному під час: 1) ма-

гматичній кристалі-

зації (лужні породи 

та їхні пегматити); 2) 

лужного метасома-

тозу (утворення фе-

нітів, нефелінізація);  

3) контамінації ос-

новними і кислими 

магмами багатих на 

кальцй основних по-

рід. Ортоклаз, егірин 

Скаполіт 

 

маріаліт 
Na4[AlSi3O8]3Cl 

меноніт  
Ca4[Al2Si2O8]3 

[CO3,SO4] 

Тетрагональна,  

каркасна,  

призматичний 

Зернисті, тичку-

ваті агрегати, ін-

коли щільні злив-

ні маси 

Середня по 

тетрагона-

льній приз-

мі (100),  

східчасто-

нерівний 

Сірий, біло-

жовтий, зеле-

ний до бруд-

но-зеленого, 

іноді фіолето-

вий (главко-

літ), 

біла 

5–6 Встановлений у гли-

бинних ксенолітах 

експлозивних тру-

бок, деяких лавах; 

типовий для скарно-

вих та метаморфіч-

них асоціацій. Діоп-

сид, везувіан, каль-

цит, кварц 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8
5
 

Лейцит 

K[AlSi2O7] 

Тетрагональна, 

при t>620°С 

кубічна, карка-

сна,  

Тетрагон-

триоктаедрич-

ний,  

ізометричний 

Зернисті агрегати Дуже слаб-

ка по ром-

бододекае-

дру (110), 

черепашко-

вий 

Безколірний, 

білий, світло-

сірий, попеля-

сто-сірий, 

біла 

5,5–6 Трапляється тільки в 

ефузивах і субвулка-

нічних породах, які 

містять багато калію. 

Типовий високотем-

пературний мінерал, 

що утворюється під 

час застигання збід-

нених кремнеземом 

лав. Анальцим 

ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 5–6 

3.9. Колір мінералу голубий та синій різних відтінків 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 
Генеза, 

мінеральні асоціації 

Кіаніт 

Al2O[SiO4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Триклінна,  

острівна,  

призматич-

ний, голча-

стий 

Снопоподібні, радіа-

льно-променисті, жи-

лкуваті агрегати 

Досконала 

по перед-

ньому 

піна-коїду 

(100),  

cхід-

частий 

 

Голубий і синій 

різних відтін-

ків, зелений, 

безколірна 

5,5–7 Кіаніт – мінерал 

найбільш високих 

тисків. Відомий у 

гранітних пегмати-

тах, вторинних ква-

рцитах. Силіманіт 
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Бірюза 
CuAl6(OH)8 

[PO4]4∙4H2O 

Триклінна,  

острівна,  

коротко приз-

матичний 

Приховано-

кристалічні щільні ма-

си, прожилки, кірки, 

дрібні округлі вкрап-

лення, конкреції нир-

коподібних і гронопо-

дібних форм 

Досконала 

по базаль-

ному пі-

накоїду 

(001),  

черепа-

шко-вий 

Яскраво-синій, 

небесно-синій, 

блідо-зелений, 

синьо-зелений, 

білий до блідо-

зелено-синього 

5–6 Зона гіпергенезу або 

низькотемпературні 

(180-80 °С) гідротер-

мальні процеси.  

Гетит, хризокола 

ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 5–6 

3.9. Колір мінералу голубий і синій різних відтінків 

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спай-

ність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Содаліт 

Na8[AlSiO4]Cl2 

Кубічна,  

каркасна,  

ромбододекае-

дричний,  

ізометричний 

Зернисті агрегати, псев-

доморфози по нефеліну, 

оторочки навколо 

останнього, вкраплення 

(в ефузивах), жовна 

Середня 

по ром-

бододе-

каедру 

(110),  

нерівний 

Білий, світло-

синій до темно-

синього, 

 біла 

5,5–6 Трапляється як вкрап-

лення в лавах (Везу-

вій) або як породотві-

рний мінерал лужних 

гірських порід (сієні-

тів) і їхніх пегматитів. 

