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МОДУЛЬ І. ТЕМА 1 

Будова, властивості й склад Землі 

ЗАВДАННЯ 1. Користуючись літературними даними (див. список літератури) скла-

сти кольорову схему внутрішньої будови Землі. Схема складається в довільній фор-

мі, однак в ній повинні бути зазначені: назви геосфер (земна кора, верхня мантія, 

літифікована мантія, літосфера, астеносфера, шар Голіцина, нижня мантія, зовнішнє 

ядро, внутрішнє ядро), глибина їх простягання, розділи Мохоровичича та Віхерта-

Гутенберга, швидкість проходження сейсмічних хвиль, агрегатний стан речовини, 

тиск, щільність і температура окремих глибин. 

ЗАВДАННЯ 2. Користуючись даними навчальних підручників (див. список літера-

тури) скласти кольорову схему будови земної кори. В схемі повинні бути відобра-

жені: континентальний та океанічний типи, їх товщина, назви шарів (осадовий, гра-

нітний, базальтовий), швидкість проходження сейсмічних хвиль в кожному шарі, 

розділ Конрада. Зверніть увагу на те, що в сторону океану гранітний шар виклиню-

ється поступово й зникає повністю біля підніжжя материкового схилу. 

ЗАВДАННЯ 3. Користуючись даними таблиці 1 скласти 

кругову діаграму поширення хімічних елементів в земній 

корі. 

Контрольні питання 
1. Предмет і завдання геології.  

2. Методи вивчення внутрішньої будови Землі. 

3. Будова й основні типи земної кори. 

4. Внутрішня будова Землі.  

5. Хімічний склад Землі.  

6. Теплове поле Землі та його джерела. 

7. Магнітне поле Землі. 

Література: 1, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20. 

_______________________________________________________________________ 

ТЕМА 2 

Мінерали 

ЗАВДАННЯ. Користуючись запропонованим визначником (таблиця 4), визначити і 

описати найважливіші мінерали, що рекомендуються навчальною програмою. Опис 

виконати за зразком таблиці 3.  

Таблиця 3. Опис мінералів 

Назва 
мінералу 

Хімічний 
склад 

Морфологія 
агрегатів 

Колір Риска Блиск Злом 
Спай-
ність 

Т
в
е
р
д

іс
ть

 

Інші 
ознаки 

          

Таблиця 1. Кларки най-
поширеніших елементів 
земної кори  
(За О.П. Виноградовим) 

Елемент Кларк 

Кисень 47,00 

Кремній 29,50 

Алюміній 8,05 

Залізо 4,65 

Кальцій 2,96 

Натрій 2,50 

Калій 2,50 

Магній 1,87 

Інші 0,97 
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Список мінералів  

 Самородні елементи:  графіт, мідь, сірка. 

 Сульфіди:  ауріпігмент, галеніт, кіновар, молібденіт, пірит, сфалерит, халькопі-

рит. 

 Галоїди: галіт, сильвін, флюорит. 

 Оксиди та гідрооксиди: гематит, кварц, ільменіт, корунд, лімоніт, магнетит, опал, 

піролюзит, халцедон, хроміт. 

 Карбонати: арагоніт, доломіт, кальцит, магнезит, малахіт, сидерит. 

 Сульфати: ангідрит, гіпс, барит, мірабіліт. 

 Фосфати: апатит. 

 Силікати: актиноліт, альбіт, альмандин, берил, біотит, глауконіт, каолініт, лабра-

дор, мусковіт, нефелін, олівін, ортоклаз, родоніт, рогова обманка, серпентин, та-

льк. 

Таблиця 4. Визначник мінералів 

Назва мінералу і його 
хімічний склад 

Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості 

І група. Мінерали м’які (з твердістю меншою 2,5); драпаються нігтем 

А. Мінерали з металічним блиском 

Графіт 
С 

Суцільні або землисті маси, таблички і луски, рідше кристали у 
вигляді шестикутних пластинок. Сингонія гексагональна. Колір 
залізисто-чорний до темного сталево-сірого. Риска сірувато-чорна, 
блискуча. Блиск металовидний. Спайність цілком досконала. Лис-
точки гнучкі, але не пружні. Твердість 1. Жирний на дотик, мастить 
руки, пише на папері. 

Молібденіт (моліб-
деновий блиск) 

 MoS2 

Найчастіше лускаті, листуваті пластинчасті агрегати. Сингонія гек-
сагональна. Колір свинцево-сірий. Риска голубувато-сіра. Спай-
ність цілком досконала. Листочки гнучкі, але не пружні. Твердість 1-
1,5. Жирний на дотик, пише на папері. 

Антимоніт     
(сурм’яний блиск, 

стибніт) 
Sb2S3 

 

Здебільшого волокнисті, променисті агрегати, рідше видовжено-
призматичні, стовбчасті кристали з грубою штриховкою по довжині, 
іноді добре огранені друзи. Сингонія ромбічна. Колір свинцево-
сірий до сталево-сірого, іноді із синюватою побіжалістю. Риска 
свинцево-сіра. Спайність досконала. Злом дрібнораковистий. Тве-
рдість 2. Крихкий. 

Піролюзит 
Mn O2 

 

Натічні, щільні або землисті маси, нирковидні та гроновидні форми, 
іноді радіальнопроменисті агрегати, ооліти. Сингонія тетрагональ-
на. Колір темно-сірий до чорного, матовий. Риска чорна, іноді си-
нювато-чорна. Спайність досконала. Злом нерівний, занозистий, 
землистий. Твердість різна: від 2 у пухких і землистих різновидів до 
5-6 у кристалічних. Мастить руки, крихкий. 

Б. Мінерали без металічного блиску 

 Каолініт 
Al4[Si4O10](OH)8 

Здебільшого тонкодисперсні щільні маси, також землисті, порошку-
ваті і лускаті агрегати. Сингонія моноклінна. Колір білий до сірого, 
матовий, від домішок може бути різних відтінків. Риска біла. Спай-
ність цілком досконала. Твердість 1-2,5. На дотик жирний, в сухому 
стані прилипає до язика, легко поглинає вологу; будучи вологим 
утворює пластичну масу; має запах глини. 

Тальк 
Mg3[Si4O10](OH)2 

Листуваті, лускаті або суцільні щільні маси. Явних кристалів не утво-
рює. Сингонія моноклінна. Колір білий або жовтуватий, зеленуватий, 
сіро-зелений. Риска біла. Спайність цілком досконала. Листочки 
гнучкі, але не пружні. Твердість 1. Жирний на дотик. 
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Назва мінералу і його 
хімічний склад 

Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості 

Сірка самородна 
 S 

Кристали – зрізані дипіраміди; друзи, щільні маси, зернисті агрега-
ти, кірки, нальоти. Сингонія ромбічна. Колір жовтий, бурий і чорний 
від включень бітумів. Риска світло-жовта, безбарвна. Блиск жирний 
до алмазного. Спайність недосконала. Злом раковистий до нерів-
ного. Твердість 1,5-2. Дуже крихка. Загорається від сірника, горить 
синім полум’ям, даючи різкий запах SO2. 

Ауріпігмент  
As2S3 

Лускаті і листуваті, слюдоподібні зернисті і землисті маси; рідко 
кристали. Сингонія моноклінна. Колір золотисто-жовтий до лимон-
но-жовтого. Риска така ж, як і колір, але світліша. Блиск перламут-
ровий, сильний. Спайність цілком досконала. Листочки гнучкі, але 
не пружні. Твердість 1,5-2. 

Реальгар  
AsS 

Зернисті і землисті агрегати, нальоти, кірки, друзи із дрібних корот-
ко-призматичних кристалів. Сингонія моноклінна. Колір оранжево-
червоний. Риска світло-оранжева. Блиск алмазний на гранях крис-
талів. Спайність середня. Злом напівраковистий. Твердість 1,5-2. 
Ріжеться ножем. 

Галіт  
NaCl 

Найчастіше суцільні, щільні зернисті маси, суцільні пласти; рідше 
кірочки, нальоти. Сингонія кубічна. Колір білий, безбарвний, від 
домішок забарвлюється у світлі кольори: сірий, синюватий, черво-
нуватий. Блиск скляний. Спайність досконала по кубу. Розколюєть-
ся на кубики. Злом раковистий. Твердість близько 2. Розчиняється 
у воді, має солоний смак. 

Сильвін  
КCl 

Зернисті і суцільні маси. Сингонія кубічна. Колір білий, безбарвний,  
яскраво-червоний,  рожевий від домішок лусок гематиту. Блиск 
скляний. Спайність цілком досконала по кубу. Злом нерівний. Тве-
рдість 2. Розчиняється у воді, має гірко-солоний смак. 

Карналіт KCl·MgCl2· 
6H2O 

Суцільні зернисті маси. Сингонія ромбічна. Колір білий, рожевий, 
червоний. Блиск на свіжому зломі скляний, на повітрі швидко тьмя-
ніє і стає жирним. Спайність відсутня. Злом раковистий. Твердість 
2,5. Легко розчиняється у воді; на свіжому повітрі розпливається; 
має гіркий смак. 

Мірабіліт (глауберо-
ва сіль) 

Na2SO4·10H2O 

Суцільні зернисті маси, нальоти, кірочки. Сингонія моноклінна. 
Колір безбарвний, білий. Блиск скляний. Спайність досконала в 
одному напрямі Злом раковистий. Твердість 1,5-2. Легко розчиня-
ється у воді; на свіжому повітрі розпливається; має гірко-солоний 
смак; при температурі вищою 32˚ С перетворюється на рідину. 

Гіпс  
СaSO4·2H2O 

Кристали тонко- і товстоплитчасті, дуже великі. Іноді двійники, що 
нагадують ”хвіст ластівки”, друзи. Суцільний зернистий, щільний, 
землистий, з матовим блиском різновид – алебастр. Волокнистий 
із шовковистим блиском різновид – селеніт. Сингонія моноклінна. 
Колір білий, іноді жовтий або з рожевим відтінком (від домішок). 
Риска біла. Блиск скляний, у волокнистих різновидів шовковистий. 
Спайність цілком досконала. Листочки гнучкі, але не пружні. Твер-
дість 2. 

Кіновар 
 HgS 

Зернисті, щільні і землисті маси; нальоти, примазки. Кристали рід-
кісні. Сингонія тригональна. Колір яскраво-червоний, темно-
червоний до чорного. Риска червона, багряна. Блиск алмазний, 
металовидний. Спайність досконала. Злом нерівний. Твердість 2-
2,5. Важка, густина 8. 

