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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Кристалохімія 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Викладач (-і) доцент, кандидат фізико-математичних наук Базюк 

Лілія Володимирівна  

Контактний телефон викладача 0667336270 

E-mail викладача liliia.baziuk@pnu.edu.ua  

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Classroom (Код класу 6lfx5wa) 

Консультації Щотижня 

2. Анотація до курсу 
Дисципліна «Кристалохімія» належить до переліку вибіркових дисциплін за напрямом 

підготовки «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів за 

освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона забезпечує формування у студентів науково-

дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та 

практичних питань хімії, які є теоретичною та практичною базою для вивчення профільних 

дисциплін на наступних курсах. Без знань з кристалохімії не можливо вирішити завдання і 

проблеми координаційної, фізичної та колоїдної хімії та інших дисциплін. Кристалохімія 

дозволяє визначити кристалічну структуру, пов’язати її з електронною будовою атомів і на 

цій основі пояснити фізичні та хімічні властивості матеріалу. Як наслідок, кристалохімія 

уможливлює створення наукових засад вибору речовин для розробки нових матеріалів із 

необхідними для практичного застосування властивостями. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета: ознайомлення з теоретичними та прикладними аспектами кристалічної будови та її 

зв’язком з хімічними та фізичними властивостями речовин; засвоєння знань та отримання навичок, 

необхідних для аналізу будови, кристалічної структури та кристалохімічних властивостей 

різноманітних хімічних сполук. 

Завдання: 

• визначення кристалічної структури сполук, типу хімічного зв’язку між структурними 

одиницями; створення наукового підґрунтя для ідентифікації фаз у природних і синтетичних 

матеріалах, встановлення їхнього хімічного складу; систематизація кристалічних речовин, що є 

передумовою передбачення нових структур; виведення взаємозв’язків між кристалічною 

структурою, мікроструктурою і фізичними та хімічними властивостями; оволодіння методами 

кристалохімії та кристалографії для опису хімічних та фізичних властивостей різноманітних 

хімічних сполук. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

• теоретичні основи кристалохімії. 

• теорію внутрішньої будови кристалічних речовин: поняття кристалічної ґратки, типи комірок 

Браве, елементи симетрії кристалічного простору, кристалографічні сингонії, просторові групи 

симетрії; 

• склад, хімічну будову та властивості кристалічних речовин; 

• закономірності розташування структурних одиниць речовини у твердому стані;  

• методи, за якими визначають структуру та склад кристалічних тіл. 

вміти:  

• визначати формулу симетрії, називати прості форми кристалічних многогранників;  

• визначати тип комірки Браве, сингонію, координаційне число і координаційний многогранник, 

число формульних одиниць у елементарній комірці на моделях кристалічних структур;  

• пов’язати тип структури з можливою морфологією багатогранника, його хімічними та фізичними 

властивостями; 

• визначати тип найщільнішої упаковки атомів та розраховувати число пустот; 

• здійснювати прості кристалографічні розрахунки густини кристалічних речовин, розмірів 

елементарних комірок. 
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4. Компетентності 

ФК 1. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, законами, 

концепціями, вченнями і теоріями хімії, екології та природознавства. 

ФК 2. Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 

основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів. 

ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та екологічних 

досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, використовувати та 

інтерпретувати результати досліджень. 

ФК 6. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і 

освітніх технологій для формування в учнів закладів загальної середньої освіти ключових і 

предметних компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство». 

5. Результати навчання  

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з погляду 

фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології та 

природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 

відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 

науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 9. Уміння використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу 

хімічних речовин. Уміння виконувати досліди з хімії, екології та природознавства, 

описувати їх, аналізувати, оцінювати експериментальні результати і вміти їх 

інтерпретувати. 

ПРН 12. Здатність до самостійної пізнавальної діяльності з прирощенням знань, умінь і 

навичок у викладанні хімії, екології та природознавства в школі, у пізнанні природничих 

наук. 

ПРН 13. Уміння і навички техніки експериментування для перевірки гіпотез, дослідження 

явищ, демонстрації фізичних і хімічних властивостей речовин, підтвердження й ілюстрації 

законів, принципів хімії. 

ПРН 14. Уміння застосовувати знання та розуміння на операційному рівні теоретичної і 

прикладної хімії та сумісних наук (біохімії, фізики, біології, медицини, екології тощо), щоб 

розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків курсів природничих і соціально-

гуманітарних наук. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

2 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Основи кристалохімії 52 

Тема 1. Вступ. 

