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ВСТУП 
Мета курсу “Основи гемології” - набуття студентами теоретичних 

знань та практичних навичок в оволодінні експертним інструментарієм з 

ідентифікації, оцінки якості, справжності, встановленні вартості 

коштовного каміння з метою прийняття самостійних рішень в операціях 

експертного дослідження. 

Завдання курсу: вивчення чинного законодавчого та нормативного 

забезпечення щодо поводження з дорогоцінними матеріалами, сучасного 

асортименту дорогоцінного каміння, який представлений різноманітними 

виробами з них, зокрема ювелірними виробами з дорогоцінного, 

напівдорогоцінного, штучного та синтетичного каміння, знання 

класифікації та природи матеріалів, їх діагностики, ідентифікації та оцінки 

за якісними характеристиками, маркувальними даними, справжності, вміння 

встановлювати вартість, робити висновок експерта. 

Дисципліна “Основи гемології” потребує знань в галузі мінералогії, 

фізики, хімії, матеріалознавства та технології виробництва огранки каменів, 

стандартизації, сертифікації, товарознавчих аспектів маркетингу, 

теоретичних основ товарознавства, а також нормативної та законодавчої 

бази щодо оцінки дорогоцінних каменів в різних країнах світу, впливу 

ринкових чинників на формування цінності та вартості. 

Студенти повинні навчитися досліджувати природу походження 

дорогоцінного каміння, використовуючи методи діагностики, 

ідентифікувати їх за власними ознаками відповідно до поставленої мети, 

визначити форму та вид огранки каменя, аналізувати ринок цих товарів та 

обґрунтувати їх ринкову вартість порівняльним та затратним методом, 

використовуючи як прейскуранти, так і прайс-листи, іншу комерційну 

інформацію. За результатами експертного дослідження студент повинен 

вміти складати мотивовані висновки експерта. 

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні 

набути такі компетентності: 

загальні: 

 набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість 

зрозуміти і розв’язувати задачі у галузі мистецтвознавства; 

 досягнення необхідних знань і розуміння ролі мистецтвознавчої 

діяльності в економічному та соціокультурному житті сучасного суспільства 

з метою подальшої ефективної професійної діяльності у сфері міжнародного 

культурно-мистецького співробітництва; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

 здатність аргументувати власну позицію; 
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 здатність провести експертну оцінку, атрибуцію художнього 

твору, з дорогоцінного, напівдорогоцінного, декоративного каміння. 

фахові: 

 здатність використовувати набуті знання з гемології в галузях – 
скульптура, архітектура з метою проведення ефективного аналізу творчого 
доробку українських митців в контексті світової культури; 

 здатність формувати на основі знань основних тенденцій розвитку 
гемології концептуальні положення щодо динаміки культурно- мистецького 

життя в Україні зазначеного періоду, що вимагає діяльність в галузі 

експертизи та мистецтвознавства; 

 здатність орієнтуватися на сучасному арт-ринку, визначаючи 
твори митців з каміння за критеріями регіонального, національного та 
світового рівня значення; 

 здатність розуміти базові теоретичні та практичні закономірності 
вітчизняного образотворчого та декоративного мистецтв, усвідомлювати їх 
художньо-естетичні природу; 

 здатність володіти знаннями базової гемологічної, 
мистецтвознавчої, експертної, методичної літератури; 

 здатність здійснювати експертну діяльність творів українських 
митців ХХ ст. на базі професійних гемологічних знань, мистецтвознавчих 
та практичних камеральних і лабораторних досліджень; 

 здатність створювати та реалізовувати власні методики у 

експертній діяльності, аргументовані техніками, прийомами та 
методиками. 

Для засвоєння змісту курсу використовуються такі види занять: 

лекції, практичні. Усі заняття побудовані як підготовка студентів до 

практичної діяльності в якості мистецтвознавців-експертів. 

Програмою денного відділення також передбачено різні форми 

самостійної роботи студентів (підготовка письмових повідомлень, 

опрацювання першоджерел, підбір слайдів) тощо. 

Вивчення курсу завершується заліком, під час якого студент має 

продемонструвати ґрунтовні теоретичні знання та уміння застосовувати їх у 

практичній роботі. 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 

Тема: Нормативно-правова регламентація щодо виробництва, 

зберігання, оцінювання та оформлення дорогоцінного каміння, 

ювелірних виробів у сфері митного та торгового обігу 

Мета роботи: Ознайомитись з законодавчо-нормативною базою, яка 

регламентує діяльність суб’єктів з виробництва, зберігання, оцінювання, 
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реалізації та митного оформлення щодо дорогоцінного каміння та 

ювелірних виробів з них. 

Матеріальне забезпечення. 

1. Збірник законодавчих та нормативно-правових актів "Дорогоцінні 

метали і дорогоцінне каміння під ред. Видолоба В.В. К.: ТОВ ВПФ 

"МЕГА", 2010,- 354с. 

Кількість годин: 4 

 
Завдання 1. Вивчення основних термінів та положень щодо обігу 

дорогоцінних металів та коштовного каміння згідно з Законом 

України [1] 

Зміст роботи 

1. Користуючись Законом України "Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, та контроль, за операціями з ними" від 18 листопада 

1997 року [1], зі змінами і доповненнями до нього, визначте такі основні 

терміни та поняття: 

-дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали; 

-використання та операції з дорогоцінними металами і 

дорогоцінним камінням; 

-Державний та Історичний фонд, Державне сховище дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння України; 

-золотий запас України, банківські метали, оперативний резерв 

золота, скарб дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

-видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; 

-виробництво дорогоцінних металів, первинна обробка, переробка 

брухту і відходів дорогоцінних металів і сплавів, афінаж дорогоцінних 

металів; 

-проба, державне пробірне клеймо, клеймування, іменник. 

-рекуперація дорогоцінного каміння; 

2. Визначте державне регулювання порядку: 

-видобутку дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння; 

-афінажу та закупівлі афінованих дорогоцінних металів; 

-зарахування дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння до 

Державного фонду України; цінностей до Історичного фонду; 

-закупівлі, приймання, зберігання та продажу дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння державними сховищами України; 

-формування золотого запасу України; 

-оплати дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 

-ввезення, вивезення та торгівлі дорогоцінних металів, коштовного 

каміння та виробів з них. 
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1. Визначте функції державного контролю та інших видів оцінювання 

дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них: 

-в системі Державного пробірного контролю; Державного 

гемологічного центру України; Міністерства фінансів України тощо. 

 

Завдання 2. Нормативне регулювання оцінювання дорогоцінних 

металів та коштовного каміння в Україні 

1. Розкрийте нормативне регулювання здійснення Державного 

пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння (Постанови КМУ: №732; №238; Накази МФУ: №143;№240; №156; 

№90; №500) стосовно: 

- порядку його проведення, перевірок щодо додержання чинного 

законодавства, відбирання проб і вилучення зразків, що перевіряються; 

реєстрації іменників; державних пробірних клейм. 

2. Визначте нормативне регулювання здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності (Постанови КМУ: №1429; № 756; Розпорядження КМУ №1044- 

р; Закон України про митний тариф тощо) щодо: 

- тимчасового обмеження вивезення давальницької сировини; 

обов’язкового клеймування ввезених на територію України виробів з 

дорогоцінних металів; регулювання бартерних операцій; митного тарифу 

України; переліку товарів з дорогоцінних металів, які не дозволяються 

вивозити за межі митної території. 

3. З'ясуйте нормативне регулювання з формування Держаного фонду 

дорогоцінних металів та коштовного каміння (Постанови КМУ: №387, 

№653 відносно: 

- порядку зберігання та продажу дорогоцінних металів та коштовного 

каміння. 

4. Висвітліть діяльність Державного гемологічного центру України щодо 

оцінювання дорогоцінного каміння ( Постанови КМУ: №512; №369; №312- 

313, №307, №276): 

- про загальну класифікацію та оцінку вартості; атестацію; реєстр власних 

та торгових назв; ввезення на митну територію та вивезення алмазів; 

митного оформлення алмазів за схемою Кімберлійського процесу. 

 Контрольні запитання 

1. Які функції Державного сховища дорогоцінних металів та 

коштовного каміння? 

2. Які функції Державної пробірної служби та Державного 

гемологічного центру? 
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3. За яким принципом здійснюється класифікація дорогоцінного 

каміння згідно Закону? 

4. Які дорогоцінні камені входять до першого та другого порядку? 

5. Які дорогоцінні камені входять до третього та четвертого порядку? 

6. Які дорогоцінні камені відносяться до органогенного утворення? 

7. Які дорогоцінні камені відносяться до групи напівдорогоцінних 

каменів першого та другого порядку? 

8. Які метали відносяться до дорогоцінних, банківських? 

9. Що таке рекуперація дорогоцінного каміння? 

10.  Що таке проба і які проби встановлені Законом для золотих ювелірних 

та побутових виробів? 

11. Які проби встановлені для срібних, платинових та паладієвих 

ювелірних та побутових виробів? 

12.  Що таке клеймування і які вироби не підлягають обов'язковому 

клеймуванню в органах державного пробірного нагляду? 

13. Де зберігається золотий запас України? 

14.  За яких умов здійснюється ввезення та вивезення через митний кордон 

ювелірних та побутових виробів? 

15. За яких умов здійснюється клеймування ввезених на територію 

України ювелірних та побутових виробів? 

16. Порядок атестації дорогоцінного камінні. 

17. Порядок ввезення та вивезення алмазів через митний кордон. 

18. Сертифікаційна схема оформлення документів та введення в обіг 

алмазів за Кімберлійським процесом. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

Тема: Класифікація та властивості дорогоцінних каменів та 

загальні методи їх діагностики 

 

Мета роботи: Ознайомитись з законодавчо-нормативною базою, яка 

регламентує класифікації дорогоцінного каміння. Вивчити методи і 

устаткування, необхідне для дослідження основних ідентифікаційних ознак 

(показників фізичних та оптичних властивостей, якості) дорогоцінного 

каміння, здійснити порівняльну характеристику тотожних та подібних 

зразків, заповнити картку ідентифікації, оформити експертний висновок. 

Матеріальне забезпечення. 

1. Колекція мінералів. 

2. Гемологічне обладнання (полярископ, коноскоп, рефрактометр, 

дихроскоп, спектроскоп, ультрафіолетова лампа, мікроскоп, алмазний 

тестер, ваги для гідростатичного зважування, леверидж, каратні ваги тощо); 
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3. Довідкова література: Андерсон Б. Определение драгоценних 

камней. М.; Мир.: 1983. Рид П. Гемологический словарь. - Л., Недра, 1986; 

Солодова Ю.П., Андриенко З.Т., Гранадчикова Б.Т. Определение 

ювелирних и поделочних камей; Шуман В. Мир камня: В 2-х т. - М., 1981. 

Кількість годин: 4 

 

Завдання 1. Вивчення оптичних властивостей та визначення 

ідентифікаційних зовнішніх ознак дорогоцінного каміння 

Вивчити і записати основні термінологічні дефініції та пояснення 

щодо вимірювання зовнішніх ознак ювелірних каменів: прозорість, блиск, 

забарвлення, дисперсія, плеохроїзм. Результати досліджень зразків 

дорогоцінного каміння за зовнішніми ознаками подати за формою табл. 1. 

Зміст роботи 

Більшість груп ювелірних каменів характеризуються однаковими або 

подібними ознаками, що ускладнює їхню діагностику. Під час ідентифікації 

дорогоцінного каменя з’ясовується його мінеральний вид наприклад, чи є 

він корундом або берилом, а також мінеральний різновид (рубін, сапфір, 

смарагд тощо), а також його походження - природний або синтетичний. 

Безпосередньо визначення мінерального виду та різновиду каменя засновано 

на визначенні найважливіших фізичних властивостей і внутрішніх 

особливостей за допомогою приладів та тестерів методами діагностики. 

Проте, перше припущення щодо його виду здійснюється за результатами 

діагностики ознак зовнішнього вигляду: прозорістю (прозорі, непрозорі), 

групою кольору (зелений, рожевий, червоний, синій і т. д), блиску(скляний, 

алмазний тощо) і загального виду. 

Методика визначення ознак зовнішнього вигляду ювелірних 

каменів 

1. Прозорість 

Під прозорістю розуміють здатність каменя пропускати крізь себе 

промені світла. Прозорість залежить від структури, наявності в них тріщин, 

твердих і газово-рідких включень. У тонкозернистих агрегатах, що 

складаються з безлічі дрібних, по-різному орієнтованих часток, світло 

багаторазово заломлюється в різних напрямках, розсіюється і відбивається, 

внаслідок чого вони мало прозорі або непрозорі порівняно з 

монокристалами того ж мінералу (наприклад, напівпрозорий чи непрозорий 

халцедон та прозорий кварц). 

Прозорість ювелірних каменів визначається візуально при перегляді 

їх на просвіт. За ступенем прозорості ювелірні камені поділяють на: 

-       прозорі – усі безбарвні вставки, крізь пластини яких (товщина 
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3-5 мм) ясно можливо побачити предмети; 

- напівпрозорі, через які предмети видно неясно; 

- просвічувані, через які не можна розібрати предмети; 

- непрозорі. 