Нефелін, канкриніт, 

мікроклін, титаніт 

Лазурит 

(Na,Ca)2 

[Al6Si6O24] 

(S,SO4Cl2) 

Кубічна,  

каркасна,  

ромбододекае-

дричний, окта-

едричний 

Зазвичай трапляється в 

суцільних щільних агре-

гатах, у вигляді дрібно-

зернистих агрегатів, 

утворює прожилки 

Недос-

конала 

по ром-

бододе-

каедру 

(110),  

нерівний 

Темно-синій,  

світло-синя 

5–5,5 Родовища приурочені 

до контактів лужних 

вивержених порід (сі-

єнітів, гранітів і їхніх 

пегматитів) з карбона-

тними породами. Кан-

криніт, пірит 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 5–6 

3.10. Колір мінералу рожевий до червоного різних відтінків 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, риса Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Родоніт 

CaMn[Si5O15] 

Триклінна, 

ланцюжкова, 

таблитчасті, 

ізометричні 

Щільні зливні маси, 

іноді зернисті агрега-

ти, сплощені нодулі з 

родонітовим ядром 

Досконала 

по пінакоїду 

третього ро-

ду (110),  

східчастий 

до рівного і 

черепашко-

вого 

Рожевий до 

яскраво-

червоного,  

біла 

5–5,5 Типовий мінерал ме-

таморфічних асоціа-

цій по породах, бага-

тих на манган. Теф-

роїт, спесартин, ро-

дохрозит 

 

 

ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 

3. Риса біла 

в) твердість 5–6 

3.10. Колір мінералу рожевий до червоного різних відтінків 

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер

-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Евдіаліт 

Na4(Ca,Ce)2 

(Fe,Mn,Y) 

(Zr,Nb)2 

[Si3O9] 

[Si9(O,OH)27]Cl 

Тригональна, 

субкаркасна та 

субшарувата, 

призматичний,  

таблитчастий 

Зернисті щільні 

агрегати, які утво-

рюють суцільні 

виділення завдов-

жки до 3–4 м і по-

тужністю до 1 м 

Відсутня, 

нерівний до 

черепашко-

вого 

Червоний, мали-

ново-червоний, 

вишнево-

червоний,  

біла 

5–5,5 Характерний для лу-

жних порід типу не-

фелінових сієнітів та 

їх пегматитів. Апа-

тит, біотит, тита-

ніт, нефелін, егірин 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

г) твердість 6–7 

3.11. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Діаспор 

α-AlOOH 

Ромбічна,  

координаційна, 

пластинчастий, 

таблитчастий 

Пластинчасті, лус-

куваті, листкуваті 

утворення; тонко-

дисперсні агрегати 

в бокситах; натічні 

утворення 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010),  

східчастий 

до черепаш-

кового 

Сірий, бі-

лий, жов-

тувато-

бурий,  

біла 

6,5–7 У великих кількостях 

трапляється в екзоген-

них родовищах бокси-

тів з гідраргілітом, 

бьомітом; часто зу-

стрічається в метамор-

фічних породах разом 

з корундом, хлоритої-

дом 

Силіманіт 

Al[AlSiO5] 