II група. Мінерали середньої твердості (з твердістю від 2,5 до 5) 

А. Мінерали з металічним блиском 

Галеніт  Суцільні зернисті маси. Кристали здебільшого у вигляді кубів, рід-
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Назва мінералу і його 
хімічний склад 

Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості 

(свинцевий блиск) 
PbS 

ше октаедри   і  ромбододекаедри в складних комбінаціях. Сингонія 
кубічна. Колір свинцево-сірий, синюватий, червонуватий. Риска 
сірувато-чорна. Спайність досконала по кубу. Злом дрібноступінча-
стий. Твердість 2-3. Важкий, густина 7,5. Плавиться в полум’ї свіч-
ки. 

Золото самородне 
Au 

Дендрити, листочки, лусочки, зерна і самородки в розсипищах. 
Рідко октаедри, додекаедри, куби. Сингонія кубічна. Колір золотис-
то-жовтий. Риска золотисто-жовта з металічним блиском. Спай-
ність відсутня. Злом гачкуватий. Твердість 2,5-3. Важке, густина 
19,3; ковке і тягуче. 

Мідь самородна  
Сu 

Пластинки, дендрити, самородки. Сингонія кубічна. Колір мідно-
червоний, коричневий, світло-рожевий на свіжому зломі. Риска 
мідно-червона, металічно блискуча. Спайність відсутня. Злом гач-
куватий, занозистий. Твердість 2,5-3. Важка, густина 8,9; ковка і 
тягуча. 

Срібло самородне 
Ag 

Дендрити, тонкі пластинки, дротики. Сингонія кубічна. Колір срібля-
сто-білий. Риска сріблясто-біла. Спайність відсутня. Злом гачкува-
тий. Твердість 2,5-3. Важке, густина 10-11; ковке. 

Куприт  
Сu2О 

Найчастіше суцільні зернисті маси. Кристали дрібні, октаедри, 
рідше куби. Сингонія кубічна. Колір червоний різних відтінків. Риска 
червона. Блиск алмазний або напівметалічний. Спайність середня 
по октаедру. Злом раковистий, нерівний. Твердість 3,5-4. 

Халькопірит (мідний 
колчедан) CuFeS2 

Суцільні і щільні зернисті маси; кристали рідкісні. Сингонія тетраго-
нальна. Колір латунно-жовтий. Мінерал часто вкритий строкатою 
побіжалістю. Риска чорна із зеленуватим відтінком. Спайність не-
досконала. Злом раковистий до нерівного. Твердість 3,5-4. 

Піротин  
(магнітний колчедан) 

FeS 

Суцільні дрібнозернисті маси, вкраплення у вигляді зерен неправи-
льної форми; кристали рідкісні. Сингонія гексагональна. Колір бро-
нзово-жовтий з характерною бурою побіжалістю. Риска сірувато-
чорна. Спайність недосконала. Злом нерівний до напівраковистого. 
Твердість 3,5-4,5. Магнітний. 

Платина самородна 
Pt 

Неправильні зерна, самородки. Сингонія кубічна. Колір світлий 
сталево-сірий. Риска світла сталево-сіра. Спайність відсутня. Злом 
гачкуватий, нерівний. Твердість 4-4,5. Важка, густина 15-19; ковка. 

Б. Мінерали без металічного блиску 

Біотит 
K(Mg,Fe)3(OH,F)2× 

×[AlSi3O10]  

Скупчення лусок, табличок, призматичних кристалів. Сингонія мо-
ноклінна. Колір чорний або чорно-бурий. Риска біла. Блиск скля-
ний. Спайність цілком досконала в одному напрямі. Розщеплюєть-
ся на тонкі, пружні й гнучкі листочки. Твердість 2-3. 

 Мусковіт 
KAl2(OH,F)2× 

×[AlSi3O10] 

Суцільні дрібнолускаті агрегати, неправильної форми, шестигранні 
або ромбовидні пластинки. Сингонія моноклінна. Колір сріблясто-
білий, світло-жовтий, світло-коричневий, іноді безбарвний. Прозо-
рий. Риска біла. Блиск скляний. Спайність цілком досконала в од-
ному напрямі. Твердість 2-3. 

Глауконіт  
(K,Na,Ca)(Al,Fe3+,× 
×Fe2+,Mg)2(OH)2× 
×[Al0,35Si3,65O10] 

Округлі зернини розміром 1-5 мм, вкраплення в піщано-глинистих або 
глинисто-карбонатних породах; часто служить цементом у пісковиках. 
Сингонія моноклінна. Колір від яскраво-зеленого до темно-зеленого. 
Риска зелена. Блиск найчастіше матовий, у щільних різновидах – 
скляний або жирний. Спайність відсутня, цілком досконала встанов-
люється лише у великих форм. Злом нерівний. Твердість 2-3. 

Кальцит (вапняковий 
шпат) CaCO3 

Кристалічно-зернисті (у мармурах, вапняках) та землисті (у крейди) 
агрегати; скупчення скелетів і черепашок організмів; сталактити і 
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сталагміти, ооліти; кристали ромбоедри, скаленоедри та ін. Синго-
нія тригональна. Колір безбарвний або білий, завдяки домішкам 
може бути забарвлений у різні світлі тони (рожевий, голубий, жов-
тий та ін.). Риска біла. Блиск скляний. Спайність досконала в трьох 
напрямках, що відповідають граням ромбоедра. Твердість 3. Заки-
пає при дії розбавленої HCl. Прозорий різновид – ісландський 
шпат подвоює лінії. 

Арагоніт  
CaCO3 

Радіально-променисті, волокнисті, зірчасті агрегати, кристалічні 
кірки, натічні форми,  ооліти. Сингонія ромбічна. Колір білий, жов-
туватий, сірий. Риска біла. Блиск скляний. Спайність майже відсут-
ня. Злом раковистий. Твердість 3,5-4. Закипає при дії розбавленої 
HCl. Перламутр і перли – різновиди, що складаються із тоненьких 
паралельних шарів арагоніту у черепашок молюсків. 

Барит 
 (важкий шпат) BaSO4 

Кристали, щітки, зернисті та листуваті агрегати. Сингонія ромбічна. 
Безбарвний, білий, голубувато-сірий, зеленуватий, червоний, жов-
тий. Риска біла. Блиск скляний. Спайність досконала в трьох на-
прямках. Твердість 3-3,5. Важкий, густина 4,5. 

Ангідрит  
СaSO4 

Дрібнозернисті, суцільні агрегати; кристали рідкісні. Сингонія ром-
бічна. Колір білий, голубуватий, сірий, зеленуватий, червоний, 
жовтий. Риска біла. Блиск в одних напрямках скляний, в інших 
перламутровий. Спайність досконала. Злом нерівний до занозисто-
го. Твердість 3,5. 

Сфалерит  
(цинкова обманка) 

ZnS 

Кристали і щільні зернисті маси. Сингонія кубічна. Колір жовтий, 
бурий, темно-бурий до чорного. Риска від жовтої до бурої або бу-
рувато-чорна. Блиск алмазний до металовидного. Спайність дос-
конала по ромбододекаедру. Злом раковистий. Твердість 3,5-4. 
Крихкий. 

Малахіт 
CuCO3·Cu(OH)2  

Кірочки, примазки і землисті маси; натічні форми. Сингонія монок-
лінна. Колір смарагдово-зелений. Риска блідо-зелена. Блиск мато-
вий, скляний, у волокнистих агрегатів шовковистий. Спайність се-
редня. Злом нерівний. Твердість 3,5-4. Закипає при дії розбавленої 
HCl. 

Сидерит  
FeCO3 

Зернисті агрегати, іноді кулясті конкреції радіально-променевої 
будови; землисті маси, натічні й оолітові форми. Кристали – ро-
мбоедри. Сингонія тригональна. Колір сірий, горохово-жовтий, 
бурувато-жовтий, бурий. Риска біла або жовтувата. Блиск скляний. 
Спайність досконала по ромбоедру. Твердість 3,5-4,5. Інтенсивно 
розчиняється в гарячій HCl. Крапля кислоти на сидериті жовтіє від 
утворення FeCl3. 

Азурит 
2CuОCO3Cu(OH)2 

 

Нальоти, землисті маси; дрібні кристали стовбчастого або таблит-
частого обліку, друзи; нальоти. Сингонія моноклінна. Колір темно-
синій, в землистих масах голубий. Риска голуба. Блиск скляний, в 
землистих різновидів матовий. Спайність в трьох напрямках: в 
одному – досконала, в двох інших – недосконала або відсутня. 
Злом раковистий. Твердість 3,5-4. Закипає в HCl. 

Доломіт 
CаMg(CO3)2 

 

Кристалічно-зернисті, щільні або землисті маси; кристали рідкісні. 
Сингонія тригональна. Колір сірувато-білий, іноді з жовтим, бурува-
тим або зеленуватим відтінком. Риска біла. Блиск скляний. Спай-
ність досконала в трьох напрямках (по ромбоедру). Твердість 3,5-4. 
Холодна HCl діє на доломіт дуже слабко. 

Магнезит 
 MgCO3 

Грубозернисті агрегати. Ромбоедричні кристали рідкісні. Сингонія 
тригональна. Колір білий, сірий, жовтий. Риска біла. Блиск скляний. 
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 Спайність досконала по ромбоедру. Злом раковистий. Твердість 
3,5-4,5. Закипає від дії нагрітої HCl. 

Флюорит (плавіко-
вий шпат)  

CаF2 
 

Суцільні зернисті агрегати, вкраплення; кристали у вигляді кубів і 
октаедрів, друзи. Сингонія кубічна. Колір фіолетовий, зелений, 
жовтий, фіолетово-чорний, голубий та ін. Часто спостерігається 
різне забарвлення в різних частинах зразка. Риска біла. Блиск 
скляний. Спайність досконала по октаедру. Злом нерівний. Твер-
дість 4. 

Серпентин 
Mg6[Si4O10](OH)8 

Суцільні щільні маси тонколускуватої або волокнистої будови. Син-
гонія моноклінна. Колір від світло- до темно-зеленого. Риска біла 
або зеленувата. Блиск скляний, жирний, восковий, шовковистий. 
Злом нерівний, занозистий. Твердість 2,5-4. Волокнистий різно-
вид – хризотил-азбест має шовковистий блиск, легко розщеплю-
ється на тонкі волокна, що схожі на льон (“гірський льон”); утворює 
жили і прожилки у серпентині. 

Апатит 
Cа5[PO4]3(Cl,F,OH) 

 

Зернисті цукровидні маси; дрібні й великі кристали – комбінації 
гексагональної призми та дипіраміди. Сингонія гексагональна. Ко-
лір зелений, жовтий, білий, фіолетовий, бурий або безбарвний. 
Риска біла. Блиск скляний на гранях і жирний на поверхнях злому. 
Спайність недосконала. Злом нерівний, раковистий. Твердість 5. 