2. Блиск 

Блиск утворюється світлом, відбитим від поверхні каменю; при цьому 

його інтенсивність тим більше, ніж більша різниця між швидкістю світла в 

повітрі й у даному ограненому камені, тобто інтенсивність блиску тим 

більше, чим більше показник заломлення. За характером блиску 

розрізняють таки види: скляний, жирний, смолистий, алмазний, 

напівметалевий. При цьому жирний і смолистий блиск відносяться до 

одного типу; термін «жирний» застосовують до світло зафарбованих 

мінералів, «смолистий» до темно зафарбованих. Блиск зразка визначають 

візуально. 

3. Забарвлення ювелірних каменів 

Попередній висновок про забарвлення робиться за результатами 

порівняння декількох зразків кольору. Як правило, використовують назви 

чистого спектрального кольору. Але за рахунок неоднакового їх поглинання 

відбувається різноманітне змішування кольорів спектру, які зосталися, тому 

на практиці майже не зустрічаються чисті кольори. Тут доцільно вводити 

ще додаткові посилення або послаблення інтенсивності кольору та відчуття 

кольорового тону. Наприклад, темно-червоний, жовто- зелений тощо. 

Допускається використовувати порівняльні значення кольору, наприклад, 

яблучно-зелений, пурпурно-червоний і т.д. 

4. Дисперсія показників заломлення (світлорозсіювання) 

Кольорові складові білого променя світла по-різному заломлюються 

в мінералах та володіють різними показниками заломлення. Зміна 

показників заломлення залежно від довжини хвилі складає сутність 

оптичного явища яка зветься дисперсією. Дисперсія обумовлює розклад 

променів світла на складові частини спектра та веселкову гру огранованого 

каменя. Сильно виражена дисперсія визначається багатокольоровим 

райдужним блиском. Гра каменя встановлюється візуально. 

5. Плеохроїзм 

Промінь світла, що пройшов крізь кристал (подвійнозаломлюючий), 

складається з двох поляризованих променів (звичайного та незвичайного). 

Їх коливання відбуваються у взаємно перпендикулярних площинах. Якщо 

кристал пофарбований, кожний з променів одержує різне поглинання, і 

виходячи з кристалу, відповідно - інший колір. При розгляданні нерухомого 

каменю неозброєним оком, ефект роздвоєння променю не видно, але якщо 

його обертати так, щоб промінь світла проходив у різних напрямках, чітко 

видно зміни кольору мінералів залежно від напрямку. Це явище при 

двокольоровому ефекті називається дихроїзмом, при 



11 
 

 

багатокольоровому – плеохроїзмом. 

6. Оптичні ефекти – "котяче око", шиллеренсенція, 

лабродоресценція, опалесценція, опалізація, астеризм, і т.д. 

Таблиця 1.1 

Результати досліджень дорогоцінних каменів за зовнішніми 

ознаками 

№ Прозо- 
рість 

Блиск Забарв- 
лення 

Диспер- 
сія 

Плеохро- 
їзм 

Інші 
ефекти 

Висновок 
(назва каменів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ЗАВДАННЯ 2. Визначення ознак виду дорогоцінного 

каміння, що зумовлюють оптичний характер 

 

2.1. Записати методику визначення оптичного характеру каменя 

(ізотропність, анізотропність, інші оптичні явища, наприклад "биче око"). 

Користуючись полярископом, визначити оптичний характер різних 

ювелірних каменів. Результати досліджень записати до табл. 2.1 
 

Таблиця 2.2 

Дослідження оптичного характеру дорогоцінних каменів 

№ Спостереження 
В полярископі 

Оптичний 
характер 

Інші оптичні 
явища 

Колір Висновок (назва 
каменя, аналоги) 

1 2 3 4 5 6 
 

2.2. Розглянути ювелірні камені, для яких характерне „аномальне” 

подвійне заломлення. При спостереженні в полярископ у даному випадку 

замість чіткого загасання по всьому полю спостерігаються темні плями або 

темна решітка, крім того „просвітлюватись” або „затухати” камені можуть 

3-5 разів. Результати досліджень записати до табл. 2.2. 

Таблиця 2.3 

Результати дослідження "аномального" подвійного заломлення 

дорогоцінних каменів 

№ Спостереження 

в полярископ 

Оптичний 

характер 

Колір Примітки Висновок (основна 

назва та його 

аналоги) 

1 2 3 4 5 6 

 

Зміст роботи 

Для швидкого визначення характеру заломлення каменя 
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застосовують полярископи. За принципом дії вони аналогічні 

поляризаційному мікроскопу. Полярископ являє собою пристрій для 

визначення оптичного характеру огранованих каменів. Для визначення 

оптичного характеру каменя, останній розміщують на дзеркальній поверхні 

полярископа. 

Принцип дії даного приладу полягає у такому. 

Промінь звичайного світла коливається у всіх можливих напрямках, але 

при проходженні через пластинку поляроїда, розташовану під прямим 

кутом до його розповсюдження, він зазнає зміни і стає поляризованим. 

Отже, поляризоване світло коливається тільки у одній площині. 

Промінь світла, що проходить через диск поляроїду і коливається, 

умовно кажучи, в напрямку північ - південь, не може пройти через другий 

диск, який встановлено під прямим кутом до напрямку його коливань, тобто 

в напрямку захід - схід. 

Така система практично не пропускає світло і називається 

"схрещеними поляроїдами". 

Якщо один із поляроїдів почати поступово повертати, то система 

розпочне пропускати світло, збільшуючи його потік, доки не досягне 

максимуму при паралельному положенні дисків Ізотропні камені, під час 

спостереження в полярископ з будь-якого положення залишаються 

темними. 

Анізотропні  виглядають зовсім по-іншому. 

При повертанні цих каменів між схрещеними поляроїдами за один 

повний оберт вони "загасають", тобто стають зовсім темними і 

"просвітлюються", причому "темних" і "світлих" положень - по чотири 

кожного. 

Невелика група оптично ізотропних ювелірних каменів включає 

мінерали кубічної сингонії (алмаз, шпінель, гранат), крім того, до них 

відносять скло, смоли, тверді гелі. В цих каменях інколи спостерігається 

аномальне подвійне заломлення (алмаз, гранат, синтетична шпінель), 

внаслідок напруги, викликаної різними причинами. 

Скло може проявляти анізотропію за рахунок його часткової 

кристалізації. 

 

ЗАВДАННЯ 3. Визначення ознак виду дорогоцінного каміння, що 

характеризують показники заломлення 

Записати методики визначення показника заломлення, величини 

подвійного заломлення ювелірних каменів. Провести дослідження 5 зразків 

ювелірних каменів. Результати досліджень оформити в табл. 2.4 
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Таблиця 2.4 

Результати досліджень показників дорогоцінних каменів 

 

№ Значення 

показників 

заломлення 

Розрахунков 

і показники 

заломлення 

Розрахунковий 

показник подвійного 

заломлення 

Висновок 

(назва каменя, 

аналоги) 

1 2 3 4 5 

1. Світлозаломлення 

На границі двох середовищ світло змінює напрямок свого руху: 

частина світлової енергії повертається в перше середовище, тобто 

відбувається відбиття світла, частина проходить через границю середовищ,  

змінюючи при цьому напрямок розповсюдження. Це явище називається 

заломленням світла. 

Кристали залежно від симетрії поділяються на ізотропні та 

анізотропні. В практиці дослідження застосовують декілька візуальних 

способів, щоб відрізняти камені з подвійним заломленням від ізотропних. 

Зміст роботи 

1. Для визначення показників заломлення ювелірних каменів у 

гемологічній практиці широко використовуються рефрактометри. 

Визначення показників заломлення на рефрактометрах засновано на явищі 

повного внутрішнього відбиття на межі двох середовищ. 

Прилад повинен бути встановлений у стійкому положенні на столі, 

як джерело світла використовується настільна матова лампа, світло від 

якої повинно йти прямо у вікно рефрактометра. Якщо освітлення правильне, 

спостерігач повинен бачити через окуляр яскраво і рівномірно освітлену 

шкалу. Якщо шкала не у фокусі, окуляр повинний бути відрегульований 

обертанням. У комплекті з рефрактометром поставляється пляшечка з 

рідиною, що має високий показник заломлення. Помістіть маленьку краплю 

цієї рідини на скляний столик рефрактометра. Потім ретельно очистіть 

досліджуваний камінь і обережно установіть його на прилад так, щоб крапля 

розтеклася під ним тонким шаром, створюючи оптичний контакт зі скляним 

столиком. Через окуляр буде видно, що частина шкали яскраво освітлена, а 

інша затемнена. Там де край затемненої частини – це показник заломлення 

досліджуваного каменя. У деяких випадках можна помітити не одну, а дві 

затемнені області, причому одна буде затемнена сильніше, ніж інша. 

Точне положення країв цих затемнених областей буде змінюватися в 

залежності від орієнтації каменю. Цей ефект появи двох затемнених 

областей на шкалі рефрактометра обумовлений подвійним заломленням. 

Для встановлення показників заломлення необхідно визначити ї їх 

значення за шкалою в 4-х положеннях і провести розрахунки за такою 

методикою. 
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Ізотропні камені мають один показник заломлення (б) - N. У 

анізотропних (а) одноосних кристалів є два показники заломлення: N0 = 

соnst - звичайного променя, Nе ≠ соnst - незвичайного променя. 

• Для обрахування беруться 4 пари вимірювань показників 

заломлення, які отримані при розташуванні каменю в 4-х положеннях (при 

повороті його на 900). Величина N0 не змінюється при зміні положення 

каменя і є більшою або меншою за Nе: якщо N0 > Nе - кристал від'ємний "-", 

якщо N0 < Nе - кристал - позитивний "+". 
 

 

Рис. 2.2. Розподіл ділянок 

затемнення шкали рефракто- 

метра, що відповідають зна- 

ченням показників заломлення 
 

 

 

б) 

 

Величина подвійного заломлення (∆) визначається так: N0 - Nе або, Nе 

- N0. У анізотропних двоосних кристалів встановлюють три показники 

заломлення: Np - мінімальний; Nm - середній; Ng - максимальний. 

Подвійне заломлення визначається так : ∆ = Ng - Np. 

Для визначення "знака" каменя користуються такими 

співвідношеннями: 

якщо (Ng – Nm) > (Nm - Nр), то кристал "+", 

якщо (Ng - Nm) < (Nm - Np), то кристал "-". 

Для двоосних кристалів вимірюємо вісім пар показників, сума яких 

поділена на 16 дорівнює Nm. Ng у даному випадку – має меншу величину 

значення показника, Np – більшу величину показника. 

Метод дистанційного спостереження застосовується для визначення 

показника заломлення каменів, огранованих у вигляді кабошону. 

Методика його визначення полягає у такому. Капля  імерсійної 

рідини наноситься на центр столика рефрактометра, після цього на 

столик встановлюється кабошон. Далі, віддаляємо око на 40-50 см окуляра 

рефрактометра і стежимо за зміною кольору плями рідини. Коли межа 

затемнення проходить точно через середину плями, то це і є показник 

заломлення кабошона. Труднощі полягають у одночасному фокусуванні 

на плямі та шкалі рефрактометра. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 

(4 год) 

а) 
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ТЕМА: ВЛАСТИВОСТІ ДОРОГОЦІННИХ КАМЕНІВ ТА 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ ЇХ ДІАГНОСТИКИ 

 

Мета роботи: Вивчити методи і устаткування, необхідне для 

дослідження основних ідентифікаційних ознак (показників фізичних та 

оптичних властивостей, якості) дорогоцінного каміння, здійснити 

порівняльну характеристику тотожних та подібних зразків, заповнити 

картку ідентифікації, оформити експертний висновок. 

Матеріальне забезпечення: 

4. Колекція мінералів. 

5. Гемологічне обладнання (полярископ, коноскоп, рефрактометр, 

дихроскоп, спектроскоп, ультрафіолетова лампа, мікроскоп, алмазний 

тестер, ваги для гідростатичного зважування, леверидж, каратні ваги тощо); 

6. Довідкова література: Андерсон Б. Определение драгоценних 

камней. М.; Мир.: 1983. Рид П. Гемологический словарь. - Л., Недра, 1986; 

Солодова Ю.П., Андриенко З.Т., Гранадчикова Б.Т. Определение 

ювелирних и поделочних камей; Шуман В. Мир камня: В 2-х т. - М., 1981. 

Кількість годин: 4 

Завдання 3. 1. Визначення ознак виду дорогоцінного каміння, 

що характеризують плеохроїзм, люмінесценцію та природу походження 

 

Записати методику визначення плеохроїзму (дихроїзму) та 

люмінесценції 5-ти ювелірних каменів. За допомогою дихроскопа та УФ- 

лампи визначити, для яких досліджуваних каменів властиве явище – 

плеохроїзму та люмінесценції. За результатами досліджень заповнити 

таблицю 3.1.-3.2. 

Таблиця 3.1. 

