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Передмова 
Навчальна дисципліна  «Лабораторні методи вивчення мінералів та гірських 

порід належить до нормативної частини програми підготовки спеціалістів в галузі 
геології і геологорозвідування і є невід’ємною складовою при підготовці фахівців з 
напряму 6.040103 Геологія. Серед майбутніх виробничих функцій бакалавра з 
геології є дослідження гірських порід і руд, вивчення мінерального складу 
корисних копалин. Для виконання цих функцій необхідні знання з мінералогії, 
петрографії, літологіі. 

Дисципліна  «Лабораторні методи вивчення мінералів та гірських порід» 
викладається у п`ятому семестрі, на третьому курсі навчання студентів напряму 
підготовки “Геологія”. Загальний обсяг дисципліни – 5 кредитів ECTS.  Вивчення 
дисципліни завершується іспитом. 

Денна форма навчання: 
Лекції – 32 академічні години. 
Лабораторні заняття – 32 академічних годин. 
Самостійна робота – 116 академічних годин. 

Базовими дисциплінами для  лабораторних методів вивчення мінералів та 
гірських порід   є  фізика, хімія,  мінералогія, петрографія  та літологія. 

У свою чергу,  ці знання  необхідні для засвоєння петрографії, літології, 
пошукової мінералогіі, петрофізики, вчення про родовища корисних копалин, які 
вивчаються студентами на наступних курсах.  

 
Зміст дисципліни 

 
Лекції. 
 
1 Основи кристалооптичної методики  визначення породоутворюючих мінералів. 
Загальні знання із оптики. Природа світла. Заломлення та відбиття світла. Явища 
повного внутрішнього відбиття. Природне та поляризоване світло. Поляризація та 
двозаломлення світла. Інтерференція світла. 
  
2. Основні поняття кристалооптики. Систематика мінералів за їх оптичними 
властивостями. Уявлення про оптичну індикатрису. Оптична індикатриса кристалів 
вишої категорії. Оптична індикатриса кристалів  середньої категорії. Оптична 
індикатриса кристалів нижчої категорії Правило індикатриси. 
 
3. Оптичні системи поляризаційного мікроскопу. Будова поляризаційного 
мікроскопу. Об єкти дослідження: шліф, іммерсійний препарат. Принцип дії 
поляризатору. Оптичні явища у системі поляризатор-аналізатор, у системі поляризатор-
ізотропний мінерал - аналізатор, у системі поляризатор-анізотропний мінерал - 
аналізатор. Умови проявлення інтерференції поляризованних променів світла. 
Причини появи інтерференційного забарвлення мінералів у шліфах. 



4. Дослідження мінералів у паралельних променях світла з аналізатором. Номограма 
двойного світлозаломлення Оцінка товщини шліфа. Визначення порядку кольорів 
інтерференції. Компенсатори. Правило компенсації. Порядок роботи при визначенні 
двозаломлення мінералів. Визначення знаку видовженості мінеральних індивідів. 
Визначення характеру згасання. Вимірювання кута згасання.  Визначення показників 
двозаломлення.  Вивчення плеохроїзму. 
 
 5.  Дослідження мінералів у збіжних променях світла з аналізатором (коноскопічний 
метод). Сутність методу та порядок виконання роботи. Фігура інтерференції одноосьового 
мінералу у зрізі, орієнтованому перпендикулярно по відношенню до оптичної вісі.  
Визначення оптичного знаку одноосьового кристаллу за допомогою 
компенсаторів. Фігура інтерференції двоосьового мінералу у зрізі,  перпендикуляр-
ному   до гострої бисектриси. Фігура інтерференції  двоосьового  кристалу у зрізі,  
перпендикулярному до однієї із оптичних вісей. Визначення оптичного знаку  
двоосьового кристалу за допомогою компенсаторів. Визначення  кута  оптичних вісей. 
 
6.   Лабораторні методи дослідження кристалічної будови мінералів. 
Рентгеноструктурний аналіз мінералів. Рентгенівське випромінення. Фомула 
Брега-Вульфа. Дифрактометрія. Метод Лауе. Електронографія та інфрачервна 
спектроскопія 
 
7. Дослідження елементного складу мінералів. Хімічний аналіз. Емісійний 
спектральний аналіз. Рентгено-спектральний локальний аналіз.  
 
8.  Методи визачення фізико-хімічних та морфологічних характеристик мінералів. 
Диференційний термічний аналіз. Термоваговий аналіз. Електронна мікроскопія. 
Методи вивчення включень мінералоутворюючого середовища. 
 
   
Лабораторні роботи. 
 
1. Поляризаційний мікроскоп, будова та підготовка до роботи. 
2. Вивчення під мікроскопом морфології та спайності мінералів. 
3. Вивчення забарвлення та плеохроїзму мінералів. 
4.  Визначення показників заломлення мінералів. 
5. Визначення  сили  двозаломлення мінералів. 
6. Визначення  типів згасання мінералів. 
7. Визначення  орієнтировки оптичної індикатриси. 
8. Визначення  осності мінералів та кута 2V. 
9. Вивчення кристалооптичних властивостей головних мінералів магматичних порід. 
10. Вивчення вторинних та акцесорних мінералів магматичних порід. 
11. Вивчення під мікроскопом мінералів метаморфічних порід. 



12. Вивчення під мікроскопом мінералів  уламкових та глинистих осадових порід. 
13.Розрахунок кристалохімічних формул мінералів. 
14. Визначення мінералів  та фазовий аналіз сумішей за  результатами  
рентгенівського аналізу. 
15. Визначення мінералів за результатом термічного аналізу. 
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