ІІІ група. Мінерали тверді (з твердістю від 5 до 7) 

А. Мінерали з металічним блиском 

Гематит  
(червоний залізняк) 

Fe2O3 
 

Дрібно- і прихованокристалічні агрегати, землисті, лускаті, листува-
ті, натічні  та ін. утворення. Сингонія тригональна. Колір від черво-
нувато-бурого до залізо-чорного. Риска вишнево-червона, черво-
нувато-коричнева. Блиск металовидний. Спайність відсутня. Злом 
напівраковистий до нерівного. Твердість 5-6. 

Ільменіт (титанистий 
залізняк) 
 FeТіO3 

 

Вкраплені в породу зерна неправильної форми, рідше суцільні 
дрібнозернисті агрегати; кристали товстотаблитчасті, пластинчасті. 
Сингонія тригональна. Колір залізо-чорний. Риска чорна, іноді бура. 
Блиск металічний або металовидний. Спайність відсутня. Злом 
раковистий. Твердість 5-6. Слабкомагнітний. 

Магнетит (магнітний 
залізняк) 

Fe2+Fe2
3+O4 

 

Суцільні маси або зерна в різних породах; іноді октаедричні крис-
тали та їх друзи. Сингонія кубічна. Колір залізо-чорний. Риска чор-
на. Блиск металічний або напівметалічний. Спайність відсутня. 
Злом нерівний. Твердість 5,5-6,5. Дуже магнітний. 

Хроміт 
 FeCr2O4 

 

Часто вкраплення в ультраосновних породах (округлі зерна, су-
цільні зернисті маси), рідше дрібні октаедричні кристали. Сингонія 
кубічна. Колір залізо-чорний. Риска темно-бура. Блиск металовид-
ний. Спайність відсутня. Злом нерівний. Твердість 5,5. 

Пірит 
 (сірчаний або заліз-
ний колчедан) FeS2 

Щільні дрібнокристалічні маси, вкраплення; кристали – куби або 
пентагондодекаедри. Сингонія кубічна. Колір латунно-жовтий. Рис-
ка чорна. Спайність відсутня. Злом нерівний. Твердість 6-6,5. 

Марказит (променис-
тий колчедан) 

 FeS2 
 

Променисті, зубчасті та гребінчасті зростки, нирковидні та натічні 
форми, конкреції, суцільні зернисті маси; кристали таблитчасті або 
списовидні. Сингонія ромбічна. Колір латунно-жовтий, із сіруватим 
або зеленуватим відтінком. Риска чорна. Спайність недосконала. 
Злом нерівний. Твердість 6-6,5. 
 

Арсенопірит 
(миш’яковий колче-

дан) 

Зірчасті зростки, суцільні зернисті маси; кристали призматичного 
обліку. Сингонія моноклінна. Колір сріблясто- або олов’яно-білий, 
на зломі сталево-сірий. Риска сірувато-чорна. Спайність доскона-
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FeAsS 
 

ла. Злом нерівний. Твердість 5,5-6. При ударі молотком або при 
терті пахне часником. 

Каситерит 
(олов’яний камінь) 

 SnO2 
 

Вкраплення,  рідше – суцільні зернисті маси, радіально-волокнисті 
агрегати і натічні форми; кристали призматичного обліку. Сингонія 
тетрагональна. Колір жовтий, темно-бурий до смоляно-чорного. 
Риска світло-коричнева. Блиск металовидний або алмазний. Спай-
ність недосконала. Злом нерівний. Твердість 5-6. Крихкий; важкий, 
густина 7,5-10,6. 

Уранініт 
UO2 

 

Натічні форми, дендритоподібні виділення, дрібні кульки, плівки, 
сажисті нальоти, порошкоподібні маси; кристали рідкісні. Сингонія 
кубічна. Колір смоляно-чорний. Риска чорна, бурувато-чорна. 
Блиск смолистий, на гранях металовидний. Спайність відсутня. 
Злом раковистий, нерівний. Твердість 6-7. Крихкий; важкий, густина 
6,8-7,0;  дуже радіоактивний. 

Б. Мінерали без металічного блиску 

Лімоніт 
mFe2O3·nH2O 

 

Натічні форми, ооліти, конкреції, щільні, пористі, порошкоподібні 
маси. Аморфний. Колір коричневий та іржаво-бурий різних відтінків. 
Риска жовтувато-бура до червонуватої. Блиск матовий. Спайність 
відсутня. Злом раковистий до нерівного і землистого. Твердість 1-5; 
землисті і вохристі різновиди мають меншу твердість. При нагрі-
ванні у закритій трубці виділяється багато H2O. 

Опал 
SiO2·nH2O 

 

Натічні форми, мучнисті, порошкоподібні, пористі маси, кірочки, плів-
ки, прожилки, ооліти, псевдоморфози по залишках рослин і тварин. 
Аморфний. Колір мінливий (в залежності від домішок) від без-
барвного чи білого до жовтого, оранжевого, зеленого, чорного та ін.; 
іноді гарна гра кольорів (у благородного опала). Риска біла, у кольо-
рових різновидів – слабкозабарвлена. Блиск матовий, восковий, скля-
ний до смолистого. Злом раковистий або нерівний. Твердість 5-6,5. 

Ортоклаз 
Калі-натровий польо-

вий шпат 
 (K,Na)[AlSi3O8] 

 

Суцільні зернисті, агрегати, вкраплення, рідше призматичні чи таб-
литчасті кристали, друзи, двійники. Сингонія моноклінна. Колір 
білий, сірий, світло-жовтий, блідо-рожевий, м’ясо-червоний, черво-
ний. Риски не дає, вивітрені зразки дають білу риску. Блиск скля-
ний. Спайність досконала в двох напрямках під прямим кутом. 
Твердість 6. Відрізнити ортоклаз від мікрокліна без точних оптичних 
досліджень неможливо. 

Мікроклін 
Калі-натровий польо-

вий шпат 
(K,Na)[AlSi3O8] 

 

Суцільні зернисті, агрегати; кристали й друзи зустрічаються рідко і 
за зовнішнім виглядом нагадують ортоклаз. Сингонія триклінна. 
Колір білий, сірий, світло-жовтий, блідо-рожевий, м’ясо-червоний, 
червоний, зелений (амазоніт). Риски не дає, вивітрені зразки да-
ють білу риску. Блиск скляний. Спайність досконала в двох напря-
мках під кутом, що відрізняється від прямого на 20´. Твердість 6. 
Відрізнити мікроклін від ортоклазу без точних оптичних досліджень 
неможливо. 

Лабрадор Вапняко-
во-натровий плагіок-

лаз. 
Ізоморфна суміш 

альбіту (50-70%) та 
анортиту (50-30%) 

Суцільні грубозернисті агрегати; кристали  зустрічаються рідко. 
Сингонія триклінна. Колір темно-сірий, зеленувато-сірий; характер-
ні сині відблиски на площинах спайності (іризація). Риски не дає. 
Блиск скляний. Спайність досконала в двох напрямках. Злом нері-
вний, східчастий. Твердість 6-6,5. 
 

Альбіт 
Натровий плагіоклаз  

Na[AlSi3O8] 

Суцільні грубо зернисті агрегати, вкраплення; друзи й кристали в 
пегматитах. Сингонія триклінна. Колір білий. Блиск скляний. Спай-
ність досконала в двох напрямках. Твердість 6-6,5. 
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Анортит 
Кальцієвий плагіок-

лаз  
Сa[Al2Si2O8] 

Дрібні кристали в основних магматичних породах. Сингонія три-
клінна. Колір сірий, білий або жовтуватий. Блиск скляний. Спай-
ність досконала в двох напрямках. Твердість 6-6,5. 

Нефелін  
Na[AlSiO4] 

 

Суцільні щільні, зернисті маси, вкраплення в породі; дрібні призма-
тичного обліку кристали трапляються рідко. Сингонія гексагональ-
на. Колір сірий із зеленуватим, буруватим чи червонуватим відтін-
ком. Риски не дає. Блиск жирний на зломі, скляний на гранях крис-
талів. Спайність відсутня або недосконала. Злом плоскораковис-
тий. Твердість 5-6. 

Рогова обманка  
Сa2Na(Mg,Fe2+)4× 
×[(Si,Al)4O11]2(OH)2 

 

Видовжені, призматичні, плоскі кристали і суцільні маси голчастої 
або призматичної будови. Сингонія моноклінна. Колір сіро-зелений, 
темно-зелений, чорний. Риска сіра, зеленувато-сіра. Блиск скляний 
або матовий. Спайність досконала по призмі. Злом занозистий. 
Твердість 5,5-6. 

Актиноліт  
Сa2(Mg,Fe)5× 

×[(Si4O11]2(OH)2 
 

Суцільні голчастої будови маси; волокнисті і щільні агрегати. Син-
гонія моноклінна. Колір світло-зелений до темно-зеленого. Риска 
біла, зеленувато-біла. Блиск скляний, шовковистий. Спайність 
досконала по призмі. Злом занозистий. Твердість 5-6. Крихкий; 
щільний, прихованокристалічний різновид – нефрит. 

Родоніт 
CaMn4[Si5O15] 

 

Суцільний, дрібнозернистий, щільний; кристали рідкісні. Сингонія 
триклінна. Колір рожевий, бурувато-червоний, малиновий з чорни-
ми прожилками і плямами окислів марганцю. Риски не дає. Блиск 
скляний. Спайність досконала. Твердість 5,5-6,5. 

Дистен 
(кіаніт) 

Al2O[SiO4] 
 

Витягнуті, пластинчасті кристали або їх радіально-променисті зрос-
тки. Сингонія триклінна. Колір голубий (до білого), синій, сірий до 
чорного, рідше зелений, бурий, жовтий. Блиск скляний. Спайність 
досконала. Злом нерівний. Анізотропний за твердістю: на площині 
спайності по довжині кристалу 4,5, поздовж – 6. 

Халцедон 
SiO2 

 

Щільні маси, натічні утворення, секреції, прожилки, кірки, псевдо-
морфози по інших мінералах та органічних залишках. Прихованок-
ристалічний різновид кварцу. Колір дуже різноманітний: голубува-
то-сірий і синій (сапфірин), червоний, рожевий, блідо-рожевий 
(сердолік), бурий (сардер), зелений (плазма), яблучно-зелений 
(хрізопраз), зелений із яскраво-червоними плямками (гелиотроп), 
концентрично- (агат) й лінійно-смугастий (онікс). Риски не дає. 
Блиск восковий, матовий. Спайність відсутня. Злом раковистий; 
розколюється, утворюючи гострі краї. Твердість 6,5-7. 