Результати досліджень дихроїзму та люмінесценції каменів 

№ Спостереження 

в дихроскопі 

Оптичний 

характер 

Колір Люмінесценція (колір) 

253 нм 253 нм 

1 2 3 4 5 

Таблиця 3.2 

Результати досліджень виду дорогоцінних каменів 

№ Плеох 

роїзм 

Ознаки 

внутріш 

ньої 

Люмінесценція Висновок 

(назва каменя, аналоги, 

природа походження) 253 нм 365 нм 
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  будови    

1 2 3 4 
 

2. Люмінесценція. Вважають, що здатність до люмінесценції 

проявляється у мінералів тільки при порушенні періодичної решітки при 

зануренні інших атомів або іонів. Надлишком компонентів може бути атом, 

який стоїть в основній решітці речовини або атом-домішка. Причиною 

руйнування кристалохімічной безперервності може бути ізоморфізм 

(наприклад зміна Аl 3+ на Cr 3+ в корунді, топазі, смарагді). Домішки - не 

єдина причина люмінесценції. 

Інтенсивна люмінесценція деяких природних мінералів і їх 

синтетичних аналогів може бути пов'язана з дефектністю кристалічної 

решітки, обумовлена утворенням нейтральних атомів, вакансій решітки, а 

також електронами, які захоплені дефектними решітками. 

Для збудження люмінесценції ювелірних каменів застосовують 

короткохвильові (253 нм) або довгохвильові (365 нм) промені. 

Джерелом такого випромінювання може бути також ртутна лампа 

СВД-120А в парі з світлофільтром УФз-з iYBC-6 (365 нм) і 253 нм в приладі 

ОИ-18. 

Термін "люмінесценція" використовується для позначення двох 

ефектів - флуоресценції і фосфоресценції. 

Результати, отримані при користуванні такими лампами, надійно 

виявляють різницю в флуоресценції природних рубінів та смарагдів і їх 

синтетичних аналогів. 

При визначенні люмінесценції мінералів потрібно мати на увазі, що 

світіння є не завжди. Тому люмінесценція використовується тільки як 

допоміжна характеристика при діагностиці. 

Зміст роботи 

1. Плеохроїзм властивий лише двозаломлюючим кристалам, кубічні 

кристали його не виявляють. Для одночасного розгляду двох зображень 

каменю в звичайному та незвичайному променях застосовують дихроскоп. 

Камінь необхідно помістити перед вікном дихроскопа так, щоб світло, 

що проходить крізь нього, попадало у вікно пристрою, відтак через окуляри 

буде видно два вікна, що зафарбовані у кольори поляризованих променів, 

що ідуть із каменю. Обертання каменю - важливий фактор при визначенні 

дихроїзму. У всіх каменів, що володіють подвійним заломленням є один або 

два напрямки, відомі як оптичні вісі. Важливо пам’ятати, що дихроїзм 

властивий лише каменям, що мають подвійне заломлення; у скла і у 

ізотропних мінералів він відсутній. 

2. Здійснити визначення люмінесценції ювелірних каменів за 

допомогою УФ лампи, визначити характер її дії для досліджуваних 
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каменів (колір). За результатами досліджень заповнити таблицю 2.5 -2.6. 

Лампа, яка діє як довгохвильове, так і короткохвильове джерело 

світла, дозволяє порівнювати ефект флуоресценції при кожному 

випромінюванні завдяки натисканню відповідної кнопки. 

3. Дослідити та вивчити люмінесценцію мінералів природного та 

синтетичного походження (рубінів, синтетичної шпінелі, олександриту, 

смарагду, рожевого топазу та ін.), для яких дана ознака має практичне 

значення. 

4. Визначте природу походження досліджуваних зразків (природні 

та їх синтетичні аналоги). Синтетичне ювелірне каміння, наприклад, рубіни, 

смарагди, за своїми зовнішніми ознаками та фізичним властивостям майже 

не відрізняються від аналогічних природних утворень. У них подібне 

забарвлення, твердість та густина, хімічний склад та показники заломлення. 

Відмінності в умовах утворення мінералів відображається на деяких 

особливостях їх росту та внутрішньої будови. Це виявилося у зональності 

кристалів та в характері розподілення забарвлення та включень. 

Методом виявлення відмін природних каменів від їх синтетичних 

аналогів є мікроскопічний метод ідентифікації. Внутрішні особливості 

ювелірних каменів в ограненому виді вивчають за допомогою 

стеороскопічних мікроскопів МБС-l, МБС-2, МБС-8, а також ювелірного 

стереоскопічного мікроскопу "Gemolite". Ювелірні вироби перед 

дослідженням ретельно очищаються (вимиті у спирті або у воді з 

додаванням невеликої кількості рідкого мила). 

Якщо для кращого огляду треба занурити закріплені камені в 

імерсійну рідину, рекомендується використати скляну чашку більшого 

діаметру. Висновок про природу ювелірної вставки робиться у довільній 

формі з урахуванням вивчених особливостей внутрішньої будови. 

ЗАВДАННЯ 3. 2. Вивчення додаткових ознак виду 

дорогоцінних каменів - спектрів оптичного поглинання. 

 

3.2.1. Записати характеристику використання гемологічного приладу 

-спектроскопа, який застосовується для вивчення спектрів оптичного 

поглинання мінералів. 

Принцип, на якому основана здатність спектроскопа аналізувати 

світло, розкладаючи його на складові частини, дуже простий, промені 

різних кольорів (довжин хвиль) при проходженні через призму із скла або 

іншого прозорого матеріалу заломлюються неоднаково. Так, вузький 
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паралельний пучок світла, що пройшов через призму, перетворюється 

у смужку райдужних кольорів - видимий спектр. 

Призменний спектроскоп складається із металевої трубки з 

регулюючою щілиною на одному кінці, через яку пропускається світло, що 

аналізується. За щілиною міститься лінза, яка утворює пучок світла, що 

проходить через неї в паралельний. Потім цей пучок проходить через три, 

або п'ять скляних, склеєних та розташованих таким чином призм, що 

промені середньої частини спектра досягаючи окуляра спектроскопа, 

практично не відхиляються. Лінії в різних частинах спектра можуть бути 

наведені на фокус завдяки висуванню внутрішньої трубки. Чіткість 

зображення на червоному краї спектра досягається висуненням грубки на 

відстань 6 мм, на синьому і фіолетовому - повним повертанням трубки у 

вихідне положення. 

Тому смуги поглинань, які спостерігаються, наприклад, в рубіні, є 

зовсім відмінні від смуг поглинання в спектрі сапфіра, хоча обидва камені 

відносяться до одного і того ж виду. 

3.2.2. Визначити за допомогою спектроскопа спектри поглинання 

дорогоцінних каменів різного кольору і порівняти їх із даними, наведеними 

у додатковій літературі. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

(4 год) 

ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК 

ЯКОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ДОРОГОЦІННОГО 

КАМІННЯ 

 

Мета роботи: Вивчити оцінку якості та методики прогнозування 

вартості ДК, оформити експертний висновок. 

Матеріальне забезпечення: 

1. Колекція коштовного каміння різних форм, видів огранки та 

якості. 

2. Кольорові ілюстрації видів огранки та відповідних їм мас 

коштовного каміння (у натуральну величину). 

3. Системи оцінювання якості діамантів (ТУ на діаманти, російська, 

американська, німецька системи), прейскуранти цін, пропозиції 

підприємств –виробників. 

4. Леверидж, каратні терези, 10-х збільшення лупа, пінцет, зразки 

еталони тощо) 

5. Довідкова література: Андерсон Б. Определение драгоценних 

камней. М.; Мир.: 1983. Рид П. Гемологический словарь. - Л., Недра, 1986; 

Солодова Ю.П., Андриенко З.Т., Гранадчикова Б.Т. Определение 

ювелирних и поделочних камей; Шуман В. Мир камня: В 2-х т. - М., 
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1981. 

Кількість годин: 4 
 

Завдання 1. Оцінка якості ДК 

Зміст роботи 

1 За допомогою ілюстрацій видів та форм огранок надати 

характеристику 5 зразкам вставок за геометричними параметрами та 

огранкою. Результати оформити у таблицю 4.1. 

2. За допомогою формул, наведених у додатку В обрахувати масу 

різних ювелірних каменів. Результати обчислень записати у табл. 4.1 

3. Визначте масу 5 зразків коштовних каменів, користуючись 

кольоровими ілюстраціями, при цьому треба знати їх огранку та 

геометричні параметри (діаметр, довжину, ширину). 

 

Таблиця 4.1 

№ Вид 

огранки 

Форма 

огранки 

Геометричні параметри Форму 

ла 

маси 

 
8 

Діаметр (Д) Висота (Н) Довжина (L) Ширина 

(S) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Таблиця 4.1 

№ Вид 

огран- 

ки 

Форма 

огранки 

Геометричні параметри Густи- 

на та 

вид 

каменя 

(SG) 

Формула Маса 

Діаметр 

(Д) 

Висота 

(Н) 

Довжи 

-на (L) 

Шири- 

на (S) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Здійснити оцінювання діамантів, рубінів, сапфірів, олександритів, 

бурштину, перлів (за вибором) за ознаками якості згідно чинної 

документації України та порівняйте отримані ознаки з системами 

оцінювання інших країн (за бажанням). Результати дослідження подайте у 

вигляді таблиці 2.10 

Таблиця 4.2 

Результати оцінювання ознак якості коштовного каміння 

№ Вид Вид Ознаки якості (групи) Відповід- Відповідні 
 каменя огранки  ність ТУ сть іншим 

    

   Кольору Чистоти Ограню- Маси (маркування) системам 
     вання   (маркуван 
        ня) 
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1 2 3 4 5  6 7 8 

 

2.Визначити ціну дорогоцінного каміння (діаманта), використовуючи 

фактичні дані щодо оцінки якості та прейскуранти цін. Дані занести до 

таблиці 2.11. 

 

 
 

Таблиця 2.11 

Результати прогнозування вартості коштовного каміння 

№ Вид 

каменя 

Вид 

огранки 

Ознаки якості (групи) Знижки та 

надбавки 

Ціна 

Кольору Чистоти Ограню- 

вання 

Маса 

1 2 3 4 5  6 7 8 

 

 
Контрольні питання: 

1. Які ознаки якості діаманта визначають якісну ідентифікацію? 

2. Які існують огранки для алмазів? 

3. Як називається оганований алмаз? 

4. Як називається огранований алмаз 57 гранями , круглої форми? 

5. Які вимірювання потрібні для з'ясування маси круглої вставки? 

6.  Які вимірювання потрібні для з'ясування маси вставки овал, 

східчастої, маркіз, груша тощо? 

7. В чому полягає сутність формули Шарфенберга? 

8. Як маркуються діаманти, інші кольорові каміння? 

9. Які існують системи оцінювання діамантів? 

10. Сутність оцінювання діамантів? 

11. Сутність оцінювання якості інших кольорових каменів? 

12. Система побудови прейскуранта роздрібних цін на діаманти? 

13. Як формується ціна на діаманти? 

 

 
ЗАВДАННЯ 2 

Вирішення ситуаційних завдань щодо здійснення оціночної 

експертизи ювелірного каміння 

Мета роботи: Навчитися здійснювати оціночну експертизу 

дорогоцінних каменів, зокрема визначати їх вид, ознаки якості, товарної 

інформації, ціни, використовуючи при цьому гемологічне обладнання, 

довідкову літературу, прейскуранти цін, ситуаційні завдання. 
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Матеріальне забезпечення: 

1. Колекція ювелірних каменів. 

2.Гемологічне обладнання. 

3.Довідкова література, прейскуранти цін 

4.Ситуаційні завдання 

Термін роботи: 2 годин. 
 

Зміст роботи 

1. Вирішити 5 ситуаційних завдань щодо визначення ціни ювелірного 

каміння. Перелік завдань надано у методичці до самостійного вивчення та  

підготовки до усного заліку з цієї дисципліни. 

Результати досліджень оформити у вигляді таблиці 4.3 

Таблиця 4.3 
 

 

№ Вид 

огранк 

и 

Колір Прозо- 

рість 

Показники заломлення Оптик- 

ний 

характер 

Плеохроїзм 

N0 Ng Nm Np 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Ос- 

ність 

Спектри 

поглина 

ння 

Приро- 

да 

каменю 

УФ-люмінісценція Густина 

(ρ) 

Назва 

каменя 

 11 12 13 14 15 16 

 Група 

кольо- 

ру 

Група 

чистоти 

Якість 

ограню 

вання 

Висновок щодо виду, 

якості та ціни 

дорогоцінного каміння 

Маса Знижки 

та 

надбавк 

 

За результатами проведених досліджень заповнити картки 

ідентифікації та експертний висновок (додаток 3).
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Додаток А. Листок ідентифікації дорогоцінного каміння 
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Завдання для самостійної роботи студентів 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТА 

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Експертиза 

дорогоцінних металів та коштовного каміння” розроблено для студентів 

напряму підготовки 0503 „Торгівля” заочної форми навчання. 

Навчально-методичне видання розкриває зміст самостійної роботи з 

даного курсу. Разом з іншими навчально-методичними матеріалами воно є 

комплексом найважливіших навчально-методичних матеріалів для 

забезпечення навчального процесу студентів на високому рівні. 

Згідно з тематичним планом курсу самостійній роботі належить 

109 годин. 