Ромбічна,  

ланцюжкова,  

голчастий 

Тонковолокнисті 

та сплутановолок-

нисті маси, розет-

ки, нодулі з дріб-

новолокнистого 

силіманіту в зрост-

ках з кварцом та 

іншими мінерала-

ми 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010),  

скалковий 

Білий, сі-

рий, жов-

туватий, 

світло-

бурий, 

блідо-

зелений, 

безколірна 

7 Типовий гіпогенний 

мінерал (граніти, гра-

нітні пегматити, мета-

морфогенні асоціації, 

особливо збіднені 

SiO2). Мінерал високих 

температур і невисо-

ких тисків. У кристалі-

чних сланцях як більш 

ранній мінерал. Анда-

лузит, шпінель, кордіє-

рит, корунд 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 6–7 

3.11. Колір мінералу білий, безбарвний, сірий, світлозабарвлений 

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Кварц 

SiO2 

Тригональна,  

каркасна,  

призматич-

ний,  

дипірамідаль-

ний 

Суцільні маси різної 

щільності й зернис-

тості від груботич-

куватих до прихо-

ванокристалічних 

роговиковоподібних 

(яшми, кремені), 

тонковолокнистих, 

сферолітових, наті-

чних (халцедон), 

землистих 

Відсутня, 

черепашко-

вий 

Безколірний, 

білий, мо-

лочно-білий, 

рожевий, фі-

олетовий, 

жовтий, ко-

ричнюватий, 

чорний,  

безколірна 

7 α-Кварц – найбільш 

поширений поліген-

ний мінерал. Крис-

талізується безпосе-

редньо із магми кис-

лого складу. Міс-

титься як в інтрузи-

вних (граніт, діо-

рит), так і в ефузив-

них (ріоліт, дацит) 

породах кислого та 

середнього складу, 

інколи в магматич-

них породах основ-

ного складу (квар-

цове габро), під час 

пегматитового про-

цесу, в метасомати-

тах (грейзенах). По-

льові шпати, слюди 
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Данбурит 
Ca[(Si2O7)B2O] 

Ромбічна,  

каркасна,  

призматичний 

Зернисті агрегати, 

до щільних зливних 

мас; радіально-

променисті, тичку-

ваті кірки, сферолі-

ти; дрібнозернисті, 

землисті жовна 

Відсутня, 

нерівний до 

черепашко-

вого 

Білий, іноді 

безколірний, 

блідо-жовтий 

до винно-

жовтого, жо-

вто-бурого, 

біла 

7–7,5 Трапляється у скар-

нах з кварцом, каль-

цитом, гранатом. 

Відомі знахідки у 

гранітних пегмати-

тах і в евапоритових 

(гіпсових, ангідри-

тових) товщах 

Полуцит 

(Cs,Na) 

[AlSi2O6] 

∙0,5H2O 

Кубічна,  

каркасна, 

ізометричний 

Гнізда від кількох 

см до майже 2 м у 

перерізі та скупчен-

ня, що заповнюють 

міаролові пустоти в 

пегматитах, псев-

доморфози по пета-

літу і сподумену 

Відсутня, 

черепашко-

вий 

Безколірний, 

іноді прозо-

рий,  

біла 

6,5 Типовий мінерал 

гранітних пегмати-

тів, багатих на літій. 

Клевеландит, спо-

думен, лепідоліт, 

рубеліт, амблігоніт, 

петаліт, колумбіт, 

каситерит 

ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 6–7 

3.12. Колір мінералу коричневий різних відтінків до чорного 

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Андрадит 

Ca3Fe2[SiO4]3 

Кубічна, 

острівна, 

ромбододекаед-

ричний, 

ізометричний 

Вкраплення, зер-

нисті до щільних 

зливних агрегати  

Відсутня, нері-

вний до напів-

черепашкового, 

іноді шкаралу-

пчастий 

Коричнево-

черво-ний 

до чорного, 

біла 

6,5–7 Утворюється контактово-

метасоматичним і ме-та-

морфічним шляхом. Маг-

нетит, епідот, хлорит, 

пірит, кварц, кальцит 
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Людвігіт 

(Mg,Fe)2Fe3+ 

[BO3] 

Ромбічна,  

острівна, 

 волокнистий 

Тичкуваті, тонко-

голчасті агрегати 

паралельно-

тичкуватої та ра-

діально-

променистої бу-

дови 

Відсутня, нері-

вний до скалко-

вого 

Чорний до 

темно-

зеленого,  

біла 

5 Типовий борат контакто-

во-метаморфічного похо-

дження. Магнетит, доло-

міт, гранат, діопсид 

ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 6–7 

3.13. Колір мінералу зелений різних відтінків  

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, риса Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Епідот 

Ca2FeAl2O 

(OH) 

[SiO4][Si2O7] 

Моноклінна,  

острівна,  

призматичний 

Радіально-

променисті, тичку-

ваті, віялоподібні 

агрегати 

Досконала 

по базаль-

ному пі-

накоїду 

(001),  

нерівний 

Зелений, жо-

вто-зелений,  

біла, сірува-

та до світ-

лої фісташ-

кової 

6,5–7 Типовий гіпогенний 

мінерал (скарни, ме-

таморфічні породи, 

деякі ефузиви). Анд-

радит, магнетит, 

кальцит 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 6–7 

3.13. Колір мінералу зелений різних відтінків  

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агре-

гатів 

Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Олівін 

(Mg,Fe)2[SiO4] 