Олівін 
(перидот)  

(Mg,Fe)2SiO4 
 

Суцільні зернисті агрегати або вкраплені зерна; кристали рідкісні. 
Сингонія ромбічна. Колір оливково-зелений, жовто-зелений, буру-
ватий до чорного; прозорий різновид – хризоліт. Риски не дає. 
Блиск скляний або жирний. Спайність недосконала. Злом нерівний 
до раковистого. Твердість 6,5-7. 

Епідот  
Сa2(Al,Fe)3[SiO4]×  

×[Si2O7]2O(OH) 

Суцільні зернисті та променисті агрегати; кристали видовжено-
призматичні з грубою штриховкою. Сингонія моноклінна. Колір 
зелений різних відтінків. Риска біла до сірої. Блиск скляний, смоли-
стий. Спайність досконала. Злом раковистий, нерівний. Твердість 
6-7. 

ІV група. Мінерали дуже тверді (з твердістю більше 7) 

Мінерали без металічного блиску 

Кварц 
SiO2 

Суцільні зернисті маси; кристали видовжено-призматичної форми 
із пірамідальними закінченнями, друзи. Сингонія тригональна. Ко-
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Назва мінералу і його 
хімічний склад 

Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості 

 лір дуже різноманітний: безбарвний і прозорий (гірський криш-
таль), молочно-білий (молочний кварц), світло-бурий або світло-
сірий (раухтопаз), чорний (моріон), фіолетовий (аметист), лимон-
но-жовтий (цитрин) та ін. Риски не дає. Блиск скляний, в суцільних 
масах іноді жирний. Спайність відсутня. Злом нерівний, раковис-
тий. Твердість 7. 

Альмандин 
Група граната 
Fe3Al2[SiO4]3 

 

Суцільні зернисті маси; кристали – ізометричні ромбододекаедри. 
Сингонія кубічна. Колір коричнево- або фіолетово-червоний майже 
до чорного. Риски не дає. Блиск скляний, на зломі жирний. Спай-
ність недосконала. Злом раковистий, нерівний. Твердість 6,5-7,5. 

Циркон 
ZrSiO4 

 

Добре огранені кристали  у  формі тетрагональних призм із пірамі-
дальними голівками. Сингонія тетрагональна. Колір золотистий, 
жовтий, червоно-бурий, темно-коричневий. Риски не дає. Блиск 
скляний до алмазного, іноді жирний. Спайність недосконала по 
призмі. Злом нерівний, раковистий. Твердість 7,5-8. 

Топаз 
Al2[SiO4](OH,F)2 

 

Друзи, дрібнозернисті маси; кристали призматичного обліку. Син-
гонія ромбічна. Колір жовтий, димчастий, голубий, рожевий, часто 
безбарвний. Риски не дає. Блиск скляний. Спайність досконала в 
одному напрямку. Злом нерівний. Твердість 8. 

Турмалин 
(Na,Ca)R3(Al,Fe3+)4× 

×[Si6O18][BO3]3× 
× (O,OH,F)4 

R=Mg,Fe2+,Mn,Li 

Радіально-променисті, голчасті і зернисті агрегати; кристали видо-
вжені стовбчасті з грубою поздовжньою штриховкою. Сингонія 
тригональна. Колір рожевий, червоний, зелений, жовтий, чорний, 
бурий; поліхромний. Риски не дає. Блиск скляний; світлозабарвлені 
різновиди прозорі. Спайність недосконала. Злом нерівний. Твер-
дість 7. 

Берил 
Al2Be3[Si6O18] 

 

Кристали у вигляді гексагональних призм; друзи. Сингонія гексаго-
нальна. Колір блідо-зелений, яскраво-зелений, трав’янисто-
зелений (смарагд), синювато-голубий (аквамарин), рожевий, іноді 
безбарвний. Риски не дає. Блиск скляний. Спайність недосконала. 
Злом нерівний, часто раковистий. Твердість 7,5-8. 

Корунд 
Al2O3 

 

Вкраплення або дрібнозернисті скупчення; кристали двох типів: 
витягнуті та приплюснуті. Сингонія тригональна. Колір синювато- 
або жовтувато-сірий; червоний (рубін), синій (сапфір)  та інші про-
зорі різновиди. Риски не дає. Блиск скляний. Спайність відсутня. 
Злом нерівний. Твердість 9. 

Алмаз 
С 
 

Кристали октаедри; радіально-променисті кульки, щільні чорні або 
буруваті маси. Сингонія кубічна. Колір білий, голубий, зелений, 
жовтувато-коричневий, чорний, безбарвний. Риски не дає. Блиск 
алмазний. Прозорий. Спайність середня по октаедру. Злом ракови-
стий. Твердість 10. 

Контрольні питання 
1. Визначення понять “мінерал” та “гірська порода”. Поширення мінералів у при-

роді. 

2. Аморфні і кристалічні речовини. 

3. Симетрія кристалів. Сингонії. 

4. Форми знаходження мінералів у природі. 

5. Колір, риска і блиск. 

6. Злом, спайність і твердість. 

7. Визначення мінералів за зовнішніми ознаками. 

8. Методи визначення і дослідження мінералів:  
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9. Класифікації мінералів.  

10. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу самородні елеме-

нти. 

11. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу сульфіди. 

12. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу галоїдні сполуки. 

13. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу оксиди та гідроо-

ксиди. 

14. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу карбонати. 

15. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класів сульфати та фос-

фати. 

16. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу силікати. 

17. Власне магматичний процес ендогенного мінералоутворення.  

18. Пегматитовий процес ендогенного мінералоутворення. 

19. Пневматоліто-гідротермальний процес ендогенного мінералоутворення.  

20. Породоутворюючі й акцесорні мінерали. Парагенезис мінералів. 

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19. 

______________________________________________________________________ 

МОДУЛЬ ІІ. ТЕМА 3 

Магматичні породи 

ЗАВДАННЯ. Користуючись таблицею 6, визначити і описати магматичні гірські 

породи із роздаткового набору. Опис порід оформити за зразком таблиці 5. 

Таблиця 5.  Опис магматичних порід 

Назва породи 
Структура і 

текстура 
Умови 

 утворення 
Група за  

вмістом SiO2 

Мінеральний 
склад 

     

Список порід  
Андезит Діабаз Лабрадорит Пемза Трахіт 

Базальт Діорит Ліпарит Перідотит  

Габро Дуніт  Обсидіан Піроксеніт  

Граніт Кварцовий порфір Пегматит Сієніт  

Таблиця 6.  Визначник магматичних порід 

Вміст 

SiO2 (%) 

Інтру-

зивні 

Ефузивні 

Колір Структура 

Породоутворюючі мінерали 

кайно-

типні 

палео-

типні 
світлі темні 

>65 

(кислі)  
Граніт   

Сірий, роже-

вий 

Зерниста, порфі-

ровидна (рапакі-

ві), пегматитова 

(пегматит) 

Кварц, польовий 

шпат (калієвий, 

плагіоклаз) 

Біотит, муско-

віт, рогова 

обманка 

 Ліпарит  

Світло-сірий, 

червонуватий, 

жовтуватий 

Порфірова, склу-

вата (обсидіан)*, 

пориста (пемза)* 

Кварц, польовий 

шпат  

Біотит, муско-

віт, рогова 

обманка 

  
Квар-

цо-вий 

порфір 

Бурий, черво-

нуватий, 

сірий 

Порфірова Такі ж, як і в ліпариту, але 

первинні мінерали зазнали змін 
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Вміст 

SiO2 (%) 

Інтру-

зивні 

Ефузивні 

Колір Структура 

Породоутворюючі мінерали 

кайно-

типні 

палео-

типні 
світлі темні 

65-52 

(середні) 

з каліє-

вим 

польовим 

шпатом 

Сієніт   

Світло-сірий Середньозерниста Мікроклін, 

ортоклаз, дуже 

рідко кварц 

Рогова обман-

ка рідше 

біотит 

 Трахіт  

Білий, жовту-

ватий, буру-

ватий 

Порфірова Мікроклін, 

ортоклаз 

Рогова обман-

ка, біотит 

  Ортофір 
Бурий, буру-

вато-зелений 

Порфірова Такі ж, як і в трахіту, але пер-

винні мінерали зазнали змін 

65-52 

(середні)  

з плагіо-

клазом 

Діорит   

Сірий, темно-

сірий 

Дрібнозерниста Середній пла-

гіоклаз, рідше 

кварц, калієвий 

польовий шпат 

Рогова обман-

ка, піроксен, 

біотит 

 Андезит  

Темно-сірий, 

сірий 

Порфірова Середній плагіо-

клаз 

Авгіт, рідше 

рогова обман-

ка, біотит 

  
Порфі-

рит 

Темно-сірий, 

темно-

зелений 

Порфірова Такі ж, як і в андезиту, але 

первинні мінерали зазнали змін 

52-45 

(основні) Габро   

Темно-сірий, 

темно-

зелений 

Середньо- і круп-

нозерниста 

Основний плагі-

оклаз, лабрадор 

(лабрадорит) 

Авгіт, рідше 

олівін, рогова 

обманка  

 
Базальт 

 Темно-сірий Щільна або дріб-

нозерниста 

Основний плагі-

оклаз 

Авгіт, рідше 

олівін  

  
Діабаз 

Темно-

зелений 

Порфірова Основний плагі-

оклаз 

Авгіт, вторин-

ні мінерали 

<45 

(ультра-

основні) 

Перидо-

тит 

Зустрічаються 

дуже рідко 

Темно-

зелений 

темно-сірий, 

чорний 

Дрібно-, серед-

ньо- і крупнозер-

ниста 

Відсутні 

 

 

 

 

 

Олівін і пірок-

сен 

Піроксе-

ніт 

Піроксен  

Дуніт 
Олівін 

Лужні 

породи  

з вміс-

том SiO2  

40-50% 

Нефелі-

новий 

сієніт 

  Сірий, роже-

вий 

Крупнозерниста, 

пегматоїдна 

Калієвий польо-

вий шпат, нефе-

лін 

Лужні амфі-

боли і пірок-

сени 

 

Фоноліт 

 Сірий Щільна, характе-

рна тонкоплитча-

ста окремість  

Нефелін, санідін Лужні амфі-

боли і лужні 

піроксени 

* Породи перехідного складу, який можна встановити лише за допомогою спеціальних досліджень. 

Контрольні питання 
1. Ендодинамічні процеси. Магматизм. Виникнення магматичних осередків. Рух 

магми. Склад магми. 

2. Продукти вулканічних вивержень. 

3. Типи вулканічних вивержень. 

4. Поствулканічні явища. Закономірності географічного поширення вулканів.  

5. Загальна характеристика ефузивних порід. 

6. Інтрузивний магматизм. Форми глибинних інтрузій. 

7. Класифікація магматичних порід. Структура і текстура магматичних порід як 

показник умов їх утворення. 