Завдання методичних рекомендацій є сприянням самостійному 

вивченню та опануванню студентами загальних понять у галузі діагностики 

та експертизи ДМ (дорогоцінних металів) та КК (коштовного каміння); 

класифікації цієї групи товарів; споживних властивостей, зокрема 

справжності, безпечності та надійності; сучасних напрямків розвитку 

діагностики, експертизи, технології синтезу та поліпшення властивостей 

ДМ та КК відомими вітчизняними та іноземними фірмами, підприємствами, 

розумінню формування їх асортименту, якості та вартості в сучасних 

ринкових умовах; а також чинних та світових вимог до їх якості, 

клеймування та маркування. 

Зміст рекомендацій складається з таких розділів: 

- загальні методичні поради до самостійної роботи студентів; 

- тематичний план курсу; 

- методичні рекомендації до вивчення тем курсу; 

- форми контролю самостійної роботи та комплексна 

діагностика знань студентів; 

- методичні поради до виконання дослідницької роботи і 

написання наукової доповіді; 

- перелік тем наукових доповідей; 

- методичні поради до підготовки завдань контрольної роботи та 

складання іспиту з дисципліни. 

 

Загальні методичні поради до самостійної роботи студентів 

 

Самостійна робота студентів з курсу “Основи гемології” передбачає 

такі форми: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 
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- поглиблене вивчення окремих тем і питань курсу на базі 

рекомендованої літератури; 

- написання реферату; 

- вирішення індивідуальних завдань; 

- підготовка до тестового опитування; 

- підготовка до іспиту. 

Самостійне вивчення курсу передбачає особливу концентрацію уваги 

студентів. Тому важливо дотримуватися певної послідовності в цій роботі. 

Пропонуються наступні етапи самостійного вивчення курсу. 

На першому етапі доцільно уважно ознайомитися з наданими 

методичними рекомендаціями 

На другому етапі – опрацювати кожну тему за такою схемою: 

- вивчення рекомендованої літератури; 

- відповідь на питання самоконтролю; 

- вирішення тестових завдань; 

- підбір матеріалів до виконання контрольних завдань та 

розв’язання практичних задач. 

На третьому етапі передбачається виконання дослідної роботи за 

запропонованими темами, які входять до складу контрольної роботи. 

Четвертий етап є заключним. Він передбачає форму контролю 

набутих знань та навичок через захист контрольної роботи та складання 

іспиту. 

Самостійній роботі студентів передують лекції, на яких 

розглядаються основні базові та проблемні теми курсу. Під час 

самостійного опанування курсу студенти повинні ознайомитися з 

основними питаннями кожної теми відповідно до програми і робочої 

програми курсу, рекомендованими підручниками, навчально-методичною 

літературою, нормативно-законодавчою базою, періодичними виданнями та 

додатковою літературою. 

На самостійну роботу студентів як форма підготовки до складання 

іспиту винесена підготовка рефератів, що є етапом дослідної роботи 

студентів. Вимоги до написання реферату наведені у відповідному розділі 

методичних рекомендацій. 

Згідно з тематичним планом під час аудиторних занять передбачено 

вивчення окремих тем курсу. На самостійну роботу студентів винесено інші 

питання тем курсу, які разом з аудиторними складють основу для складання 

іспиту з курсу (приклад екзаменаційного білету додається).
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1. Зміст тем курсу 

Тема 1. Світовий ринок дорогоцінних металів та дорогоцінного 

каміння. 

1. Роль та функції дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в 

національній економіці та міжнародних відносинах. 

2. Стан сировинної бази дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння 

в світі, в Україні. 

3. Динаміка експорту та імпорту дорогоцінних металів та дорогоцінного 

каміння в Україні. 

4. Державне та правове регулювання питань видобутку, виробництва, 

торгівлі, оцінювання, митного контролю дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння та ювелірних виробів. 

Література: періодичні видання з цієї теми (за списком літератури № 58) 

Тема 2. Особливості товарознавчої експертизи дорогоцінних
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металів та коштовного каміння. 

1. Формулювання поняття “коштовність”. 

2.  Методологічні основи товарознавчої експертизи дорогоцінних 

металів та коштовного каміння. 

3. Критерії оцінки коштовностей. 

4. Технологічний регламент товарознавчої експертизи коштовностей. 

Література: 25,48, 54. 

Тема 3. Класифікація та властивості дорогоцінних каменів. 

1. Формування поняття “коштовний”, “дорогоцінний” камінь. 

2. Види класифікацій дорогоцінного каміння та їх використання в 

практичній діяльності. 

3. Будова дорогоцінних каменів та їх вплив на формування 

властивостей. 

4. Характеристика оптичних властивостей дорогоцінного каміння. 

5. Характеристика фізико-механічних, фізичних властивостей 

дорогоцінного каміння. 

Література:1-32, 35, 39, 46. 

Тема 4. Методи облагородження дорогоцінного каміння. 

Синтетичні камені та імітації. 

1. Види облагородження дорогоцінних каменів, методи його 

діагностики. 

2. Види, типи, форми огранювання дорогоцінних каменів. 

3. Класифікація методів синтезу та вирощування кристалів, діагностичні 

ознаки. 

4. Кристалізація синтетичних алмазів, їх ідентифікація. 

5. Особливості сертифікації та експертної оцінки синтетичних каменів. 

Література: 31, 36, 38, 46, 49, 52. 

Тема 5. Діагностика дорогоцінних каменів мінерального та 

органічного походження. 

1. Візуальна та інструментальна діагностика алмазу. 
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2. Ідентифікація імітацій алмазу. 

3. Ідентифікація сапфіру, рубіну, смарагду, олександриту та їх 

синтетичних аналогів. 

4. Ідентифікація справжніх, культивованих перлів та їх імітацій. 

Література: 23, 24, 28. 

Тема 6. Експертиза дорогоцінного каміння, оцінка якості вставок. 

1. Світові та вітчизняні системи оцінювання діамантів. 

2. Класифікація діамантів за кольором, дефектністю, якістю 

огранювання, методи їх визначення. 

3. Комерційна оцінка діамантів, складання експертного висновку. 

4. Параметри оцінки якості кольорових дорогоцінних каменів. 

5. Експертиза якості та оцінка сапфіру, рубіну, смарагду, олександриту. 

6. Експертиза якості та сертифікація дорогоцінних перлів. 

7. Складання експертного висновку та оцінка перлів. 

Література: 23, 24, 28, 37. 

2. Методичні рекомендації до вивчення тем курсу 

Тема 1. Світовий ринок ДМ та КК 

Основні терміни: ринок світовий та регіональний, мода, фірма, 

ювелірний виріб, коштовність, дорогоцінні метали, дорогоцінні каміння, 

виробництво, експорт, імпорт, ціноутворення, вартість. 

У першій темі висвітлюються питання динаміки забезпечення 

світового та вітчизняного ринку дорогоцінними металами та коштовним 

камінням, як вітчизняного так і іноземного виробництва протягом останніх 

років. Наводяться статистичні дані щодо їх видобутку, виробництва 

синтетичних аналогів, експорту, імпорту. Надається характеристика 

структури експорту та імпорту за постачальниками, асортиментом, видом 

сировини або напівфабрикатами, в тому числі давальницької. Вивчаючи цю 

тему необхідно розкрити основні проблеми, що склалися на ринку сировини 

та напівфабрикатів для ювелірних товарів України стосовно їх асортименту 

та якості, охарактеризувати провідних виробників світу. Навести зміни 

вартості на золото та срібло за останні 5 років за даними Лондонської біржі, 

Національного банку України. Надати цінову характеристику окремих видів 

ДК, золота та срібла, платини за поточний рік. 



29 
 

 

Результати оформити у вигляді наукової доповіді. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Динаміка використання дорогоцінних металів в Україні (світі) за 

останні 5 років. 

2. Обсяг виробництва ювелірних виробів із дорогоцінних металів 

імпортних виробників в Україні. 

3. Як змінилася частка в обсязі виробництва виробів із золота та срібла 

за останні роки. 

4. Основні підприємства з виробництва синтетичних ДК та 

огранювання ДК в Україні. 

5. Як змінюється ціна на золото, срібло, платини за останні 5 років (за 

даними Лондонської біржі); 

6. Як змінюється ціна на золото, срібло за останні 5 років (за даними 

НБУ); 

7. Як змінюється ціна на ДК за останні 5 років. 

Література: періодичні видання з цієї теми (за списком літератури № 58) 

 

Тема 2. Основні поняття про дорогоцінні камені 

 

Основні терміни: дорогоцінні камені, коштовні камені, дорогоцінні 

камені мінерального та органогенного походження, напівдорогоцінні 

камені, будова, показник заломлення, подвійне заломлення, повне 

внутрішнє відбиття, плеохроїзм, дисперсія, світлові ефекти, колір, 

люмінесценція, твердість, густина, маса, вага. 

 

Вивчення дорогоцінних каменів варто розпочинати із засвоєння 

основних термінів. 

Для зручності вивчення ДК необхідно засвоїти їх класифікації: 

мінералогічну, М. Буєра-Ферсмана, Е. Я. Киевленко, технологічну - 

ВНДІювелірпрому, згідно з Законом України [1]. 

Треба з’ясувати властивості дорогоцінного каміння, що визначаються 

їх походженням, хімічним складом та будовою. Необхідно чітко уявляти, як 

і чому кожний із цих чинників впливає на властивості дорогоцінного 

каміння. Самостійне вивчення властивостей дорогоцінного каміння 

необхідно розпочинати за групами: оптичні (показник заломлення, 

дисперсія тощо) та фізико-механічні (твердість, густина). Далі з'ясувати 

властивості, які надають їм цінність в історичному та ринковому аспекті. 

Після опанування властивостей проаналізувати класифікацію 

дорогоцінного каміння згідно із Законом України [1] на групи та порядки 

цінності за вартістю. 
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Вивчення асортименту дорогоцінного каміння доцільно проводити за 

мінералогічною ознакою, враховуючи їх поділ на мінеральні види та 

різновиди. Наприклад, група корунду (рубін, сапфір), берилу (аквамарин, 

смарагд, берил шляхетний тощо), перли (справжні, культивовані), бурштин 

(справжній, амброїд). 

Питання для самоконтролю 

1.  Дайте визначення понять: дорогоцінний, коштовний, 

напівдорогоцінний, синтетичний та штучний камінь, імітація. 

2. Види класифікацій дорогоцінних каменів. 

3. Діагностика дорогоцінного каміння мінерального походження. 

4. Діагностика дорогоцінного каміння органогенного походження. 

5. Оптичні властивості дорогоцінного каміння. 

6. Фізико-механічні властивості дорогоцінного каміння. 

Література:1-32, 35, 39, 46. 

 

Тема 3. Синтетичні дорогоцінні камені 

 

Основні терміни: синтетичні камені, штучні камені, імітації. 

 

Вивчення синтетичних ДК необхідно розпочинати із засвоєння 

основних термінів. 

Необхідно з’ясувати класифікацію ДК за методом їх синтезу. 

Необхідно звернути увагу на види ДК, які виготовлені цим методом, їх 

ідентифікаційні ознаки. Потрібно вивчити якими методами синтезуються у 

промисловості дорогоцінні камені, зокрема корунди, шпінелі, 

олександрити, кварці. Синтетичні камені, що не мають аналогів (фіаніт, ІАГ, 

ГГГ), синтетичні камені, що мають не ювелірні аналоги (муассаніт, рутил). 

Потрібно визначити які умови характерні для здійснення певного методу 

синтезу, якими ідентифікаційними ознаками, властивостями вони 

відрізняються від справжніх. Якими діагностичними методами можливо 

встановити їх відмінності при ідентифікації. Варто засвоїти фактори, що 

впливають на процес синтезу, формування кольору, властивостей. Студент 

повинен навчитися визначати метод виготовлення синтетичного ДК за 

певними ідентифікаційними ознаками. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Методи синтезу дорогоцінного каміння. 

2. Якими методами синтезують у промисловості корунди. 

3. Якими методами синтезують у промисловості берили. 

4. Якими методами синтезують у промисловості кварці. 

5. Якими методами синтезують у промисловості шпінелі. 

6. Імітації алмазів: засоби отримання, властивості, відмінні ознаки. 
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Тема 4. Методи поліпшення властивостей дорогоцінних каменів 

 

Основні терміни: термічна обробка, опромінення, комбінований метод, 

хімічна обробка. 

 

Під час вивчення методів поліпшення властивостей дорогоцінних 

каменів необхідно з ясувати якими методами досягають певного ефекту 

обробки (фізичні, хімічні), яка технологія процесу, принцип дії, тривалість 

отриманого ефекту. Імітації ювелірних каменів: дуплети, триплети, стрази. 

 
 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність облагороджування. 

2. Які ідентифікаційні ознаки облагороджених каменів? 

3. Охарактеризуйте основні технологічні операції фізичних методів 

облагороджування. 

4. Охарактеризуйте основні види хімічного облагороджування каміння. 

5. Назвати основні види механічного оздоблення та обробки. 

6. Назвати основні види декоративно-захисних покриттів 

дорогоцінного каміння. 

7. Принцип утворення імітацій. 

Література: 31, 36, 38, 46, 49, 52. 

Тема 5. Огранювання дорогоцінних каменів 

 

Основні терміни: галтовка, огранка, елементи огранованого каміння, види 

огранки, практична огранка, класична огранка. 