Ромбічна,  

острівна,  

призматич-

ний,  

ізометричний 

Зернисті до 

зливних су-

цільні маси фе-

нокристалів і 

ксенолітів у 

базальтах; вул-

канічні бомби 

Відсутня, іноді 

до ясної по пе-

редньому пі-

накоїду (100) і 

по бічному пі-

накоїду (010),  

черепашковий 

до східчастого 

Зелений, темно-

зелений до чорного 

у фаяліту; жовту-

ватий, сіруватий у 

форстериту,  

біла, зеленкава 

6–7 Типовий гіпогенний 

мінерал. Його значен-

ня змінюється від по-

родотвірного в гіпер-

базитах до акцесорно-

го в кислих породах. 

Виникає також у ре-

зультаті контактово-

метасо-матичних і 

метаморфічних про-

цесів. Шпінель, пірок-

сени, флогопіт, апа-

тит 

Гросуляр 

Ca3Al2[SiO4]3 

Кубічна,  

острівна, 

ромбододека-

едричний,  

ізометричний 

Вкраплення, 

зернисті до 

щільних злив-

них агрегати 

Відсутня, нері-

вний до напів-

черепашкового, 

іноді шкаралу-

пчастий 

Зелений різних від-

тінків,  

біла 

6,5–7 Утворюється в наслі-

док контакту кислої 

магми з карбонатними 

породами (вапняками, 

доломітами) за висо-

ких температур. Вхо-

дить до складу скар-

нів. Діопсид, везувіан, 

геденбергіт, епідот 
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Уваровіт 

Ca3Cr2[SiO4]3 

Кубічна,  

острівна, 

ромбододе-

каедричний,  

ізометрич-

ний 

Друзи, крис-

талічні кірки 

та щітки 

Відсутня,  

нерівний до 

напівчерепаш-

кового, іноді 

шкаралупчас-

тий 

Зелений різних 

відтінків,  

біла 

7,5 Зазвичай трапляєть-

ся у тріщинах хро-

мітвмісних ультрао-

сновних порід як 

продукт пневматолі-

то-гідротермальних 

процесів. Хроміт, 

серпентин 

Везувіан 

Ca19(Al,Mg,Fe,

Ti)8Al4Fe3+O2 

(OH,F)8 

[SiO4]10 

[Si2O7]4 

Тетрагона-

льна,  

острівна, 

 призматич-

ний, стовп-

частий 

Зернисті до 

зливних агре-

гати, часто  

огранені на 

поверхні; 

щільні радіа-

льно-

променисті 

маси, парале-

льно-

тичкуваті аг-

регати 

Відсутня, ін-

коли недоско-

нала по тетра-

гональній 

призмі (110), 

(100) і по ба-

зальному пі-

накоїду (001), 

нерівний до 

черепашково-

го 

Жовто-зелений, 

пляшково-

зелений до зеле-

но-коричневого, 

біла, зеленкава 

5–6,5 Типовий мінерал 

вапнякових скарнів; 

трапляється в інших 

гіпогенних асоціаці-

ях. Гранат 

епідот, хлорит, діо-

псид, скаполіт 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 6–7 

3.14 Колір мінералу жовтий різних відтінків  

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агре-

гатів 

Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Хондродит 

Mg5(F,OH)2 

[SiO4]2 

Моноклінна,  

острівна,  

ізометричний,  

призматичний,  

пластинчастий 

Зернистий Недосконала по 

базальному пі-

накоїду (001),  

черепашковий 

Жовтий, чер-

воний, чер-

воно-

коричневий, 

біло-сіра 

6–6,5 Типовий мінерал 

магнезіальних скар-

нів і метаморфічних 

порід в асоціації з 

грандитами, везу-

віаном, діопсидом, 

шпінеллю 

Гуміт 

(Mg,Fe2+)7 

(F,OH)2 

[SiO4]3 

Ромбічна,  

острівна,  

ізометричний,  

бочкоподібний 

Зернистий Недосконала по 

базальному пі-

накоїду (001),  

нерівний 

Жовтувато-

білий, жовто-

бурий, кори-

чневий,  

біла 

6–6,5 Типовий мінерал 

магнезіальних скар-

нів та метаморфіч-

них порід в асоціації 

з грандитами, везу-

віаном, діопсидом, 

шпінеллю 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

в) твердість 6–7 

3.15. Колір мінералу рожевий до червоного різних відтінків  

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Андалузит 

AlAlO[SiO4] 