Література: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19. 

______________________________________________________________________ 
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ТЕМА 4 

Осадові породи 

ЗАВДАННЯ. Користуючись нижче наведеним визначником, визначити і описати 

осадові гірські породи із роздаткового набору. Опис порід оформити за зразком 

таблиці 7. 

Таблиця 7.  Опис осадових порід 

Назва  
породи 

Група Характерні ознаки Генезис 
Практичне  
значення 

     

Список порід  
Брила Алеврит (лес) Мергель Боксит 

Валун Глина монтморилонітова Доломіт Фосфорит 

Щебінь Каолін Діатоміт Торф 

Галька Глина поліміктова Опока Буре вугілля 

Жорства Суглинок Кремінь Кам’яне вугілля 

Гравій Аргіліт Яшма Антрацит 

Брекчія Вулканічний туф Гіпс Нафта 

Конгломерат Вапняк оолітовий Кам’яна сіль Озокерит 

Пісок Вапняк органогенний Калійна сіль Горючі сланці 

Пісковик Крейда Бурий залізняк  

ВИЗНАЧНИК ОСАДОВИХ ПОРІД 

Пірокластичні породи 

Утворюються при ефузивному магматизмі за рахунок нагромадження твердих про-
дуктів вулканічних вивержень, до яких часто домішується і нормально-осадовий матеріал. 
Тому найголовнішими відмітними рисами цих порід є їх уламковий характер, наявність 
продуктів вулканічних вивержень та матеріалу екзогенного походження. Співвідношення 
між цими компонентами коливається в дуже широких межах. 

Вулканічний туф – одна з найпоширеніших пірокластичних порід. Структура уламкова. 
Текстура неоднорідна, нерідко пориста. Більш, ніж на 90% порода складається із не-
сортованих уламків вулканічних порід, скла або пемзи, які зцементовані вулканічним 
попелом або піском. До 5% об’єму може займати матеріал осадово-хімічного похо-
дження (глинисті мінерали, виділення кремнезему, окисли заліза тощо). Колір роже-
вий, червоний, бузковий, сіро-зелений та ін. Від інших пірокластичних порід відрізня-
ється великим вмістом вулканогенного матеріалу (90-100%), відсутністю відсортова-
ності уламкового матеріалу, погано вираженою верствуватістю, асоціацією з ефузив-
ними породами. 

Уламкові породи 

Утворюються в результаті механічного вивітрювання інших порід. Продукти механі-
чного руйнування рідко залишаються на місці свого первинного утворення, частіше вони 
переносяться зовнішніми геологічними агентами (вітром, атмосферними водами, річками, 
морями, льодовиками тощо) і перевідкладаються. Класифікуються уламкові породи не за 
хімічним чи мінеральним складом, а за розмірами уламків, їх формою та зцементованістю. 
Класифікація уламкових порід подано в табл. 8. Визначення крупно- і середньоуламкових 
порід здебільшого не викликає складнощів. При визначенні і описі цих порід слід також 
звертати увагу на характер цементу. Цементуючими речовинами можуть бути: вапняк 
(бурхливо реагує з розбавленою HCl), гіпс (ніготь залишає подряпину), глина (коли поди-
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хати, відчувається землистий запах), кварц, халцедон, опал (ніж не залишає подряпини), 
гідрооксиди заліза (надають породі іржаво-бурого чи вохристо-жовтого кольору) та ін. 

Таблиця 8.  Класифікація уламкових порід 

Група порід 
Діаметр 
часток, 

мм 

Пухкі Зцементовані 

Необкатані 
(кутасті) 

Обкатані 
Необкатані 

(кутасті) 
Обкатані 

Крупноуламкові 

>100 Брили Валуни 

Брекчії Конгломерати 100-10 Щебінь Галечник 

10-2 Жорства Гравій 

Середньоуламкові 
(піщані) 

2-0,1 Піски Пісковики 

Дрібноуламкові 
(пилуваті) 

0,1-0,01 Алеврити або леси Алевроліти 

Тонкоуламкові  
(глинисті) 

<0,01 Глини Аргіліти 

Лес – ущільнені пилуваті частки. Будова землиста, легко розтирається між пальцями в 
дрібний пил з поодинокими піщинками або без них. Колір жовтувато-сірий (палевий). 
Складається переважно з кварцових, глинистих та карбонатних часток. Дрібнопорис-
тий. При зволоженні зменшується в об’ємі, утворюючи на поверхні землі просадки. 
При змочуванні водою утворює малопластичну масу, розпадається і не розбухає. Має 
землистий запах. В природних відслоненнях призводить до утворення крутих прямо-
висних стінок (вертикальних окремостей). Від інших порід легко відрізняється за вка-
заними вище фізичними властивостями, поведінці з водою, реакцією з HCl. Часто в 
лесах трапляються фігурні карбонатні жовники, які носять назву журавчиків або (якщо 
в середині вони порожнисті) “дутиків”. Лесами вкрито майже 80% території України, на 
яких сформувались родючі ґрунти – чорноземи. 

Глинисті породи (глини) 

Глинами називають осадові породи, які утворюють при змочуванні їх водою пластичні 
маси, що після висихання зберігають надану їм форму, а після випалювання набувають 
твердості каменю. Глинисті породи займають проміжне положення між уламковими і по-
родами хімічного походження, оскільки складаються не лише із дуже дрібно перетертих 
уламків материнських порід, але й з особливих глинистих мінералів, що утворились при 
хімічному вивітрювання первинних порід. Нині нараховується близько 60-ти глинистих 
мінералів, серед яких найпоширенішими є каолініт, монтморилоніт та гідрослюди. В гли-
нистих породах мінеральний склад здебільшого змішаний – поліміктові (полімінеральні) 
глини. При переважанні в породі того чи іншого глинистого мінералу, глини носять назву 
каолінітових, монтморилонітових і т. п. Мінеральний склад глинистих порід можна визна-
чити лише приблизно за фізичними властивостями тих мінералів, що їх складають. Точна 
діагностика можлива із застосуванням оптичних методів, хімічного аналізу, а також шля-
хом забарвлення породи органічними барвниками, про що можна довідатись у спеціаль-
них керівництвах. 

Каолінітова глина (каолін). Складається переважно із каолініту. Грудкувата, слабко 
зв’язана. На дотик жирна, мастить руки. У зволоженому стані малопластична, не роз-
бухає або майже не розбухає. Колір білий, жовтувато-білий, світло-сірий. 

Монтморилонітова глина. Складається переважно із монтморилоніту. Має восковидний 
вигляд. Злом часто раковистий. У зволоженому стані липка або має миючу здатність. 
Колір білий або світло-сірий, з жовтуватим або зеленуватим відтінком. 

Поліміктова глина. Складається переважно із гідрослюд та різноманітних домішок. Часто 
в невеликій кількості входить піщаний матеріал, який відчувається при розтиранні гли-
ни між пальцями. В сухому стані землиста, грудкувата, легко розсипається; у зволо-
женому – липка, пластична. У воді не розбухає, а розпадається на дрібні грудочки й 
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лусочки. На дотик буває як жирною, так і сухою (пісною). Колір сірий, коричнево-сірий, 
червонуватий різних відтінків, зеленуватий, голубувато-сірий. 

Суглинок. Основні фізичні властивості аналогічні властивостям поліміктових глин. Від них 
суглинок відрізняється значно більшим вмістом піщаного матеріалу (25-50%), який ви-
являється візуально або шляхом розтирання породи пальцями. Значна кількість піщи-
нок знижує пластичні властивості суглинку. Це можна дослідити, якщо суглинок змо-
чити водою, зліпити з нього кульку і стиснути її в коржик. При цьому з країв коржика 
виникнуть тріщинки, а коржик з поліміктової глини буде цільним.  

Аргіліт. Склад поліміктовий або переважно гідрослюдистий. Порода каменеподібна, дуже 
щільна. Твердість середня. Окремості гострокутно-грудкуваті з нерівним, часто рако-
вистим зломом. Трапляються і плитчасті аргіліти, які іноді називають глинистими сла-
нцями. У воді не розмокає. Колір різний, типові темні до чорного тони у зв’язку із до-
мішками вуглистої речовини. 

Породи хімічного і біохімічного походження 

Породи даної групи виникають головним чином шляхом  випадання мінеральної ре-
човини в осадок виключно хімічним шляхом, а також при прямій або опосередкованій 
участі організмів. Класифікують хемобіогенні породи виходячи із особливостей їх хімічного 
складу і в меншій мірі враховують умови утворення. У зв’язку з цим виділяють наступні 
підгрупи порід:1) карбонатні, 2) кременисті, 3) галоїдні та сульфатні, 4) залізисті та марга-
нцеві, 5) алюмінієві, 6) фосфатні, 7) каустобіоліти. До карбонатних порід відносяться вап-
няк, мергель, доломіт; до кременистих – діатоміт, опока, кремінь, яшма; до галоїдних та 
сульфатних – гіпс, кам’яна і калійна солі; до залізистих – бурий залізняк; алюмінієвих – 
боксит; фосфатних – фосфорит; каустобіолітів – торф, буре вугілля, кам’яне вугілля, ан-
трацит, нафта, озокерит, горючі сланці. 

Вапняк. Структура дуже різноманітна і служить основою для виділення великої кількості 
різновидів. Текстура однорідна, шарувата, пориста та ін. Порода складається із каль-
циту, рідко – арагоніту. Дуже часто присутні різноманітні домішки: доломіт, кремениста 
речовина, пішаний та глинистий матеріал, бітуми. Підвищення їх вмісту призводить до 
утворення порід змішаного складу: вапняку доломітового, кременистого, піщаного, 
мергелю, бітумінозного вапняку і т.п. Колір білий, світло-сірий, рідше темно-сірий до 
чорного (у зв’язку з присутністю вуглистої речовини або бітуму), жовто-бурий (при на-
явності окислів заліза), зеленуватий (через наявність глауконіту). Бурхливо взаємодіє 
з розбавленою HCl. Найголовніші різновиди вапняку: оолітовий, органогенний, 
крейда.  

Оолітовий вапняк. Агрегат сферичних або еліпсоїдних оолітів кальциту розміром від долі 
міліметра до 2-2,5 мм, зцементованих прихованокристалічною карбонатною речови-
ною (оолітова структура). Ооліти мають концентрично-зональну, рідше радіально-
променисту будову, причому в центрі кожного із них розміщується дуже дрібний ула-
мок черепашки, піщинки або зерно кальциту.  