 

Визначають основні класифікаційні ознаки огранок, елементи 

огранованого каміння як ювелірної вставки, що додають їм цінність та 

вартість, види та типи фацетованих огранок: проста, швейцарська, 

брильянтова, ідеальна огранка Толковського, Еплера, Паркера, 

скандинавський стандарт. Види та типи східчастого огранювання: 

східчаста, смарагдова, багет, прямокутна. Види фантазійних огранок: серце, 

овал, трилліон, маркіз. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Класифікація огранок. 

2. Види фацетованих огранок. 

3. Види східчастого огранювання. 

4. Типи огранок. 
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5. Види огранок. 

6. Комбіноване огранювання. 

7. Класичні огранки. 

8. Практичні огранки. 

 

Література: 31, 46, 49, 52, 53, 55. 

 

Тема 5. Діагностика дорогоцінних каменів 

 

Основні терміни: рефрактометр, полярископ, коноскоп, люмінесцентна 

лампа, ваги для гідростатичного зважування, імерсійний мікроскоп. 

 

Необхідно засвоїти методи визначення основних властивостей ДК. 

Потрібно вивчити методику  розрахунку  показників заломлення, 

подвійного  заломлення,  оволодіти  методикою  визначення 

люмінесценції,  спектрів поглинання, теплопровідності, природи 

походження, густини, твердості. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Методика розрахунку показників заломлення одноосьових та 

двоосьових каменів. 

2. Визначення оптичного характеру ДК. 

3. Визначення осності анізотропних мінералів. 

4. Показник заломлення та його вимірювання. 

5. Методика визначення показник заломлення на рефрактометрі. 

6. Метод «дистанційного спостереження» для кабошонів. 

7. Визначення каменів з високим показником заломлення. 

8. Колір, та використання спектроскопу и діхроскопу. 

9. Вага та маса ДК та методи їх визначення. 

10. Визначення синтетичних каменів, імітацій і комбінованих каменів. 

 

Тема 6. Ідентифікація дорогоцінних каменів 

 

Основні терміни: систематична гемологія ДК, корунд, берил, шпінель, 

топаз, кварц, халцедон, гранат, перли, янтар, гагат, слонова кістка, 

корал. 

Опанування асортименту та властивостей ДК потрібно почати з 

загальної характеристики мінерального виду, різновидів. Потрібно 

засвоїти їх будову, основні кольорові різновиди, відмінні ознаки. 

Проаналізувати як впливають історико-культурні ознаки на властивості 

та цінність каменів, їх ціну. Потрібно засвоїти такі мінеральні види ДК: 
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корунди (рубін, сапфір, лейкосапфір), берил, гранат, топаз, шпінель, 

кварц, нефрит, демантоїд, бірюза, опал, перли, бурштин тощо. 

Питання для самоконтролю 

1. Основні класифікаційні ознаки дорогоцінних каменів. 

2. Які дорогоцінні камені входять до групи корунду? 

3. Які дорогоцінні камені входять до групи берилу? 

4. До якої групи відносяться дорогоцінні камені: морганіт (рожевий), 

біксбіїт(червоний), аквамарин-максіс (темно-синій). 

5. Які зовнішні відмінні ознаки характерні для піропу, родоліту, 

альмандину, спесартину? 

6. Які існують різновиди гросуляру та андрадиту? 

7. Які дорогоцінні камені створюють групу кварцу? 

8. Які існують полікристалічні різновиди кварцу? 

9. Які зовнішні відмінні ознаки характерні для волокнистих різновидів 

кварцу? 

 
 

Тема 7. Експертиза якості та оцінка вартості дорогоцінних каменів 

 

Основні терміни: дефектність, забарвлення, інтенсивність кольору, 

світлота, нацвіт, пропорція, симетрія, градації якості, ціна, вартість., 

прейскурант. 

 

При вивченні даної теми потрібно звернути увагу на відмінності щодо 

вимог до якості різних груп ДК. Необхідно засвоїти основні вимоги до 

оцінювання якості діамантів: група за дефектністю, кольором, якістю 

огранювання, масою. Далі засвоїти відмінності щодо формування якості 

кольорових ДК: рубінів, сапфірів, олександритів, перлів, бурштину. 

Необхідно пов’язати формування якості та вартості у прейскурантах 

роздрібних, оптових. Необхідно засвоїти використання знижок та 

надбавок за певні відмінності та якісні ознаки. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Основні ознаки діамантів, що визначають їх якість та ціну. 

2. Дефекти діамантів. 

3. Які дефекти відносяться до природних, виробничих? 

5. Як класифікуються діаманти за кольором? 

6. Класифікація діамантів за пропорцією. 
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7. Як оцінюються діаманти за симетрією? 

8. Як маркуються діаманти? 

9. Які ознаки якості характерні для рубіну, сапфіру? 

10. Як оцінюються перли, бурштин. 

11. Як формується ціна на діаманти відповідно до прейскуранта? 

 
 

5. Форми контролю самостійної роботи та комплексна діагностика 

знань студентів 

 

Контроль самостійної роботи здійснюється за результатами 

модульного контролю знань, до складу якого входить: 

-  Наукова доповідь студента за індивідуальним завданням: 

1).Аналіз ринку КК (пояснення надані в темі №1); 

2). Товарознавча оцінка асортименту КК (за результатами відвідування 

виставки-продажі "Ювелір-експо" або на прикладі потужної фірми або 

підприємства, сутність завдання відповідає темі); 

3). Теоретичне питання (теми з загального переліку самостійної роботи за 

абеткою П.І.П студента). 

- Характеристика ДК за абеткою по П.І.П. студента відповідно до 

класифікації каменів та металів у Законі України. 

- Тестування за усіма темами курсу (тести наведено в додатку А) 

виноситься на лабораторне заняття. 

- Вирішування задач з визначення виду дорогоцінного каміння та 

відповідності дорогоцінного сплаву, виробу вимогам чинної 

документації. Перелік задач наведено в додатках Б і В. 

- Відповіді на усі питання щодо контролю знань. 

 

Оцінка виконання завдань до самостійної роботи при вивченні курсу 

 

№ Тема Оцінка, 
бали 

Інд. 
завдання 

Задачі Тестування 

1 2 3 4 5 6 

1. Аналіз ринку ДМ та 
КК 

5    

2. Класифікація ДК, 

властивості 

дорогоцінних 

каменів 

5   

3. Синтетичні та штучні 
дорогоцінні камені 

5   

4. Дорогоцінні метали 5   
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 та сплави     

5. Методи поліпшення 
та оздоблення ДК 

5   

6. Ідентифікація ДК 5    

7. Асортимент каменів 

мінерального 

походження 

5    

8. Вимоги до якості ДК 5    

 40 10 10 20 
 

 

6. Методичні поради до виконання дослідницької роботи і 

написання наукової доповіді 

 

Написання наукової доповіді надає студентам можливість більш 

глибоко вивчити курс, при цьому вони набувають навичок самостійної 

роботи з літературою, статистичними даними, нормативними документами, 

вмінь систематизувати матеріал і викладати його в письмовій формі, робити 

висновки і пропозиції. 

Основні вимоги до змісту наукової доповіді – це наявність 

теоретичної основи, використання сучасного матеріалу, творчий підхід до 

збирання і накопичення матеріалу. Обов’язковим елементом є наявність 

наочного супроводження у вигляді таблиць, діаграм, рисунків, документів, 

проспектів, каталогів тощо. 

Наукова доповідь повинна містити: титульний аркуш, зміст, 

список використаної літератури і посилання на неї по тексту. Обсяг наукової 

доповіді має складати не більше 10 сторінок друкованого тексту. 

Оформлення завдання повинно відповідати загальним вимогам, що надають 

ся до виконання курсової та дипломної роботи. 

Під час підготовки до наукової доповіді необхідно 

користуватися порадами, наданими в розділі 3 даних методичних вказівок. 

Після перевірки наукового повідомлення: Аналіз ринку ДМ та 

ДК, товарознавча характеристика асортименту ювелірних вставок (за 

результатами виставки), питання за переліком викладач проводить зі 

студентом співбесіду, надає задачу з визначення якості виробів за 

результатами яких студент отримує оцінку з аудиторної контрольної 

роботи. 

 

7. Перелік тем наукових доповідей 

 

А Особливості ціноутворення ДК вітчизняного та закордонного 

виробництва в підприємствах торгівлі, промисловості. 



36 
 

 

Б. Характеристика властивостей дорогоцінних каменів мінерального 

походження. 

В. Характеристика властивостей напівдорогоцінних каменів. 

Г. Ювелірно-виробні камені, склад, будова, властивості, галузь 

використання. 

Д. Імітації ювелірного каміння: засоби отримання, властивості, 

відмінні ознаки. 

Е. Оцінка якості діамантів. 

Є. Оцінка якості кольорового дорогоцінного каміння. 

К. Оцінка якості перлів, бурштину, коралів, слонової кістки. 

Ж. Види оздоблення ювелірних каменів, їх вплив на естетичні 

властивості та художні достоїнства вставок. 

З.. Характеристика основних та додаткових пробірних клейм 

дорогоцінних сплавів. 

И. Іменник ювелірних виробів. Порядок його затвердження. 

І. Система маркування ювелірних виробів. 

Ї. Характеристика асортименту корундів 

К.. Характеристика асортименту берилів 

Л. Характеристика асортименту гранатів. 

М. Характеристика асортименту групи кварцу. 

Н. Характеристика асортименту хризоберилів. 

О. Характеристика асортименту турмалінів. 

П. Характеристика асортименту халцедонів. 

Р. Характеристика асортименту імітацій діамантів. 

С. Характеристика асортименту олівіну. 

Т. Характеристика асортименту топазів. 

У. Характеристика асортименту бурштину. 

Ф. Характеристика асортименту перлів. 

Х. Характеристика асортименту коралів. 

Ц. Характеристика асортименту слонової кістки. 

Ш. Характеристика асортименту гагату. 

Щ. Різьблені вироби з каміння: характеристика асортименту за 

національними та місцевими особливостями, сировинними матеріалами.
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Додаток Б 

Тести з курсу 

“Експертиза коштовного каміння” 
 

1. Класифікація дорогоцінних каменів за принципом походження: 

- неорганічні, органічні, синтетичні; 

- мінерали, органічні, штучні, імітації; 

- неорганічні, органічні, штучні; 

- мінерали, органічні, імітації. 

2. Якими ознаками визначається мінеральний вид: 

- хімічний склад, кристалічна будова; 

- хімічний склад, властивості; 

- хімічний склад, фізичні властивості, структура; 

- кристалічна будова, властивості. 

3. Структура коштовних каменів: 

- кристалічна, аморфна, приховано-кристалічна; 

- кристалічна, ізотропна, приховано-кристалічна; 

- анізотропна, ізотропна, приховано-кристалічна; 

- кристалічна, ізотропна, проміжна. 

4. Якими ознаками характеризується система симетрії кристалу: 

- елементами симетрії; 

- центром симетрії; 

- площиною симетрії; 

- віссю симетрії. 

5. Які види систем симетрії кристалу відносяться до вищої: 

- кубічна; 

- триклинна; 

- моноклінна; 

- гексагональна. 

6. Властивість коштовного каміння, яка показує у скільки разів 

швидкість світла у повітрі більше, ніж у даному камені: 

- показник заломлення; 

- дисперсія; 

- плеохроїзм; 

- люмінесценція. 
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7. Явище відбиття світла в середині прозорого каміння без втрати його 

інтенсивності: 

- повне внутрішнє відбиття; 

- показник подвійного заломлення; 

- плеохроїзм; 

- прозорість. 

8. Які коштовні каміння мають високий показник подвійного 

заломлення: 

- циркон, хризоліт, синтетичний рутил; 

- циркон, демантоїд, алмаз; 

- циркон, гранат, хризоліт; 

- синтетичний рутил, алмаз, сфен. 

9. Здатність каменя пропускати крізь себе промені світла: 

- прозорість; 

- люмінесценція; 

- блиск; 

- дисперсія. 

10. Яким чином впливає облагородження каміння на його прозорість: 

- зменшує; 

- збільшує; 

- не впливає; 

- інтенсивно збільшує. 

11. Оптичне явище, яке виникає внаслідок відбиття зовнішньою та 

внутрішньою поверхнею каміння частини світла, що падає на нього: 

- блиск; 

- дисперсія; 

- люмінесценція; 

- плеохроїзм. 

12. Інтенсивність відбитого світла каміння залежить від: 

- показника заломлення; 

- показника подвійного заломлення; 

- твердості; 

- стану поверхні. 

13. Який коштовний камінь має найвищу відбивальну здатність: 

- алмаз; 

- циркон; 

- шпінель; 

- піроп. 

14. Індекс заломлення променів світла при перетині ними межі двох 

оптично не тотожних середовищ: 

- дисперсія світла; 

- плеохроїзм; 
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- показник заломлення; 

- блиск. 

15. Оптичне явище, яке виявляється у напівпрозорих каменів у вигляді 

мінливої променистої зірки в світлі, що проходить або відбивається: 

- астеризм; 

- іризація; 

- опалізація; 

- шовк. 

16. Оптичне явище у вигляді блакитно білого або сріблястого 

виблискуючого сяйва місячного каміння: 

- адуляресценція; 

- авантюресценція; 

- іризація; 

- лабродоресценція. 