Ромбічна,  

острівна,  

призматичний,  

псевдотетраго-

нальні криста-

ли з перерізом, 

близьким до 

квадратного 

Стовпчасті, тичку-

ваті, променисті 

агрегати, окремі 

зерна, волокнисті 

маси 

Ясна, іноді 

досконала по 

ромбічній 

призмі (110), 

нерівний  

до скалково-

го 

Рожевий, чер-

воний, бурий, 

сірий,  

безколірна 

6,5–

7,5 

Типовий гіпогенний мі-

нерал (граніти, гранітні 

пегматити, метаморфо-

генні асоціації, особливо 

збіднені SiO2. Мінерал 

низьких тисків і помір-

них температур. Корунд, 

мусковіт, діаспор, ру-

тил, топаз, пірофіліт 

Альмандин 

Fe3Al2[SiO4]3 

Кубічна,  

острівна, 

ромбододекае-

дричний,  

ізометричний 

Вкраплення, зер-

нисті до щільних 

зливних агрегати 

Відсутня, 

нерівний до 

напівчере-

пашкового 

іноді шкара-

лупчастий 

Фіолетово-

червоний, 

біла 

6,5–

7,5 

Типовий гіпогенний мі-

нерал. Досить пошире-

ний. Акцесорний міне-

рал багатьох кислих ін-

трузивних і ефузивних 

порід (гранітів, дацитів, 

кварцових порфірів). 

Типовий гранат криста-

лічних сланців, гнейсів. 

Кіаніт, кварц, жедрит, 

піроксени, амфіболи 
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Спесартин 

Mn3Al2[SiO4]3 

Кубічна,  

острівна, 

ромбододека-

едричний,  

ізометричний 

Вкраплення, зер-

нисті до щільних 

зливних агрегати 

Відсутня,  

нерівний до 

напівчере-

пашкового, 

іноді шка-

ралупчас-

тий 

Рожевий до 

оранжево-

червоного, 

біла 

6,5–

7,5 

Типовий гіпогенний 

мінерал. Характерний 

для рідкіснометальних 

пегматитів (з альбі-

том, мінералами Li, 

танталіт-

колумбітом). У манга-

нових скарнах (з родо-

нітом, тефроїтом, 

андрадитом) 

Піроп 

Mg3Al2[SiO4]3 

Кубічна,  

острівна, 

ромбододека-

едричний,  

ізометричний 

Вкраплення, зер-

нисті до щільних 

зливних агрегати 

Відсутня,  

нерівний до 

напівчере-

пашкового, 

іноді шка-

ралупчас-

тий 

Від оранже-

во-червоного 

до темно-

червоного з 

фіолетовим 

відтінком, 

біла 

6,5–

7,5 

Типовий гіпогенний 

мінерал. Трапляється в 

ультраосновних поро-

дах. Характерний для 

деяких перидотитів, 

кімберлітів, а також 

серепентинітів. Олівін 
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ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

г) твердість 7–10 

Спайність досконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, 

тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова агрегатів Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Ставроліт 

4Al2O[SiO4]∙ 

AlxFe2O4H4-3x 

(0<x<1) 

Моноклінна,  

острівна,  

призматич-

ний,  

стовпчастий 

Характерні хресто-

подібні двійники 

проростання. Зерна, 

зернисті агрегати 

Досконала 

по бічному 

пінакоїду 

(010) і по 

передньому 

пінакоїду 

(100), схід-

частий до 

черепашко-

вого, іноді 

скалковий 

Коричневий 

до чорного, 

жовтувато-

бурий, іноді 

темно-синій, 

безбарвна до 

сіруватої 

7–7,5 Типовий мінерал 

високоглиноземис-

тих метаморфічних 

порід. Гранат, кіа-

ніт, турмалін, силі-

маніт, біотит, мус-

ковіт, кварц, плагіо-

клаз 

Топаз 

Al2(OH,F)2 

[SiO4] 