Органогенний вапняк має органогенну структуру і складається переважно із цілих чере-
пашок або їх уламків (детриту), які зцементовані карбонатною речовиною. Представ-
никами органогенних вапняків є: вапняк-черепашник – легкий, пористий, білий, жовтий 
або сірий, майже повністю складений великими (0,5-2 см) черепашками молюсків; ко-
раловий вапняк – представлений великою різноманітністю залишків фауни, в першу 
чергу коралами (сноповидні агрегати тонких трубочок з численними поперечними пе-
регородками); моховатковий вапняк (колонії із численних комірок розміром до 3 мм, 
об’єднаних єдиним стовбуром; відбитки мають форму дрібної сітки); криноїдний вап-
няк (від лат. Crinoidea – морські лілії) складається із циліндричних члеників – частин 
колишнього стебла зі слідом осьового каналу в центрі; нумулітовий вапняк склада-
ється із сплюснутих круглих черепашок древніх форамініфер – нумулітів; фузуліновий 
вапняк складається із форамініфер фузулін, які мають видовжені, веретеновидні че-
репашки. 
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Крейда. Землиста, мікрозерниста (розмір зерен менше 0,01 мм), високопориста, білого 
кольору порода, яка складається із мікроскопічних черепашок золотистих водоростей 
(коколітофорид), форамініфер, дрібно перетертих уламків черепашок молюсків та ін-
ших організмів, а також від 5 до 60 % порошкоподібного кальциту. Від інших вапняків 
відрізняється тим, що має малу твердість, легко кришиться, мастить пальці і злегка 
прилипає до язика; від діатоміту відрізняється реакцією з HCl. 

Мергель (глинистий вапняк). Структура тонкозерниста (розмір часток менше 0,01 мм). 
Текстура шарувата, часто тонкошарувата. За складом  – однорідна суміш глинистих і 
карбонатних (кальцит, рідше доломіт) мінералів, що містяться приблизно в однакових 
пропорціях. Характерна наявність великої кількості викопної фауни. Порода 
кам’яниста, щільна із низькою або середньою твердістю. Колір білий, світло-сірий, жо-
втуватий або зеленуватий, рідше темно-сірий або червонуватий. Мергель здебільшого 
бурхливо взаємодіє з HCl, але на відміну від інших карбонатних порід крапля кислоти 
після реакції залишає на його поверхні брудну пляму (нерозчинний глинистий зали-
шок).  

Доломіт. Структура дуже різноманітна і покладена в основу виділення різновидів доломі-
ту. За текстурою доломіти аналогічні вапнякам. Складається в основному із мінералу 
доломіту і деяких другорядних компонентів: кальциту, магнезиту, кварцу, халцедону 
та ін. Порода кам’яниста, міцна. Твердість середня. Колір жовтувато-бурий, сірий, від 
домішок органічної речовини темно-сірий до чорного. За зовнішнім виглядом часто на-
гадує деякі вапняки, але відрізняється відсутністю реакції з холодною HCl (з даною ки-
слотою доломіт взаємодіє або в гарячому вигляді, або будучи подрібненим у поро-
шок). 

Діатоміт. Порода складається із часток розміром 0,001-0,01 мм. Має землистий облік. 
Однорідна або шарувата. За складом  діатоміт – це зцементовані опалом залишки че-
репашок діатомових водоростей. Для діатоміту характерна невелика твердість, порис-
тість і легкість. Колір білий, світло-сірий або жовтуватий. Прилипає до язика. За зов-
нішнім виглядом часто нагадує крейду, але з HCl не взаємодіє. 

Опока. Структура тонкозерниста (розмір часток 0,001-0,01 мм). Текстура однорідна, ша-
рувата. Складається із дуже дрібних зерен опалу, частково залишків скелетів водоро-
стей, домішок органічної речовини, глауконіту та ін. Порода кам’яниста, міцна, легка, 
пориста, прилипає до язика, має середньою твердість. Злом раковистий, уламки з гос-
трими краями. Колір різноманітний; чисті різновиди мають світле забарвлення: сірий, 
жовтуватий, зеленуватий. Опока може бути схожа до мергелю, глини і діатоміту. Від 
мергелю відрізняється відсутністю реакції з HCl, від глини – нездатністю розмокати у 
воді, від діатоміту – характером злому та звуком при розколюванні (при розколюванні 
діатоміту виникає глухий звук, при розколювання опоки – дзвінкий). 

Кремінь. Однорідний або смугастий, дуже щільний агрегат кремнезему – халцедону і 
кварцу та домішок опалу, гідрооксидів заліза, органічної речовини тощо. Має велику 
твердість. Злом раковистий. Розколюється на уламки з ріжучими краями. Колір різно-
манітний: білий і світло-сірий (чистий кремінь), коричневий, червонуватий або бурий 
різної інтенсивності (домішки гідрооксидів заліза), темно-сірий і чорний (домішки орга-
нічної речовини). Забарвлення може бути й неоднорідним у вигляді плям та смуг. В 
тонких сколах кремінь нерідко просвічується. 

Яшма. Структура прихованокристалічна. Текстура дуже різноманітна: масивна, плямиста, 
смугаста, брекчієва, плойчаста (складчаста) та ін. Склад – агрегат халцедону і кварцу. 
Тонко розпилені й нерівномірно розподілені домішки актиноліту, хлориту, слюд, піри-
ту, оксидів та гідрооксидів заліза і марганцю та інших мінералів обумовлюють різно-
манітність і строкатість забарвлення яшм. Порода кам’яниста, дуже щільна з великою 
твердістю. Злом рівний або раковистий; скалки гострі з ріжучими краями. Блиск на 
свіжому зломі матовий. Забарвлення яскраве, як однорідне, так і мінливе в одному 
шматку. Поширені червоні, червоно-бурі, коричневі, жовті, рожеві, фіолетові, чорні, 
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зелені, сірі тони. Неоднорідність розподілу забарвлення зумовлює часто складні ме-
режива: плями, струмені, хвилеподібні або ламані смуги з м’якими переходами чи з рі-
зкими контурами. В таких строкатих яшмах можна знайти аналоги якихось фантастич-
них пейзажів – пейзажні яшми.  

Гіпс. Зерниста, тонковолокниста або землиста порода, яка складається з однойменного 
мінералу – гіпсу. Характер забарвлення залежить від наявності тих чи інших домішок, 
але завжди світле: біле, жовтувате, рожеве, зеленувате, сіре тощо. Від макроскопічно 
схожої породи ангідриту відрізняється меншою твердістю (драпається нігтем). 

Кам’яна сіль. Має зернисту структуру й складена мінералом галітом. Як і для мінералу, 
характерний солоний смак. Чиста кам’яна сіль безбарвна. Домішки (сильвін, глинисті 
мінерали, органічні рештки, оксиди заліза) можуть надавати її синього, сірого, черво-
ного або іншого забарвлення. 

Калійна сіль. Також має зернисту будову і являє собою мінеральний агрегат сильвіну й 
галіту (сильвініт) або карналіту й галіту (карналітова порода). Характерний гірко-
солоний смак. Домішками можуть бути ангідрит, глинисті мінерали, гематит. Останній 
часто зумовлює червоне або буре забарвлення. 

Бурий залізняк. Складається з лімоніту та різноманітних домішок (каолініту, кварцу, опа-
лу, фосфору тощо). Має різних відтінків буре забарвлення і часто оолітову будову 
(болотні залізні руди).  

Боксит. Має землистий або оолітовий облік і складається з мінералів, які є гідратами 
оксидів алюмінію (діаспору – HAlO2, беміту – AlO(OH), гідраргіліту – Al(OH)3), а також 
домішок бурого залізняку, гематиту, глини, карбонатів, опалу та інших порід і мінера-
лів. Порода має характерний цегельно-червоний або бурувато-червоний колір. 

Фосфорит. За формою залягання може бути пластовим або конкреційним. Порода амор-
фна з матовою або блискучою поверхнею. Конкреційні фосфорити мають радіально-
променеву будову. Складається в основному із фосфату кальцію та значної частини 
домішок піщаного чи глинистого матеріалу. Колір темно-сірий, чорний, бурувато-сірий. 
При терті одного куска фосфориту об інший виникає характерний запах паленої кістки.  

Торф. Має вигляд більш-менш ущільненої маси в різній степені розкладених і обвуглених 
рослинних решток. Рештки слабко зв’язані між собою і тому торф легко ламається на 
окремі шматки. Структура здебільшого волокниста. В сухому стані дуже легкий. Горю-
чий. Вміст вуглецю – близько 60 %. 

Буре вугілля. Відрізняється бурим кольором (від світлого – пухкі різновиди, до досить 
темного і чорного – щільні різновиди), бурою або бурувато-чорною рискою, матовим 
або жирним блиском, землистим, рідше напівраковистим зломом, здатністю загорати-
ся від сірника. Складається з  гумінових кислот з домішками вуглеводнів та високомо-
лекулярних невуглеводневих сполук вуглецю (карбоїдів). Вміст вуглецю – 67-75 %. 

Кам’яне вугілля. Структура аморфна. Текстура смугаста, сланцювата, рідше однорідна. 
Колір чорний або темно-сірий. Риска чорна. Блиск матовий, шовковистий, смолистий 
до скляного. Горючий. На відміну від бурого вугілля гумінові кислоти відсутні, вони по-
вністю перетворені в карбоїди. Вміст вуглецю – 80-92 %. 

Антрацит. За зовнішнім виглядом істотно відрізняється від інших видів вугілля. Колір 
чорний зі сталево-сірим, жовтуватим (золотистим) відтінками. Блиск сильний металіч-
ний або металовидний. Злом раковистий, напівраковистий або нерівний. Запалюється 
погано, горить слабким бездимним полум’ям. Складається з органічних речовин най-
вищої степені вуглефікації, серед яких розсіяні дрібні графітові частки. Середній вміст 
вуглецю – 95 %.  

Нафта. Масляниста рідина здебільшого чорного кольору. Характерний своєрідний керо-
синовий запах. Являє собою суміш різних вуглеводнів з невеликим вмістом азотистих, 
сірчистих сполук та мінеральних домішок. 
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Озокерит. Має консистенцію твердого тіла або пластичний (воскоподібний). Жирний на 
дотик. Структура аморфна, текстура однорідна. Колір чорний, бурий до світло-
жовтого. Легко плавиться і загоряється. Згоряє без залишку яскравим кіптявим по-
лум’ям. Складається з твердих вуглеводнів переважно парафінового ряду. 

Горючий сланець. Структура тонкозерниста (розмір часток менше 0,01 мм). Текстура 
сланцювата. За структурними ознаками й складом – це мергель або аргіліт, які прося-
кнуті органічними бітумінозними речовинами. Колір світло-каштановий, темно-сірий, 
чорний. Легко загоряється від сірника, розповсюджуючи характерний запах паленої 
гуми. 

Контрольні питання 
1. Генетична класифікація осадових порід. Поширення осадових порід. 

2. Верствуватість осадових порід. Причини верствуватості.  