17. Оптичне явище, яке виникає в наслідок відбиття світла від лускуватих 

включень довільно розташованих на напівпрозорому або прозорому 

фоні коштовного каміння. 

- авантюресценція; 

- іризація; 

- опалесценція; 

- шовк. 

18. Ефект інтерференції світла, який створює райдужну кольорову гру 

світла на поверхні або в середині каміння: 

- іризація; 

- опалесценція; 

- астеризм; 

- лабродоресценція. 

19. Оптичне явище, яке спостерігається, як кольорова гра у синіх, 

зелених, червоних та інших тонах з металевим вилиском: 

- лабродоресценція; 

- іризація; 

- блиск; 

- шовк. 

20. Оптичне явище, яке виявляється в зміні фарбування кольорових 

плям при нахилі каміння: 

- опалізація; 

- шовковистий блиск; 

- іризація; 

- астеризм. 

21. Оптичне явище, яке викликано присутністю паралельно 

орієнтованих включень тонковолокнистих і порожніх канальців: 

- шовковистий блиск; 
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- авантюресценція; 

- лабродоресценція; 

- опалесценція. 

22. Яке оптичне явище викликає появу ефекту під назвою “котяче око”: 

- шовковистий блиск; 

- іризація; 

- опалесценція; 

- астеризм. 

23. Оптичне явище, селективного (вибіркового) поглинання коштовного 

каміння визначеного діапазону електромагнітного випромінювання у 

видимій частині спектру: 

- колір; 

- плеохроїзм; 

- дисперсія; 

- блиск. 

24. Тип забарвлення коштовного каміння, якщо забарвлюючий елемент 

входить до складу хімічної формули: 

- ідіохроматичне; 

- алохроматичне; 

- ахроматичне; 

- псевдохроматичне. 

25. Тип забарвлення коштовного каміння, якщо хімічний елемент є 

домішкою: 

- алохроматичне 

- ідіохроматичне; 

- ахроматичне; 

- псевдохроматичне. 

26. Тип забарвлення коштовного каміння, який виникає в наслідок 

спектральної зональності або оптичних ефектів: 

- псевдохроматичне; 

- ідіохроматичне; 

- ахроматичне; 

- алохроматичне. 

27. Основні характеристики кольору коштовного каміння, що 

використовуються в колориметрії: 

- кольоровий тон, насиченість, чистота тону; 

- забарвлення, густина, яскравість ; 

- кольоровий тон, нацвіт, відтінок; 

- яскравість, кольоровий тон. 

28. Характеристика кольору, що виявляє ступінь густини забарвлення 

коштовного каміння від дуже світлого до дуже темного (%): 

- насиченість; 
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- світлота ; 

- яскравість; 

- кольоровий тон. 

29. Характеристика кольору коштовного каміння, яка визначається 

наявністю або відсутністю домішок сірих або коричневих відтінків 

(нацвітів) та/або інтенсивністю (кількістю) основного кольорового 

тону: 

- чистота кольорового тону; 

- насиченість 

- нацвіт; 

- відтінок. 

30. Оптичне явище коштовного каміння, яке пов’язане із різним 

селективним поглинанням світла за різними кристалографічними 

напрямами анізотропних мінералів: 

- плеохроїзм; 

- люмінесценція 

- блиск; 

- іризація. 

31. Фізичне явище яке спостерігається як світіння коштовного каміння у 

випадку коли промені, що випромінює камінь лежать у межах 

видимого спектру, а збуджуючи знаходяться поза його межами: 

- люмінесценція; 

- кольоровий тон; 

- плеохроїзм; 

- псевдохроїзм. 

32. Вид люмінесценції, що відбувається за умов дії теплових променів, з 

довжиною хвилі > 420 нм, які лежать за червоним кольором спектра: 

- термолюмінесценція; 

- триболюмінесценція; 

- флюоресценція; 

- фосфорсценція. 

33. Вид люмінесценції коштовних каменів, що відбувається за умов 

нагрівання їх, під дією тертя або дряпання: 

- триболюмінесценція; 

- термолюмінесценція; 

- флюоресценція; 

- фосфорсценція. 

34. Вид люмінесценції коштовних каменів, що відбувається за умов дії 

променів, з довжиною хвилі < 380 нм, які знаходяться в 

ультрафіолетовому інтервалі довжин хвиль: 

- флюоресценція; 

- триболюмінесценція; 
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- термолюмінесценція; 

- фосфорсценція. 

35. Вид люмінесценції коштовних каменів коли світіння продовжується 

після припинення збуджуючої дії променів, з довжиною хвилі < 

380нм: 

- фосфорсценція; 

- триболюмінесценція; 

- флюоресценція; 

- термолюмінесценція. 

36. Фізична характеристика яка визначає опір дряпанню: 

- твердість; 

- міцність; 

- густина 

- механічна стійкість. 

37. Який коштовний камінь дряпається ножем: 

- флюорит; 

- кварц; 

- топаз; 

- берил. 

38. Який коштовний камінь дряпає скло: 

- берил; 

- флюорит; 

- малахіт; 

- корал. 

39. Властивість мінералів розколюватись за напрямами, які 

обумовлюються типом кристалічної структури, і давати рівні, гладкі 

виблискуючи поверхні: 

- спайність; 

- злам; 

- міцність; 

- твердість. 

40. Який коштовний камінь має досить досконалу спайність: 

- топаз; 

- алмаз; 

- корунд; 

- смарагд. 

41. Властивість мінералів – давати характерну поверхню при розколі за 

похідними напрямами: 

- злам; 

- спайність; 

- міцність; 

- твердість. 
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42. Фізична величина яка характеризує масу коштовного каміння в 

одиниці об’єму: 

- густина; 

- твердість; 

- маса; 

- міцність. 

43. Коштовні камені, що мають густину вищу за 4,0 г/см3 належать до : 

- важких; 

- середніх; 

- легких; 

- надто важких. 

44. Сукупність фізичних та хімічних методів обробки, які 

використовують для покращення ювелірних якостей коштовних 

каменів: 

- облагороджування; 

- термічна обробка; 

- опромінення; 

- хімічна обробка. 

45. Причина змінення забарвлення коштовного каміння при термічній 

обробці: 

- перебудова атомів забарвленого мінералу; 

- перебудова кристалічної решітки; 

- просочування іншими речовинами; 

- перебудова поверхні. 

46. Які коштовні камені зовсім змінюють забарвлення під час 

прогрівання: 

- жовті та блакитні топази, циркон, турмалін, аметист; 

- аквамарин, сапфір, бурштин; 

- моріон, темно-димчатий кварц; 

- алмаз, смарагд, рубін. 

47. Як впливає нагрівання на стійкість фарбування коштовного каміння: 

- послаблює; 

- підвищує; 

- не змінює; 

- інтенсивно підвищує. 

48. Як впливає опромінення на стійкість фарбування коштовного 

каміння: 

- тимчасовий ефект, має залишкову радіоактивність; 

- стійке фарбування; 

- не змінює; 

- інтенсивно підвищує. 
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49. Зміна кольору коштовного каміння при одночасному впливу - 

променів і підвищених температур: 

- комбінований метод; 

- дифузний; 

- просочення; 

- термічна обробка. 

50. Дифузний спосіб впровадження фарбника в поверхневий шар з 

одночасним високотемпературним відпалом використовується для 

покращення кольорових характеристик : 

- сапфірів; 

- смарагдів; 

- алмазів; 

- олександритів. 

51. Зміна кольору коштовного каміння за допомогою підфарбовування, 

просочення, знебарвлення, перебудови поверхні: 

- хімічна обробка; 

- термічна; 

- дифузна; 

- опромінення. 

52. Для яких коштовних каменів використовують вибілювання: 

- корали, перли, слонова кістка; 

- смарагд, лазурит, опал; 

- агат, халцедон, бірюза; 

- перли, діамант, смарагд. 

53. Які коштовні камені обробляють безбарвними оліями, пластиком, 

склом для приховування тріщин: 

- смарагд, лазурит, опал, корунд, бірюза; 

- корали, перли, слонова кістка; 

- бірюза, агат, діамант; 

- перли, діамант, смарагд. 

54.Які коштовні камені підфарбовують: 

- агат, халцедон, бірюза, опал, перли; 

- діамант, слонова кістка, лазурит; 

- смарагд, корунд, хризопраз; 

- хризоліт, олександрит, шпінель. 

55. Які коштовні камені покращують за рахунок дифузійної обробки 

поверхні: 

- корунди; 

- опали; 

- перли; 

- малахіт. 

56. Для яких коштовних каменів використовують поверхневе покриття: 
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- перли, діамант, смарагд; 

- аквамарин, аметист, гірський кришталь; 

- цитрин, циркон, опал; 

- шпінель, хризоліт, халцедон. . 

57. Процес шліфування каменя площинами різних форм: 

- огранювання; 

- шліфування; 

- полірування; 

- абразивна обробка. 

58. Певна сукупність форм граней, їхньої кількості та взаємного 

розташування: 

- огранка; 

- коронка; 

- павільйон; 

- площинка. 

59. Лицьова частина вставки, яка виконує основну декоративну 

функцію, розташована паралельно боковинці: 

- коронка; 

- площинка; 

- павільйон; 

- калета. 

60. Частина вставки, яка дотикається до обійми ювелірного вибору і 

розміщена між коронкою та денцем: 

- боковинка; 

- павільйон; 

- таблиця; 

- площинка. 

61. Зворотна частина вставки, розміщена під боковинкою з 

протилежного боку коронки: 

- денце; 

- калета; 

- шип; 

- площинка. 

62. Грань коронки, паралельна до боковинкою, визначає форму ограні: 

- площинка; 

- калета; 

- шип; 

- денце. 

63. Вершина денця огранованої вставки у вигляді маленької площини 

або лінії, яка розташована паралельно до площини каменя: 

- калета; 

- коронка; 
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- боковинка; 

- площинка. 

64. Як поділяють ограновані камені за формою: 

- круглі, фантазійні; 

- кабошон, фацетні; 

- діамантові, східчасті; 

- комбіновані, діамантові, східчасті. 

65.Як визначається форма огранованої вставки: 

- за формою верхньої площинки; 

- за кількістю граней; 

- за формою граней; 

- за характером розташування граней. 

66.Як поділяють ограновані вставки за видом: 

- кабошон, фацетні; 

- круглої, фантазійної; 

- діамантові, східчасті; 

- комбіновані, діамантові, східчасті. 

67.Які існують види фацетного огранювання: 

- діамантове, східчасте, комбіноване; 

- діамантове, кабошон, комбіноване; 

- круглі, фантазійні; 

- діамантове, східчасте; 

68. Як визначається тип огранованої вставки: 

- формою та кількістю граней, характером їх розташування; 

- формою площинки; 

- формою граней; 

- характером розташування граней. 

69.Як поділяють ограні за типом: 

- проста, проміжна, повна; 

- кабошон, фацетна; 

- круглі, фантазійні; 

- діамантові, східчасті, змішані. 

70. Алмаз, що ограновані 57 гранями, має круглу форму називається : 

- діамант; 

- маркіз; 

- овал; 

- груша. 

71. За принципом додержання пропорцій ограновані вставки поділяють 

на: 

- класичні, практичні; 

- ідеальні, стандартні; 
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- стандартні, фантазійні; 

- круглі, фантазійні. 

72. Який діамант має “ідеальне огранювання” та використовуються в 

США як стандарт: 

- Толковського; 

- Джонсона і Реча; 

- Скандинавський стандарт; 

- Паркера. 

73. Який діамант в Німеччині використовується в якості стандарту: 

- Еплера; 

- Паркера; 

- Толковського; 

- Тіландера. 

74. Для яких діамантів рекомендовано використовувати стандартний 

діамант Паркера: 

- великих; 

- фантазійних; 

- круглих; 

- кольорових. 

75. Які форми ограні відносяться до фантазійних діамантів: 

- серце, маркіз, овал, груша; 

- беріон, радіант, принцеса; 

- риба, метелик, хрест, зірка; 

- магма, далія, радіант. 

76. Які форми ограні діамантів відносяться до змішаних: 

- принцеса, баріон, радіант; 

- смарагд, багет, трилліон; 

- маркіз, принцеса, груша; 

- овал, кругла, смарагд. 

77. Які форми ограні діамантів відносяться до східчастої: 

- смарагд, багет; 

- маркіз, серце; 

- кругла, овал; 

- груша, принцеса. 

78. Які форми ограні використовують для бокових каменів в ювелірному 

виробу: 

- трилліон; 

- овал; 

- маркіз; 

- кругла. 

79. Які форми ограні діамантів відносяться до незвичайних: 

- риба, метелик, хрест; 
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- зірка, маркіз, овал; 

- голова коня, груша, серце; 

- риба, принцеса, радіант. 

80. Аналоги природних каменів, що отримані хімічним шляхом: 

- синтетичний; 

- штучний; 

- імітація; 

- реконструйований. 

81. Синтезований з хімічних речовин коштовний камінь, який не має 

природного аналогу: 

- штучний; 

- синтетичний; 

- імітація; 

- реконструйований. 

82. Ювелірні камені, що виконані з натуральних та штучних матеріалів і 

тільки за зовнішнім виглядом нагадують справжні природні аналоги: 

- імітації; 

- штучні; 

- синтетичні; 

- реконструйовані. 