Нарис історії 

кристалохімії. 

Основні поняття 

кристалохімії. 

лекція 1,2,8 

Тестові 

завдання,  

6 год.  

1 06.09.2021 



Тема 2. Типи 

хімічного зв’язку у 

кристалах. 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год.  

1 13.09.2021 

Тема 3. Атомні та 

йонні радіуси. 

Енергія кристалічної 

ґратки 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год.  

1 13.09.2021 

Тема 4. Щільні 

упакування часток у 

кристалічних 

структурах 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год.  

1 20.09.2021 

Тема 5. Фазові 

переходи. 

Поліморфізм. 

Ізоморфізм. 

Політипія. 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год.  

1 20.09.2021 

Тема 6. Атомні 

порушення 

структури кристалів. 

Точкові дефекти. 

Дислокації 

лекція 1,2,8 

Тестові 

завдання,  

6 год.  

1 27.09.2021 

Тема 7. Зародження 

та зростання 

кристалів 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год.  

1 

Контрольна 

робота 8 

27.09.2021 

Змістовий модуль 2. Симетрія кристалів 66 

Тема 1. Теорія 

симетрії 

кристалічних 

багатогранників. 

лекція/практ. 2,3,5,7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач. 

8 год. 

1 04.10.2021 

Тема 2. Види 

симетрії 

кристалічних 

багатогранників. 

лекція/практ. 2,3,5,7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год. 

1 04.10.2021 

Тема 3. Основні 

закони 

кристалохімії. 

Установка 

кристалів. 

лекція/практ. 1,2,3-6 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год. 

1 11.10.2021 

Тема 4. Прості 

форми кристалічних 

багатогранників. 

лекція 1,6,7 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

1 11.10.2021 

Тема 5. Поняття про 

кристалічну ґратку. 
лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 
1 18.10.2021 



розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

Тема 6. Фактори, що 

визначають 

структуру кристалів. 

лекція 1,6-8 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

1 18.10.2021 

Тема 7. Основні 

кристалохімічні 

категорії. 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

1 25.10.2021 

Тема 8. Фізичні 

властивості 

кристалів. 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

1 

Контрольна 

робота 7 

25.10.2021 

Змістовий модуль 3. Кристалічні структури 40 

Тема 1. 

Кристалохімічні 

закономірності у 

Періодичній системі 

елементів 

лекція/практ. 1,2,6 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год. 

1 01.1.2021 

Тема 2. Структури 

простих речовин. 
лекція/практ. 1,2,6 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год. 

1 01.11.2021 

Тема 2. Структури 
бінарних сполук. 

лекція 1,6 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

1 08.11.2021 

Тема 3. 

Найважливіші 
структурні типи 
тернарних сполук. 

лекція 1,6 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

1 08.11.2021 

Тема 4. 
Кристалохімія 
силікатів 

лекція 1,6 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

1 15.11.2021 

Тема 5. Органічна 

кристалохімія лекція 1-4,6 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

1 

Контрольна 

робота 9 

15.11.2021 

      

Змістовий модуль 4. Діагностичні властивості кристалів 22 

Тема 1. Фізичні 

методи встановлення 

кристалічної 

структури. 

лекція 1,3-5 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

2 22.11.2021 

Тема 2. 

Морфологічні 

особливості 

кристалів 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год.  

2 29.11.2021 

Тема 3. 

Класифікація 
лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 
1 06.12.2021 



мінералів 

промислового 

значення 

розв’язування 

практичних 

задач, 

8 год.  

Контрольна 

робота 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 40  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час проведення 

лекційних, лабораторних, індивідуальних занять і має на 

меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної 

дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі 

(«відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 

«незадовільно» - 2), отримані студентами, виставляються у 

журналах обліку відвідування та успішності академічної 

групи. 
Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий 

модуль) проводиться (виставляється) на підставі 

оцінювання результатів знань студентів після вивчення 

матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – 

змістового модуля. 
Завданням модульного контролю є перевірка розуміння 

та засвоєння певного матеріалу (теми), вироблення навичок 

проведення розрахункових робіт, вміння вирішувати 

конкретні ситуативні задачі, самостійно опрацьовувати 

тексти, здатності осмислювати зміст даної частини 

дисципліни, уміння публічно чи письмово подати певний 

матеріал.  
Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у 

формі екзамену. 
Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 

передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та 

практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, 

здатності творчо використовувати здобуті знання та 

вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми 

тощо.  