3. Хімічний і мінеральний склад осадових порід.  

4. Літогенез. Стадії літогенезу. Денудація. 

5. Діагенез і катагенез. 

6. Загальна характеристика пірокластичних порід. 

7. Характеристика теригенних (уламкових) порід.  

8. Загальна характеристика і класифікація глинистих порід. 

9. Загальна характеристика, генезис і практичне значення карбонатних осадових 

порід. 

10. Загальна характеристика кремнистих осадових порід. 

11. Характеристика галоїдних, сульфатних, залізистих і марганцевих осадових порід, 

їх генезис та практичне значення. 

12. Характеристика алюмінієвих та фосфатних порід. 

13. Загальна характеристика каустобіолітів, їх генезис. Проблема походження нафти. 

Практичне значення каустобіолітів. 

Література: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19. 

_______________________________________________________________________ 

ТЕМА 5 

Метаморфічні породи 

ЗАВДАННЯ. Користуючись таблицею 10, визначити і описати запропоновані оса-

дові гірські породи. Опис порід оформити за зразком таблиці 9. 

Таблиця 9.  Опис метаморфічних порід 

Назва 
породи 

Вихідна 
порода 

Будова 
(структура) 

Забарвлення і 
особливі ознаки 

Мінеральний 
склад 

Тип мета-
морфізму 

      

Список порід  

Гнейс   Мармур Сланці: 

Грейзен   Мігматит            глинистий, 

Джеспіліт (залізистий кварцит)   Роговик            двохслюдяний, 

Кварцит   Скарн            кристалічний 

  Чарнокіт 
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Таблиця  10. Визначник метаморфічних порід 

Назва Мінеральний склад Структура Текстура Інші ознаки 
Гнейс Польові шпати, 

кварц, рогова обма-
нка, піроксени, біо-
тит, мусковіт 

Грано-
бластова 

Смугаста Колір сірий або рожевий. 
Схожий до гранітів, але 
відрізняється текстурою 

Грануліт Кварц, польовий 
шпат, гранат 

Порфіро-
бластова 

Смугаста Колір сірий. Часто містить 
графіт; піроксени та амфі-
боли відсутні  

Мармур Кальцит, доломіт Гомео-
бластова 

Масивна Забарвлення різне. Реагує 
із HCl 

Кварцит Кварц, домішки 
польового шпату, 
слюди 

Грано-
бластова 

Масивна 
або смугас-
та 

Колір сірий або рожевий. 
Дуже міцний. Мономінера-
льний склад  

Джеспіліт Кварц, гематит, 
магнетит 

Грано-
бластова 

Смугаста 
або плой-
часта 

Колір темно-червоний. Ная-
вність проверстків гематиту 
і магнетиту. Магнітність  

Амфіболіт Плагіоклаз, рогова 
обманка, рідше 
піроксени, гранати 

Грано-
бластова 

Смугаста 
або масив-
на 

Колір сірувато-зелений, 
темно-зелений до чорного 

Сланець кри-
сталічний 

Кварц, мусковіт, 
біотит, гранати, 

Грано-
бластова 

Сланцю-
вата 

Колір переважно сірий 

Сланець 
двох-
слюдяний 

Мусковіт, біотит, 
кварц 

Лепідо-
бластова 

Сланцю-
вата 

Колір сірий 

Сланець гли-
нистий 

Глинисті мінерали, 
кварц, слюди, часто 
вуглиста речовина 

Лепідо-
бластова 

Сланцю-
вата 

Колір сірий до чорного. 
Схожий до аргілітів (відріз-
няється текстурою) та глин 
(не розмокає у воді) 

Сланець та-
льковий 

Тальк, хлорит Лепідо-
бластова 

Сланцю-
вата 

Колір білий, сірий, зелену-
ватий. Драпається нігтем 

Сланець хло-
ритовий 

Хлорит, тальк, слю-
да, кварц 

Лепідо-
бластова 

Сланцю-
вата 

Колір зелений. М’який. Жи-
рний на дотик 

Філіт Слюди, кварц, 
польовий шпат 

Лепідо-
бластова 

Сланцю-
вата 

Колір зеленуватий, сірий, 
чорний 

Еклогіт Піроксен, гранат Гомео-
бластова 

Масивна Колір зелений.  

Роговик Слюда, гранат, 
піроксен, андалузит, 
кордієрит 

Грано-
бластова 

Масивна Колір сірий, темно-сірий або 
бурий. Злом рівний, іноді 
раковистий 

Скарн Гранат, піроксен, 
плагіоклаз, карбо-
нати, рудні мінера-
ли, актиноліт  

Грано-
бластова, 
гомео-
бластова 

Смугаста Забарвлення різне.  

Грейзен Кварц, мусковіт Гомео-
бластова 

Масивна Колір білий або світло-сірий 

Лиственіт Кварц, карбонати, 
фуксит (зелена 
слюда) 

Гомео-
бластова 

Масивна Колір зелений, рідше білий 
чи світло-жовтий. Взаємне 
проростання кварцу та кар-
бонату 

Серпентиніт Серпентин, олівін Фібро-
бластова, 
лепідо-
бластова 

Смугаста, 
плямиста 

Колір зеленувато-сірий або 
темно-зелений. Відсутність 
світлозабарвлених мінера-
лів 
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Назва Мінеральний склад Структура Текстура Інші ознаки 
Березит Кварц, серицит 

(дрібнолускуватий 
мусковіт), рудні 
мінерали (пірит) 

Грано-
бластова 

Масивна Колір світло-сірий і жовтува-
то-сірий із зеленуватим 
відтінком. Присутність піри-
ту 

Чарнокіт Гіперстен, кварц, 
польовий шпат 

Грано-
бластова 

Масивна, 
грубо-
смугаста 

Колір темний, голубувато-
зелений. Дуже міцний 

Мігматит Польові шпати, 
кварц, рогова обма-
нка, біотит, рідше 
піроксени 

Грано-
бластова 

Смугаста, 
плямиста, 
плойчаста 
та ін. 

Забарвлення неоднорідне, в 
сірих тонах від світлих до 
темних 

 

Контрольні питання 
1. Загальна характеристика процесу метаморфізму. Фактори метаморфізму. Класи-

фікація метаморфічних процесів. 

2. Характеристика локального метаморфізму. Породи контактового і катакластич-

ного метаморфізму. 

3. Характеристика регіонального метаморфізму. Породи регіонального метаморфі-

зму. 

4. Ультраметаморфізм. Породи ультраметаморфізму. 

5. Структура і текстура метаморфічних порід. Форми залягання. 

6. Хімічний і мінеральний склад метаморфічних порід. 

Література: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19. 

______________________________________________________________________ 

ТЕМА 6 

Корисні копалини 

ЗАВДАННЯ. На контурну карту світу масштабу 1:100 000 000 загальноприйнятими 

умовними знаками нанести найважливіші родовища корисних копалин магматично-

го (червоним кольором), осадового (синім кольором) та метаморфічного (чорним 

кольором) генезису. Назви родовищ винести у легенду карти у відповідності з їх 

нумерацією. 

 

Перелік родовищ  

Магматичний генезис 

 Залізні руди: Кірунавара (Швеція), Качканарське, г. Магнітна (Урал). 

 Титан: Тегавус (США, шт. Нью-Йорк), родовища Бушвельдського інтрузивного 

комплексу (ПАР). 

 Хром: родовища Великої Дайки (Зімбабве). 

 Нікель: родовища р-ну Садбері (Канада, пров. Онтаріо), Нікель (Кольський п-ів), 

Норільське (Східний Сибір). 

 Свинець і цинк (поліметалічні руди): Брокен-Хілл (Східна Австралія), Сулліван 

(Канада, пров. Британська Колумбія). 
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 Ртуть: Микитівське (Донбас), Хайдаркен (Киргизстан), Альмаден (Іспанія), Ідрія 

(Словенія). 

 Вольфрам: Сандон (Південна Корея), Клаймакс (США, шт. Колорадо). 

 Молібден: Клаймакс (США, шт. Колорадо). 

 Золото: родовища р-ну Калґурлі (Західна Австралія), родовища Аляски, Східного 

Сибіру. 

 Платина: родовища Бушвельдського інтрузивного комплексу (ПАР), Великої 

Дайки (Зімбабве). 

 Уран: родовища р-ну Аделаїда (Східна Австралія). 

 Апатити: Хібінський р-н (Кольський п-ів). 

 Алмази: Кімберлі (ПАР), Мирний (Якутія). 

Осадовий генезис 

 Уран: родовища району Блайнд-Рівер (Канада, пн. побережжя оз. Гурон), Шінко-

лобве (Конго). 

 Залізні руди: Керченський (Україна), Лотарінгський (Франція) басейни, Бакал 

(Урал), родовища Південної Якутії, Фредінгем (Великобританія), Зальцгітер 

(ФРН), Уобана (о. Ньюфаундленд). 

 Марганцеві руди: Нікопольське і Великотокмацьке (Україна), Моанда (Габон), 

Чіатурське (Грузія). 

 Мідні руди: родовища рудного поясу Шаба – Колвезі (Замбія, Заїр, Конго), Удо-

канське (Східний Сибір), Джезказганське (Казахстан), родовища Чилі і Перу. 

 Боксити (алюмінієві руди): Боке і Туге (Гвінея), Уейп-Тартл-Хед (Австралія, п-ів 

Кейп-Йорк), Красна Шапочка (Урал), Тихвинське (Європейська частина Росії), 

боксити Угорщини, Ямайки, Гаїті. 

 Золото: золотоносний район Вітватерсранд (ПАР). 

 Фосфорити: родовища Марокко, Тунісу, Алжиру, Західної Сахари, Каратау (Ка-

захстан), Маарду (Естонія). 

 Калійна сіль: Калушське (Україна), Саскачеванський (Канада, пров. Саскачеван), 

Верхньокамський (Передуралля) басейни, Старобінське (Білорусь), Стасфуртське 

(ФРН). 

 Кам’яна сіль: Солотвинське, Слов’янське, Сивашське (Україна), Усолля-

Сибірське (Прибайкалля), Баскунчак (Поволжя). 

 Нафта і газ: Західно- і Східноукраїнська нафтогазоносні провінції, Гхавар (Сауді-

вська Аравія), родовища Кувейту, Ірану, Іраку, Лівії, Венесуели, США (Примек-

сиканська западина), Росії (Західний Сибір, Поволжя, Північний Кавказ, Тімано-

Печорська обл.), Туркменістану, Казахстану, Азербайджану. 

 Кам’яновугільні басейни: Донецький, Львівсько-Волинський (Україна), Печорсь-

кий, Кузнецький, Кансько-Ачинський (Росія), Карагандинський, Екібастузький 

(Казахстан), Верхньосілезький (Польща), Рурський, Саарський (ФРН), Йоркшір-

ський (Великобританія), Датунський (Китай), Апалачський, Пенсільванський 

(США). 