83. На яких процесах ґрунтується отримання синтетичних коштовних 

каменів: 

- кристалізації; 

- поліконденсації; 

- полімеризації; 

- сополімеризації. 

84. Які технологічні фактори є визначними для кристалізації 

синтетичних каменів: 

- тиск, концентрація, температура; 

- концентрація, швидкість, маса; 

- тиск, кількість речовини, чистота; 

- температура, речовина, тиск. 

85. Які методи вирощування кристалів використовують для коштовних 

каменів: 

- з розплавів, із розчинів, із газового середовища; 

- з розплавів, із газового середовища, у твердій фазі; 

- з розплавів, із розчинів, у твердій фазі; 

- із газового середовища, із розчинів, у твердій фазі. 

86.Методи вирощування кристалів коштовного каміння із розплавів: 

- метод Вернейля, Чохральського, Бриджмена-Стокберга, 

зонного плавлення; 
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- метод флюсу, гідротермальний, в умовах підвищеного тиску; 

- зонного плавлення, флюсу, гідротермальний. 

87. Які коштовні камені отримують методом плавлення у полум”ї (метод 

Вернейля): 

- корунд, шпінель, рутил, фабуліт; 

- корунд, гранат, ІАГ; 

- флюорит, шеєліт; 

- фіаніт, фабуліт. 

88. Які коштовні камені отримують методом витягування кристалу з 

розплаву (метод Чохральського): 

- корунд, шпінель, гранат, ІАГ; 

- корунд, рутил, фабуліт; 

- флюорит, шеєліт; 

- фіаніт, муассаніт. 

89. Які коштовні камені отримують методом зонного плавлення: 

- кубічний оксид цирконію; 

- гранат, ІАГ; 

- синтетичний рутил, фабуліт; 

- муассаніт, корунд. 

90. Які коштовні камені отримують з розплавленого розчинника (метод 

флюсу): 

- смарагд, рубін шпінель, гранат; 

- корунди, рутил, фабуліт; 

- фіаніт, фабуліт; 

- ІАГ, муассаніт. 

91. Які коштовні камені отримують гідротермальним зростанням 

кристалів з лугових водних розчинів: 

- смарагд, кварц; 

- смарагд, корунд; 

- кварц, шпінель; 

- муассаніт, фіаніт. 

92. Які коштовні камені отримують кристалізацією в умовах 

підвищеного тиску: 

- синтетичні алмази; 

- синтетичний рутил; 

- фіаніт, фабуліт; 

- муассаніт, ІАГ. 

93. Вирощування кристалів алмазу із газового середовища: 

- при низькому та високому статичному тиску, при високому 

динамічному тиску; 

- при низькому тиску з плазми й потоків атомів і іонів вуглецю, 

епітоксіальний синтез; 
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- метод зонного плавлення; 

- метод флюсу. 

94. В яких одиницях вимірюється маса дорогоцінних каменів: 

- карат; 

- грам; 

- гран; 

- момма. 

95. Чому дорівнює 1 карат коштовного каміння: 

- 200 мг; 

- 0,005 г; 

- 300 мг; 

- 500 мг. 

96. В яких одиницях вимірюється маса дорогоцінних перлів: 

- гран; 

- пункт; 

- міліграм; 

- грам. 

97. Формула Шафенберга для розрахунку маси діаманту: 

- М = D2*H*0,0061-0,0064; 

- М = D2*H*SG*0,0018; 

- М = D2*H*SG*0,0020$ 

- М = L*S*SG*0,025. 

98. За допомогою якого приладу визначається оптичний характер 

коштовного каміння: 

- полярископ; 

- рефрактометр; 

- спектроскоп; 

- коноскоп. 

99. Який прилад встановлює осність анізотропних каменів: 

- коноскоп; 

- полярископ; 

- рефрактометр; 

- дихроскоп. 

100. Визначення показника заломлення коштовних каменів 

здійснюється за допомогою: 

- рефрактометра; 

- полярископа; 

- коноскопа; 

- спектроскопі. 

101. Визначення плеохроїзму (дихроїзму) коштовних каменів 

здійснюється за допомогою: 

- дихроскопа; 
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- спектроскопа; 

- коноскопа; 

- рефрактометрі. 

102. Вивчення спектрів оптичного поглинання коштовних каменів 

здійснюється за допомогою: 

- спектроскопа; 

- дихроскопа; 

- коноскопа; 

- рефрактометра. 

103. Дослідження люмінесценції коштовних каменів здійснюється за 

допомогою: 

- ультрафіолетової лампи; 

- спектроскопа; 

- дихроскопа; 

- коноскопа. 

104. Який коштовний камінь не змочується водою, але прилипає до 

жирових сумішей: 

- алмаз; 

- рубін; 

- сапфір; 

- смарагд. 

105. В яких речовинах розчиняється алмаз: 

- натрієва, калієва селітра, сода; 

- “царська горілка”, азотна кислота; 

- сірчана кислота, фосфорна кислота; 

- карбонат натрію і калію. 

106. В скільки разів теплопровідність алмазу вища за метали: 

- в 2-5; 

- в 1,5; 

- в 10; 

- в 20. 

107. Від чого залежить сила “гри світла” алмазу: 

- блиску зовнішнього, повного внутрішнього відбиття, кількості 

рефлексів відбиття; 

- стану поверхні, дисперсії, блиску; 

- повного внутрішнього відбиття, ограні. 

108. Чому дорівнює показник заломлення алмазу: 

- 2,417; 

- 1,800; 

- 1,950; 

- 2,500. 

109. В скільки разів твердість алмазу перевищує твердість кварцу: 
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- в 90; 

- в 100; 

- в 150; 

- в 170. 

110. При якої температурі згорає в повітрі алмаз (С0): 

- 850-1000; 

- 720-800; 

- 2000-3000; 

- 4000. 

111. У якого коштовного каміння яскравим блиском спалахує верхня 

грань, а нижня світиться металевим блиском: 

- діамант; 

- фіаніт; 

- циркон; 

- ІАГ. 

112. За рахунок чого, при нахилі діаманта на його поверхні можна 

спостерігати відбиття електричної лампи без викривлень: 

- твердості; 

- показника заломлення; 

- дисперсії; 

- блиску. 

113. За рахунок чого відсутнє зображення предмета крізь діамант: 

- повного внутрішнього відбиття; 

- високого показника заломлення; 

- твердості; 

- високої густини. 

114. За рахунок чого створюється ілюзія значно меншої товщини 

діаманта: 

- показника заломлення; 

- повного внутрішнього відбиття; 

- густини; 

- прозорості. 

115. Якщо коштовний камінь прозорий у воді, то це: 

- діамант; 

- гірський кришталь; 

- фіаніт; 

- цирконій. 

116. Якщо забарвлення смуги крізь коштовний камінь викривлено, то 

це: 

- діамант; 

- фіаніт; 

- фабуліт; 
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- цирконій. 

117. Якім кольором люмінесціюють діаманти: 

- блакитним, рожевим, не люмінесціюють; 

- жовтим, рожевим, червоним; 

- фіолетовим, жовтим, блакитним; 

- рожевим, червоним. 

118. Чому дорівнює густина алмазу (г/см3): 

- 3,515; 

- 3,520; 

- 3,550; 

- 3,700. 

119. При який довжині хвилі відбувається головне поглинання алмазу 

(НМ)(“кейпспектр”): 

- 416; 

- 450; 

- 350; 

- 550. 

120. Які природні алмази мають забарвлення, яке залежить від вмісту 

елементів-домішок: 

- жовті, коричневі, сині; 

- рожеві, фіолетові, червоні; 

- зелені, блакитні, сірі; 

- чорні, зелені. 

121. Які природні алмази мають забарвлення внаслідок природного 

опромінення: 

- зелені, рожеві; 

- сині, жовті; 

- блакитні, сірі; 

- коричневі, чорні. 

122. Який коштовний камінь має виняткову прозорість у рентгенівських 

променях: 

- діамант; 

- корунд; 

- смарагд; 

- шпінель. 

123. Яка імітація діаманту має найбільшу твердість: 

- муассаніт; 

- ІАГ; 

- Джеваліт; 

- фіаніт. 

124. Яка імітація діаманту має найбільшу густину (г/см3): 

- гадолій-галієвий гранат; 
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- цирконій; 

- джеваліт; 

- фабуліт. 

125. Яка імітація діаманту має найбільший показник дисперсії: 

- синтетичний рутил; 

- фабуліт; 

- лінобат; 

- муассаніт. 

126. Яка імітація діаманту має найвищий показник заломлення: 

- синтетичний рутил; 

- муассаніт; 

- фабуліт; 

- лінобат. 

127. Яка імітація схожа за показником заломлення на діамант: 

- фабуліт; 

- джеваліт; 

- фіаніт; 

- лінобат. 

128. Яка імітація схожа за густиною на діамант: 

- муассаніт; 

- лінобат; 

- фіаніт; 

- цирконій. 

129. Яка імітація схожа за дисперсією на діамант: 

- гадалій-галієвий гранат, фіаніт; 

- синтетичний рутил, муассаніт; 

- фабуліт, лінобат; 

- ІАГ, джеваліт. 

130. Яка імітація схожа за твердістю на діамант: 

- муассаніт; 

- цирконій; 

- ІАГ; 

- фабуліт. 

131. Через які імітації діаманту не видно предмет: 

- фабуліт, синтетичний рутил, муассаніт; 

- фіаніт, ІАГ, циркон; 

- фабуліт, циркон, ГГГ; 

- фіаніт, фабуліт, муассаніт. 

132. Які коштовні камені входять до групи корунду: 

- рубін, сапфір, лейкосапфір; 

- смарагд, сапфір, рубін; 

- олександрит, зризоберил; 
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- парпараджа, смарагд, рубін. 

133. Які коштовні камені схожі на червоний рубін: 

- шпінель, рубеліт, піроп, топаз; 

- рубеліт, турмалін, кварц; 

- шпінель, олександрит, турмалін; 

- альмандин, рубеліт, пироп. 

134. Який елемент-хромофор забарвлює червоний рубін: 

- Cr 3+; 

- Al 3+; 

- Fe 2+; 

- Fe 3+. 

135. В скільки разів твердість рубіну перевищує твердість наступного 

мінералу шкали Мооса - топазу: 

- 7; 

- 10; 

- 15; 

- 20. 

136. Який коштовний камінь має найвищу хімічну стійкість: 

- рубін; 

- алмаз; 

- смарагд; 

- опал. 

137. Коштовний природний камінь, що має шари росту, які 

перетинаються під кутом до 60: 

- рубін; 

- сапфір; 

- смарагд; 

- алмаз. 

138. Як зветься безкольоровий сапфір: 

- лейоксапфір; 

- падпараджа; 

- зірковий; 

- ахроматичний. 

139. Як зветься жовтогарячий сапфір: 

- падпараджа; 

- лейоксапфір; 

- оріенталь; 

- цимофан. 

140. Коштовний природній камінь, що має шари росту, які 

перетинаються під кутом 1200: 

- сапфір; 

- рубін; 
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- смарагд; 

- алмаз. 

141. Які коштовні камені відносяться до групи берилу: 

- смарагд, аквамарин, морганіт; 

- смарагд, олександрит, хризоберил; 

- смарагд, хризоберил, хризоліт; 

- аквамарин, хризоліт, рубін. 

142. Який коштовний камінь групи берилу має найвищу твердість: 

- смарагд; 

- аквамарин; 

- морганіт; 

- гошеніт. 

143. Який коштовний зелений камінь зберігає свій колір при штучному 

освітленні: 

- смарагд; 

- хризоліт; 

- хризопраз; 

- демантоїд. 

144. Який коштовний камінь має смарагдово-зелений колір при денному 

освітленні та червоно-фіолетовий при електричному: 

- олександрит; 

- рубін; 

- смарагд; 

- турмалін. 

145. Який коштовний камінь називають “тяжеловесом”: 

- топаз; 

- шпінель; 

- хризоберил; 

- цимофан. 

146. Найцінніший вид хризоберилового “котячого ока”: 

- цимофан; 

- падпаранджа; 

- геліодор; 

- гошеніт. 

147. Які коштовні камені відносяться до групи гранату: 

- піроп, спесартин, родоліт, альмандин; 

- рубін, сапфір, смарагд, олександрит; 

- смарагд, аквамарин, морганіт, гошеніт. 

148. Який коштовний камінь групи гранату має зелений колір та 

діамантовий блиск: 

- демантоїд; 

- гесоніт; 
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- спесартин; 

- піроп. 

149. Який коштовний камінь має найбільшу кількість кольорових 

різновидів: 

- турмалін; 

- топаз; 

- шпінель; 

- гранат. 

150. Який коштовний камінь має характерний спектр поглинання, що 

пов’язаний з присутністю урану: 

- циркон; 

- цирконій; 

- фіаніт; 

- рутил. 

151. Який дорогоцінний камінь володіє п’єзоелектричними та 

піроелектричними властивостями: 

- турмалін; 

- топаз; 

- кварц; 

- шпінель. 

152. Який коштовний камінь має вигляд кавуна в перетині: 

- турмалін; 

- шпінель; 

- хризоберил; 

- демантоїд. 