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

тестових завдань з вибором правильної відповіді. Кількість 

тестових завдань – 30.  

Семінарські (практичні) заняття  

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання екзамену, якщо 

впродовж семестру він за змістові модулі набрав сумарно 

25 балів і вище. 
Студент не допускається до складання екзамену, якщо 

впродовж семестру він за змістові модулі набрав менше 25 

балів. У цьому випадку студенту у відомості робиться запис 

"не допущений" і виставляється набрана кількість балів. 

Допускається, як виняток, з дозволу декана факультету за 

заявою, погодженою з відповідною кафедрою, одноразове 

виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної 

дисципліни (відпрацювання пропущених занять, 

перескладання змістових модулів, виконання 

індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за 

змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну декану 

про недопуск студентів академічної групи (груп). Відмітка 

про недопуск у відомості робиться за наявності 

розпорядження декана. 

8. Політика курсу 



Регулярне відвідування аудиторних занять, активна участь в обговоренні розглянутих питань, 

відпрацювання пропущених практичних занять в назначений викладачем час з дозволу деканату, 

самостійне вирощування кристалів за вказівкою викладача, представлення отриманих кристалів у 

визначений термін. 

9. Рекомендована література 
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1. Шевченко Л. Л. Кристалохімія. Підручник. Київ: Вища школа, 1993. 

2. Шевченко Л. Л. Кристалохімія. Практикум. Київ: Вища школа, 1981. 

3. Шаскольськая М. П. Кристаллография. Москва: Высшая школа, 1984. 

4. Ogden J. Introduction to the molecular symmetry. Oxford Chemistry Primers, 2001. 

5. Грінченко В.Ф. Кристалографія. Частина 2, 1999. 48 с. 

6. Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів. Київ: КНТ, 1998. 320с. 

7. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. Москва: «Изд. Моск. ун-та», 1987. 275с.  

8. Михалічко Б. Методичні матеріали до вивчення курсу «Кристалохімія». Львів, 2003. 

Допоміжна 

1. Istvan Naray-Szabo Inorganic crystal chemistry. Budapest: Akademiai Kiado, 1969. 480 p. 

2. Басов Н.В. Очерки по структурной минералогии, 1976. 344с. 

3. Бокий Г.Б., Кристаллохимия. Москва: Наука, 1971. 400с. 

4. Бокий Г.Б., Порай-Кошиц М.А. Рентгеноструктурный анализ: В 2 т. под. ред. Н.В. Белова. 2-е 

изд. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1964. Т. 1. 489 с. 

5. Винниченко Т.Г. Кристалографія. Вип. 2: Симетрія кристалічних багатогранників. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 124 с. 

6. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия. Москва: Университетский книжный 

дом, 2005. 592с. 

7. Зиман З.З. Основи структурної кристалографії: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. 212 с. 

8. Зоркий П.М. Задачник по кристаллохимии и кристаллографии. Москва: МГУ, 1987.  

9. Кристалохімія: Навчальний посібник /Мазуркевич Я.С., Влодарчик Р.П. Чернівці: ЧНУ, 2006. 92 

с. 

10. Кушта Г.П. Введение в кристаллографию. Львов: «Вища шк.», 1976. 288с. 

11. Металознавство: Підручник /О.М. Бялік, В.С. Черненко, В.М. Писаренко, Ю.Н. Москаленко. К.: 

ІВЦ Вид-во Політехніка, 2002. 384 с. 

12. Мокиевский В.А. Морфология кристаллов, 1983. 295с. 

13. Павлишин В.І. Основи морфології і анатомії мінералів, 2000. 196с. 

14. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів, 2003. 656 с. 

15. Попов Г.М., Шафрановский И. И. Кристаллография. Москва: Высш. шк., 1972. 352 с. 

16. Порай-Кошиц М. А. Основи структурного анализа химических соединений. Москва: Высш. шк., 

1982. 151с. 

17. Современная кристаллография: В 4-х т. Москва: Наука, 1979. Т.1. 378 с. 

18. Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. Краткий курс. Т.1. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 

2004. 105 с. 
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