Ромбічна,  

острівна, 

призматич-

ний,  

стовпчастий 

Відомі суцільні зли-

вні маси, пластин-

часті агрегати (типу 

клевеландиту), раді-

ально-променисті 

(пікніт) і тичкуваті 

виділення, сферолі-

ти. Зрідка порошку-

ваті землисті маси 

 

Досконала 

по базаль-

ному пі-

накоїду 

(001),  

східчастий 

до черепа-

шкового 

Безколірний, 

світло-

голубий, бі-

лий, жовту-

ватий, 

жовтувато-

коричневий,  

біла 

8 Типовий мінерал 

грейзенів і гранітних 

пегматитів. Флюо-

рит, моріон, раух-

топаз, каситерит, 

слюди, польові шпа-

ти, турмалін, лепі-

доліт, ільменіт 
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Діамант 

С 

Кубічна,  

координацій-

на, кубічний,  

октаедричний,  

ізометричний 

Баллас – округлі 

агрегати радіально-

променистої струк-

тури. Борт – круп-

но- або дрібнозер-

нисті округлі або 

неправильної форми 

зростки численних 

кристалів діаманта. 

Карбонадо – прихо-

ванокристалічні або 

мікрозернисті шла-

коподібні утворення 

неправильної форми 

Досконала 

по октаедру 

(111),  

черепашко-

вий 

Безколірний 

або жовтий, 

золотисто-

жовтий і 

винно-

жовтий 

10 Найбільші у світі є 

родовища діамантів 

є у кімберлітових 

трубках вибуху; в 

асоціації з олівіном, 

хромдіопсидом, пі-

ропом, ільменітом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9
9
 

ІV. Мінерали зі скляним блиском, прозорі 
3. Риса біла 

г) твердість 7–10 

Спайність недосконала 

Назва 

мінералу, 

формула 

Сингонія, тип 

структури, 

габітус, обрис 

Будова аг-

регатів 

Спайність, 

злам 

Колір, 

риса 

Твер-

дість 

Генеза, 

мінеральні асоціації 

Циркон 

Zr[SiO4] 

Тетрагональна, 

острівна, 

 призматичний, 

дипірамідаль-

ний, стовпчас-

тий 

Зерна, радіа-

льно-

променисті 

агрегати 

(малакон, 

циртоліт), 

коломорфні 

виділення 

Відсутня, іно-

ді не- 

досконала по 

тетрагональ-

ній призмі 

(110), (100) і 

тетрагональ-

ній дипіраміді 

(111),  

напівчерепа-

шковий до 

черепашково-

го, іноді шка-

ралупчастий 

Коричневий різ- 

них відтінків до 

білого та безколі-

рного, чорний 

(циртоліт), 

біла до буруватої 

7,5 Акцесорний мінерал бага-

тьох гранітів (для альбіти-

зованих гранітів – іноді 

породотвірний), інколи се-

редніх, основних, ультрао-

сновних (кімберліти) порід, 

карбонатитів; типовий мі-

нерал лужних порід (іноді 

породотвірний), гранітних і 

лужних пегматитів, гідро-

термальних жил, 

пов’язаних з лужним маг-

матизмом, фенітів. Акце-

сорний циркон встановле-

ний у багатьох метаморфі-

чних породах 

Кордієрит 

(Mg,Fe)2Al3 

[AlSi5O18] 

Ромбічна, кіль-

цева, призма-

тичний, 

дипірамідаль-

ний 

Зернисті Неясна по бі-

чному пінако-

їду (010),  

черепашковий 

Синій різних 

відтінків до фіо-

летового, також 

безколірний, 

сірий, жовтий, 

коричневий, біла 

7–7,5 Типовий метаморфічний 

мінерал – кристалічні сла-

нці, гнейси і роговики. Іно-

ді пов’язаний з пегматито-

вими утвореннями. Кварц, 

ортоклаз, альбіт, турма-

лін, рогова обманка, силі-

маніт, гранат, андалузит 



 

 
 

1
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Борацит 

Mg3[B7O13]Cl 

Ромбічна  

(псевдокубіч-

на), каркасна,  

кубічний, ізо-

метричний 

Сферолітові, 

паралельно-

волокнисті і 

сплутано-

волокнисті 

агрегати. 