 Буровугільні басейни: Дніпровський (Україна), Підмосковний (Росія), Нижньо-

рейнський (ФРН). 

 



 23 

Метаморфічний генезис 

 Залізні руди: Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцький та Білозерський 

залізорудні райони (Україна), Курська Магнітна Аномалія (Європейська частина 

Росії), Ітабіра (Бразилія, шт. Мінас-Жерайс). 

 Графіт: Завальївське (Україна), Курейське, Ногінське (Східний Сибір), Ботоголь-

ське (Саяни), родовища Індії, Мадагаскару, Шрі-Ланки, Південної Кореї. 

Контрольні питання 
1. Роль магматизму у формуванні родовищ корисних копалин. Найважливіші родо-

вища магматичного генезису. 

2. Практичне значення магматичних порід. 

3. Осадові породи як корисні копалини. Найважливіші родовища осадового генези-

су. 

4. Корисні копалини кір вивітрювання. 

5. Роль підземних вод в утворенні корисних копалин.  

6. Роль метаморфізму в утворенні корисних копалин. Родовища метаморфічного 

генезису. 

Література: 3, 4, 7, 13, 14, 20. 

______________________________________________________________________ 

ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

1. Предмет і завдання геології. Науки геологічного циклу. Зв’язок геології з іншими науками. 
2. Методи вивчення внутрішньої будови Землі. Прямі і непрямі методи, їх можливості і недо-

ліки. 
3. Земна кора, її будова, товщина, основні типи, хімічний і петрографічний склад. 
4. Внутрішня будова Землі. Коротка характеристика внутрішніх геосфер за глибиною, тиском, 

щільністю, температурою, речовинним складом, агрегатним станом. 
5. Хімічний склад Землі. Кларки. 
6. Теплове поле Землі. Джерела внутрішнього тепла. Зміна температури з глибиною. Геоте-

рмічна ступінь і геотермічний градієнт. 

7. Магнітне поле Землі. Пряма і зворотна полярність магнітного поля. Джерело магнітного 
поля. Магнітометричний метод дослідження земних надр. 

8. Визначення понять “мінерал” та “гірська порода”. Поширення мінералів у природі. 
9. Поняття про аморфні і кристалічні речовини. Властивості кристалічної речовини. Вирощу-

вання кристалів у шкільних умовах. 
10. Симетрія кристалів і її елементи. Сингонії. 
11. Форми знаходження мінералів у природі: друзи, секреції, конкреції, ооліти, сталактити і 

сталагміти, дендрити тощо. 

12. Колір, риска і блиск – важливі діагностичні ознаки мінералів. 
13. Злом, спайність і твердість – важливі діагностичні ознаки мінералів. 

14. Визначення мінералів за зовнішніми ознаками. 
15. Методи визначення і дослідження мінералів: мікроскопічний, електронномікроскопічний, 

кристалохімічний, рентгеноструктурний, спектральний, хімічний аналіз, метод паяльної 
трубки та ін. 

16. Питання класифікації мінералів. Хімічна класифікація. 
17. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу самородні елементи. 

18. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу сульфіди. 
19. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу галоїдні сполуки. 

20. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу оксиди та гідрооксиди. 
21. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу карбонати. 

22. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класів сульфати та фосфати. 
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23. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу силікати. 

24. Загальна характеристика ендо- і екзодинамічних процесів. 

25. Загальна характеристика процесу магматизму. Виникнення магматичних осередків. Рух 
магми. Склад магми. 

26. Загальна характеристика ефузивного магматизму (вулканізму). Будова і морфологія вул-
канів. 

27. Рідкі і тверді продукти вулканічних вивержень. Лави, вулканічний попіл і пісок, лапілі, вул-
канічні бомби. 

28. Загальна характеристика ефузивних і пірокластичних порід: форми залягання, структурні і 
текстурні особливості, кайнотипні і палеотипні вулканічні породи, головні представники і 
практичне значення. 

29. Газоподібні продукти вулканічних вивержень, їх склад. Фумароли, сольватари і мофети. 
Мінералоутворення при вулканічних виверженнях. 

30. Характеристика тріщинних вулканічних вивержень та кімберлітових трубок (діатрем). Рай-
они поширення. Роль тріщинного вулканізму у формуванні земної кори. Корисні копалини 
кімберлітових трубок. 

31. Вулкани центрального типу (гавайський, стромболіанський, везувіанський, пелейський 
види) та характер їх вивержень. 

32. Характеристика поствулканічних явищ. Райони поширення гейзерів, грязьових вулканів, 
термальних вод. 

33. Закономірності географічного поширення вулканів. Приуроченість вулканів до зон спреди-
нгу і субдукції, “гарячих точок”, континентальних рифтів. 

34. Роль вулканізму у формуванні географічноі оболонки. 
35. Практичне значення вулканізму: корисні копалини, використання теплової енергії тощо. 

36. Загальна характеристика землетрусів. Поняття про осередок землетрусу, гіпоцентр і епі-
центр, сейсмічні хвилі, сейсмічні і асейсмічні області. Моретруси і цунамі. 

37. Сила і енергія землетрусів. Причини землетрусів. Класифікація землетрусів. 

38. Географічне поширення землетрусів. Сейсмічне районування і прогноз землетрусів. 
39. Поняття про інтрузивний магматизм. Форми глибинних інтрузій: батоліти, штоки, дайки, 

лаколіти, лополіти тощо. 
40. Власне магматичний процес ендогенного мінералоутворення. Магматична диференціація. 

Кристалізаційний ряд Боуена. Асиміляція магмою оточуючих порід. 

41. Пегматитовий процес ендогенного мінералоутворення. 
42. Пневматоліто-гідротермальний процес ендогенного мінералоутворення. Метасоматоз. 

43. Породоутворюючі і акцесорні мінерали. Парагенезис мінералів. 

44. Класифікація магматичних порід за умовами утворення і вмістом кремнезему. 
45. Структура і текстура магматичних порід як показник умов їх утворення. 

46. Роль магматизму у формуванні родовищ корисних копалин. Найважливіші родовища маг-
матичного генезису. 

47. Практичне значення магматичних порід. 

48. Загальна характеристика процесу вивітрювання (гіпергенезу). Типи вивітрювання. 
49. Фізичне вивітрювання гірських порід. Температурне і механічне вивітрювання. Залежність 

швидкості вивітрювання від природних умов та мінерального складу порід. 
50. Хімічне вивітрювання гірських порід. Характеристика процесів окислення, гідратації та 

гідролізу. 

51. Кора вивітрювання. Типи кір вивітрювання і пов’язані з ними родовища корисних копалин. 
52. Характеристика продуктів вивітрювання: елювію, колювію, делювію, пролювію, алювію. 
53. Тектонічні рухи земної кори, їх класифікація. Причини тектонічних рухів. 

54. Характеристика епейрогенічних (коливних) тектонічних рухів, їх приклади. 
55. Характеристика неотектонічних рухів. Сучасні тектонічні рухи. 

56. Значення тектонічних рухів у розвитку земної кори та формуванні її структур. 
57. Плікативні дислокації, їх види. Елементи залягання верств. 

58. Будова і морфологічні типи складок. Діапіри. 
59. Розривні порушення, їх морфлологія. Види дез’юнктивних дислокацій. 

60. Руйнівна, транспортна та акумулятивна робота вітру. Дефляція і коразія. Еолові відклади. 
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61. Геологічна робота атмосферних вод. Площинна і лінійна ерозія. Яроутворення. Відклади 
тимчасових водних потоків. 

62. Геологічна робота річок. Глибинна і бокова ерозія. Профіль рівноваги. Базис ерозії. 

63. Перенесення річками продуктів руйнування гірських порід. Відклади дельт, естуаріїв та 
лиманів. Алювіальні відклади та їх практичне значення.  

64. Загальна характеристика геологічної діяльності підземних вод. Генезис підземних вод. 

65. Руйнування гірських порід під дією підземних вод. Карстові процеси. Суфозія. 
66. Геологічна діяльність моря. Морська абразія. 

67. Фактори, що визначають осадконагромадження в морях: рельєф дна, солоність вод, орга-
нічний світ, клімат тощо. 

68. Акумулятивна робота морів. Типи морських осадків і їх практичне значення. 

69. Геологічна діяльність озер. Відклади озер. 
70. Геологічні процеси в болотах. Відклади боліт. 

71. Загальна характеристика геологічної діяльності льодовиків. Утворення і рух льодовиків. 
Типи льодовиків. 

72. Руйнівна робота льодовиків. Екзараційні форми рельєфу. 

73. Акумулятивна робота льодовиків. Льодовикові відклади. 

74. Геологічна діяльність талих льодовикових вод. Флювіогляціалні відклади. 

75. Генетична класифікація осадових порід. 

76. Верствуватість осадових порід. Причини верствуватості. 
77. Хімічний і мінеральний склад осадових порід. Алотігенні та аутігенні мінерали. 

78. Поширення осадових порід. 
79. Літогенез. Стадії літогенезу. Субаквальні та субаеральні осадки. Денудація. 

80. Діагенез, його суть. Характеристика фізико-хімічних процесів, що проходять при діагенезі. 
81. Катагенез: фактори, фізико-хімічні процеси, наслідки. 

82. Характеристика теригенних (уламкових) порід за формою і розмірами уламків, зцементо-
ваністю, мінеральним складом. 

83. Загальна характеристика і класифікація глинистих порід. 

84. Загальна характеристика, генезис і практичне значення карбонатних осадових порід. 
85. Загальна характеристика, генезис і практичне значення кремнистих осадових порід. 

86. Характеристика галоїдних, сульфатних, залізистих і марганцевих осадових порід, їх гене-
зис та практичне значення. 

87. Характеристика алюмінієвих та фосфатних порід, їх генезис та практичне значення. 

88. Загальна характеристика каустобіолітів, їх генезис. Проблема походження нафти. 

89. Практичне значення каустобіолітів. 

90. Загальна характеристика процесу метаморфізму. Кругообіг речовини в земній корі. 
91. Фактори метаморфізму, їх характеристика. Класифікація метаморфічних процесів. 

92. Характеристика локального метаморфізму. Породи контактового і катакластичного. 
93. Характеристика регіонального метаморфізму. Породи регіонального метаморфізму. 

94. Ультраметаморфізм. Анатексис, палінгенез, гранітизація. Породи ультраметаморфізму. 
95. Структура і текстура метаморфічних порід. Форми залягання метаморфічних порід. 
96. Роль метаморфізму в утворенні корисних копалин. Родовища метаморфічного генезису. 
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