Суцільні 

дрібнозерни-

сті маси 

схожі на ма-

рмур 

Відсутня,  

нерівний, 

черепашковий 

Білий з сірим, 

жовтим або зе-

леним відтінком, 

білий 

7–7,5 Трапляється в соляних ро-

довищах із карналітом, 

сильвіном, галітом, гіпсом 

і ангідритом, інколи міс-

титься в пластових осадо-

вих родовищах гіпсу й ангі-

дриту, де виникає, можли-

во, при метаморфізмі, шля-

хом зневоднення початково 

водовмісних боратів маг-

нію 

Шпінель 

MgAl2O4 

Кубічна,  

координацій-

ний, 

октаедричний, 

 ізометричний 

Зернисті, 

двійники 

зростання за 

шпінелевим 

законом 

Відсутня, 

окремість по 

октаедру 

(111),  

черепашковий 

Чорний, синій, 

коричневий, зе-

лений, інколи 

рожевий, 

біла 

7,5–8 Характерна для карбонат-

но-метаморфічних і магне-

зіально-скарнових асоціа-

цій. Діопсид, форстерит, 

флогопіт, гуміт 

Берил 

Al2Be3[Si6O18] 

(Na,K,Rb, 

H2O)<1,5 

Гексагональна, 

острівна, приз-

матичний, сто-

впчастий 

Снопоподіб-

ні зростки, 

тичкуваті 

агрегати і 

суцільні ма-

си 

Відсутня, іно-

ді окремість 

по базальному 

пінакоїду 

(0001),  

нерівний до 

черепашково-

го 

Безколірний, 

прозорий, білий, 

жовтий (прозо-

рий – геліодор), 

голубий (прозо-

рий – аквама-

рин), трав’яно-

зелений (сма-

рагд),  

біла  

 

 

 

 

 

7,5–8 Утворюється в гранітних 

пегматитах, грейзенах, ска-

рнах, пневматоліто-гідро-

термальних родовищах ме-

тасоматичного типу. Апа-

тит, турмалін, хризобе-

рил, фенакіт 
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Фенакіт 

Be2[SiO4] 

Тригональна, 

острівна,  

ромбоедрич-

ний, призмати-

чний,  

стовпчастий 

 

Досить часто 

двійники, 

друзи та щі-

тки на стін-

ках тріщин, 

порожнин і 

голчасто-

тичкуваті 

агрегати, 

сфероліти 

(іноді зона-

льно-

концентрич-

ні), складені 

фенакітом і 

флюоритом 

Недосконала 

по ромбоедру 

(101̅1) і  

призмі, 

черепашковий 

Безколірний, 

прозорий, іноді 

білий, жовтий, 

винно-жовтий, 

рожевий до  

бурого, 

біла  

7,5–8 Пегматитовий, грейзено-

вий, гідротермальний. З 

флюоритом, сульфідами і 

слюдами в гідротермаль-

них метасоматичних утво-

реннях, що виникають по 

карбонатних (разом з хри-

зоберилом, евклазом або 

бертрандитом), основних 

(разом з бавенітом), ульт-

раосновних (разом зі сма-

рагдом, олександритом) 

або кислих алюмосилікат-

них (разом з берилом) по-

родах 

Корунд 

Al2O3 

Тригональна,  

координаційна, 

призматичний,  

стовпчастий,  

дипірамідаль-

ний 

Щільні дріб-

нозернисті 

маси. Полі-

синтетичні 

двійники. 

Відомі зрос-

тки пластин-

частих крис-

талів типу 

залізної тро-

янди 

Відсутня, час-

то окремість 

по базальному 

пінакоїду 

(0001), 

нерівний до 

черепашково-

го 

Білий,  

червоний -  

((Cr3+) рубін),  

синій – 

(Fe3+,Fe2+) сап-

фір),  

біла 

 

9 Типовий гіпогенний міне-

рал. Трапляється в магма-

тичних породах, збіднених 

кремнеземом (типу сієнітів, 

нефелінових сієнітів). Кру-

пні кристали характерні 

для пегматитів. Зерна – для 

метаморфічних порід гли-

бокої стадії метаморфізму 

– гнейсів, гранатових амфі-

болітів, гранулітів. Під час 

контактово-метаморфічних 

змін осадових порід збага-

чених глиноземом, – наж-

дак 
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Арагоніт 74 Глаукофан 58 

Арсен 31 Графіт 35 

Арсенопірит 34 Гросуляр 92 

Арфведсоніт 58 Гуміт 94 

Аурипігмент 51 Данбурит 90 

Барит 72 Датоліт 83 

Бейделіт 62 Джемсоніт 33 

Беміт 68 Діамант 98 

Берил 100 Діаспор 88 

Біотит 58 Діопсид 55 

Бірюза 86 Діоптаз 52 

Бісмут 31 Доломіт 71 

Бісмутин 32 Евдіаліт 87 

Борацит 100 Егірин 56 

Борніт 37 Енстатит 55 

Брауніт 45 Епідот 91 

Бронзит 55 Епсоміт 63 
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Брусит 61 Еритрин 51 

Буланжерит 33 Жадеїт 56 

Бурноніт 36 Золото 42 

Ільваїт 45 Молібденіт 31 

Ільменіт 39 Монтморилоніт 62 

Іньоїт 64 Мусковіт 61 

Каїніт 63 Натроліт 69 

Кальцит 71 Нефелін 84 

Канкриніт 82 Нікелін 43 

Каолініт 62 Нонтроніт 62 

Каситерит 50 Олівін 92 

Кварц 89 Ортит 45 

Кизерит 72 Пентландит 41 

Кіаніт 85 Периклаз 80 

Кіновар 49 Піраргірит 48 

Клінохлор 59 Пірит 41 

Кобальтин 34 Піролюзит 38 

Ковелін 37 Піроморфіт 76 

Колеманіт 73 Піроп 96 

Колумбіт 39 Піротин 41 

Кордієрит 99 Пірофіліт 61 

Корунд 101 Пірохлор 47 

Ксенотим 78 Плагіоклази 81 

Кубаніт 40 Платина 30 

Куприт 49 Повеліт 79 

Лазурит 86 Полігаліт 65 

Лангбейніт 75 Полуцит 90 

Лейцит 85 Преніт 83 

Лепідокрокіт 46 Реальгар 50 

Лепідоліт 65 Рибекіт 58 

Лужні польові шп. 81 Рогова обманка 58 

Людвігіт 91 Родоніт 87 

Магнезит 71 Родохрозит 79 

Магнетит 38 Романешит 38 

Малахіт 52 Рутил 54 

Манганіт 45 Сафлорит 34 

Марказит 42 Сидерит 77 
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Мідь 43 Силіманіт 88 

Міметит 79 Сильвін 60 

Мірабіліт 62 Cірка 53 

Скаполіт 84 Шабазит 69 

Скутерудит 35 Шеєліт 76 

Смітсоніт 71 Шмальтин 35 

Содаліт 86 Шпінель 100 

Спесартин 96 Штольцит 78 

Сподумен 57 Ярозит 51 

Срібло 30   

Ставроліт 97   

Станін 36   

Стильбіт 70   

Стронціаніт 74   

Сфалерит 47   

Тальк 67   

Танталіт 39   

Тенантит 36   

Тенардит 63   

Тенорит 37   

Тетраедрит 36   

Титаніт 80   

Томсоніт 70   

Топаз 97   

Тремоліт 57   

Турмалін 54   

Уваровіт 93   

Улексит 64   

Фенакіт 101   

Флогопіт 66   

Флюорит 68   

Халькозин 32   

Халькопірит 40   

Хлоритоїд 59   

Хондродит 94   

Хризотил 67   

Хроміт 44   
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Целестин 72   

Церусит 75   

Циркон 99   
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