153. Який дорогоцінний камінь прикрашає шапку Мономаха, корону 

Російської імперії, корону Британської імперії: 

- шпінель; 

- турмалін; 

- алмаз; 

- смарагд. 

154. Яке коштовне каміння за формою нагадує “літаючу тарілку” 

- фенакіт; 

- кварц; 

- топаз; 

- шпінель. 

155. Які коштовні камені відносяться до поняття “олівін” 

- хризоліт, перидот; 

- хризоберіл, олександрит; 

- аквамарин, хризоліт; 

- перидот, топаз. 

156. Які існують різновиди кварцу за будовою: 
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- кристалічні, полікристалічні, волокнисті; 

- кристалічні, приховано-кристалічні, аморфні; 

- кристалічні, анізотропні, ізотропні. 

157. Які різновиди коштовного каміння відносяться до кристалічного 

кварцу: 

- гірський кришталь, аметист, цитрин; 

- авантюрин, празем, котяче око; 

- димчастий кварц, моріон, соколине око. 

158. Які різновиди коштовного каміння відносяться до волокнистих: 

- котяче око, тигрове око, соколине око; 

- авантюрин, моріон, празем; 

- гірський кришталь, цитрин. 

159. Які різновиди коштовного каміння відносяться до приховано- 

кристалічних різновидів кремнезему: 

- халцедон, сердолік, хризопраз, агат; 

- авантюрин, хризоліт, геліотроп; 

- кремінь, сардер, хризоліт. 

160. Як поділяють коштовні шляхетні опали: 

- чорний, білий, вогняний, водяний; 

- гіаліт, молочний, кахологнг; 

- арлекин, молочний, кошаче око. 

161. Який коштовний камінь має опір роздавлюванню в 4 рази вищий, 

ніж у граніту; і в два рази більший, ніж у сталі: 

- нефрит; 

- малахіт; 

- лазурит; 

- бірюза. 

162. Який коштовний камінь під дією спиртів, парфумів, жирів, та ін. 

набуває зеленуватого кольору: 

- бірюза; 

- нефрит; 

- малахіт; 

- лазурит. 

 
163. Які коштовні камені мають органогенне походження: 

- перли, бурштин, гагат, корал; 

- перли, опал, гагат, малахіт; 

- перли, бурштин, лазурит. 

164. Які коштовні камені утворюються в мушлях устриць, мідій та 

інших молюсків: 

- перли; 
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- корали; 

- бурштин; 

- гагат. 

165. Хімічний склад перлів: 

- конхіолін, арагоніт, кальцит, фарбуючи домішки; 

- конхіолін, гіпс, вода, кальцит; 

- арагоніт, вода, фарбуючи домішки. 

166. Яку будову мають природні перли: 

- радіально-концентричну; 

- радіальну; 

- концентричну; 

- кристалічну; 

167. Різновиди справжніх перлів: 

- морських, прісноводні, рожеві, “маона”, чорні; 

- «біва», східні, китайські, японські; 

- мабе, кеші, оріенталь. 

168. Великі перлини масою більше 0,25 кар., правильної симетричної 

форми, чисто білого, коралового та ніжно-рожевого кольору з рівним 

поверхневим шаром, перламутровим бархатистим блиском відносять 

до: 

- дорогоцінних; 

- недорогоцінних; 

- культивованих; 

- морських. 

169. Які види перлів більше 0,25 кар. відносять до дорогоцінних: 

- “оріенталь”, прісноводні, австалійські; 

- “орієнталь”, австралійські, кафімські; 

- барочні, половинчасті, «біва». 

170. Які види перлів відносять до культивованих прісноводних 

- «біва», східні, китайські, японські; 

- «мабє», «кеші», японські; 

- барочні, половинчасті. 

171. Що зумовлює забарвлення перлини: 

- вид малюнка, домішки хім. елементів у воді; 

- пористість, густина перлів, будова морського дна; 

- температура води, вид перлин, колір її мушлі. 

172. Як зветься структура поверхні перлини: 

- терасна; 

- мозаїчна; 

- шиферна; 

- черепична. 

173. Від чого залежить блиск перлини: 
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- товщини перлинного шару, та міцності їх примикання; 

- структури поверхні, кольору перлини; 

- густини перлини, кольору. 

174. Яку будову має культивована перлина: 

- плоскошарову; 

- радіально-концентичну; 

- кристалічну; 

- приховано-кристалічну. 

175. Яка перлина підстрибує триваліше та ритмічніше: 

- природна; 

- культивована; 

- імітація скляна; 

- імітація керамічна. 

176. Яка перлина виявляється шершавою, та скрипить між зубами: 

- природна, культивована; 

- імітація з гематиту; 

- імітація зі скла; 

- імітація з цементу. 

177. Яка перлина при пропусканні електричного струму починає 

обертатись: 

- культивована; 

- природна; 

- природна морська; 

- культивована прісноводна. 

178. Яка перлина при випробуванні в магнітному полі починає 

повертатися або зміщується: 

- культивована; 

- природна; 

- природна морська; 

- природна прісноводна. 

179. На який перлині при спостереженні в ендоскопі з’явиться пляма: 

- культивовані; 

- природні; 

- культивовані морські; 

- природні прісноводні. 

180. Яку фігуру будови спостерігають при дифракції в рентгенівському 

випромінюванні у культивовані перлини: 

- чотирикутник; 

- шестикутник 

- п’ятикутник; 

- трикутник; 
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181. У якої перлини при спостереженні в тіньовому рентгені виразно 

видно межі між ядром та прикриттям. 

- культивовані; 

- природні; 

- імітації з скла; 

- імітації з гематиту; 

182. Коштовний камінь, який являє собою скелетні утворення колоній 

поліпів: 

- корал; 

- перли; 

- бурштин; 

- гагат. 

183. Який коштовний камінь при підігріванні виділяє запах смаленого 

волосся: 

- корал; 

- бурштин; 

- перли; 

- гагат. 

184. Яка основна діагностична ознака, за якою розрізняють корали: 

- колір; 

- розмір; 

- чистота; 

- маса. 

185. Яким методом отримують синтетичні корали: 

- метод Жильсона; 

- метод Вернеля; 

- метод Чохральського; 

- метод зонного плавлення. 

186. Яка “кістка” не входить до поняття “слонова кістка”: 

- великої рогатої худоби; 

- бивні слона; 

- бивні мамонта; 

- зуби гіпопотами. 

187. Що входить до складу “слонової кістки” як її основний компонент: 

- гідроксилфосфат кальцію; 

- гідрокарбонат кальцію; 

- глюканат кальцію; 

- карбонат кальцію. 

188. Яким кольором люмінесціює “слонова кістка”: 

- білуватим, фіолетово-блакитним; 

- рожевим, червоним; 

- зеленим, червоним; 



62 
 

 

- зеленим, сірим; 

- не люмінесціює. 

189. Коштовний камінь – копальнева смола: 

- бурштин; 

- гагат; 

- корал; 

- перли. 

190. Вміст янтарної кислоти в сукциніті (янтарю): 

- 8%; 

- 10%; 

- 15%; 

- 20%. 

191. Який коштовний камінь органогенного походження має 

електрізуємість: 

- бурштин; 

- перли; 

- корал; 

- “слонова кістка”. 

192. Який коштовний камінь – різновид копальневого вугілля: 

- гагат; 

- корал; 

- бурштин; 

- “слонова кістка”. 

193. Фактори, що визначають якість діамантів: 

- колір, дефектність, маса, якість ограні; 

- колір, чистота, якість полірування; 

- колір, симетрія, якість полірування; 

- дефектність, чистота, симетрія, пропорція. 

194. Скільки груп дефектності встановлено для діамантів Кр-17, Кр – 33 

(до 0,99 кар.). 

- 5 

- 8 

- 11 

- 12 

195. Скільки груп дефектності встановлено для дрібних діамантів, крім 

Кр – 17 та Кр – 33: 

- 8 

- 11 

- 12 

- 15 

196. Скільки груп дефектності встановлено для середніх (0,30-0,99) та 

великих (від 1,00) діамантів: 
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- 11 

- 12 

- 13 
- 14 

197. Діаманти, що мають суттєві дефекти належать до: 

- пікірованих; 

- тонованих; 

- дефектних; 

- пошкоджених. 

198. Які дефекти не враховуються при визначенні групи дефектності: 

- мікро-тріщини, сліди механічної обробки, найфи; 

- безкольорові та забарвлені включення мінералів; 

- тріщини; 

- лінії зростання. 

199. Скільки груп діамантів за кольором встановлені для круглих 

діамантів Кр – 17, Кр-33 до 0,99 кар. 

- 4 

- 7 

- 9 

- 10 

200. Скільки груп діамантів за кольором встановлені для дрібних 

діамант (до 0,29 кар.) 

- 7 

- 9 

- 10 

- 12 

201. Скільки груп діамантів за кольором встановлені для середніх та 

великих діамантів: 

- 9 

- 10 

- 11 

- 12 

202. Якими показниками оцінюється якість огранювання діаманта: 

- пропорція, симетрія, якість полірування; 

- пропорція, якість обробки поверхні; 

- симетрія, кути нахилу верху та низу; 

- лінійні розміри, якість обробка поверхні. 

203. Який параметр діаманту прийнято в якості базового для 

характеристики пропорції: 

- діаметр боковинці; 

- діаметр площинки; 

- висота діаманта; 
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- глибина денця. 

204. Класифікація діамантів за масою: 

- дрібні, середні, великі; 

- середні, великі; 

- дрібні, середні; 

- дрібні, великі. 

205. Які діаманти відносяться до дрібних: 

- до 0,29 кар. 

- до 0,10 кар. 

- до 0,50 кар. 

- до 0,30 кар. 

206. Які діаманти відносяться до середніх (кар.): 

- від 0,30 до 0,99; 

- від 0,50 до 0,99; 

- від 0,29 до 0,99; 

- від 0,50 до 1,00. 

207. Яка форма перлини прийнята за 100 % вартості при визначенні 

ціни: 

- ідеально заокруглена, симетрична; 

- не кругла; 

- напівбочкоподібна; 

- барочна. 

208. Який блиск перлів вважається найбільш цінним при визначенні 

вартості: 

- металевий; 

- яскравий; 

- скляний; 

- матовий. 

209. Колір перлів це комбінація – 

- власного кольору, оптичних ефектів, відтінку кольору; 

- власного кольору, насиченості, яскравості; 

- власного кольору, світлоти, яскравості. 

210. Який оптичний ефект спостерігається на поверхні перлини: 

- іризація; 

- опалесценція; 

- опалізація; 

- гра світла. 

211. Якого кольору перли вважаються найціннішими: 

- рожевий, білий, чорний; 

- рожевий, блакитний; 

- білий, жовтий; 

- білий, зелений. 
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212. Які відтінки перлів вважаються найбільш цінними: 

- блакитні, рожеві; 

- жовті, рожеві; 

- зелені, рожеві; 

- сині, рожеві. 

213. Яка товщина перламутрової оболонки перлів в торгівлі вважається 

допустимим мінімумом: 

- 0,35 мм; 

- 0,45 мм; 

- 0,55 мм; 

- 0,25 мм. 

214. Які якісні показники впливають на вартість бурштину: 

- чистота, колір; 

- дефектність, насиченість; 

- помутніння, тріщини; 

- світлота, чистота. 

215. Які якісні показники впливають на вартість коралу: 

- забарвлення, чистота; 

- інтенсивність, світлота кольору; 

- текстурний малюнок; 

- інтенсивність і рівномірність кольору. 

216. Які якісні показники впливають на вартість “слонової кістки”: 

- колір, структура; 

- забарвлення, чистота; 

- інтенсивність кольору; 

- дефектність. 

217. Яку назву мала грошова одиниця Свяченої Римської імперії: 

- гривна; 

- золотник; 

- унція; 

- лот. 
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Додаток В 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ПО ДІАГНОСТИЦІ КОШТОВНОГО 

КАМІННЯ 

 
СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №Ек-1 

 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки: діамантова, кругла 

П. Колір безкольоровий 

ІІІ- Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

кoноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 1,540 1,550 
 рефрактометрі 1,540 1,545 
  1,540 1,550 
  1,540 1,550 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 



68 
 

 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ №Ек-2 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки: кабошон 

П. Колір коричневий 

ІІІ. Прозорість: непрозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

-- 

V Результати досліджень на 
коноскопі 

-- 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

1,545 

VII. Мікроскоп кольорові домішки кристалів 

міді 

VІП. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-З 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки зіркова, октагон 

І. Колір блакитний 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

1,563 1,570 

1,564 1,570 
1,564 1,570 
1,563 1,570 

VII. Мікроскоп лінії зростання 

кристалу 

VIII. Дихроскоп: плеохроїзм помірний, колір: 

від блакитного до 
безкольорового 

ІХ. Спектроскоп: блак. фіол. 

1 1 1 1 1 1 
 

700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-4 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки антик, зіркова 

П. Колір жовтий 

ПІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-балка 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі: 

1,612 1,615 

1,610 1,620 
1,613 1,618 
1,610 1,620 
1,613 1,616 
1,610 1,620 
1,610 1,615 
1,610 1,620 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп -- 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція -- 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-5 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки фантазійний, краплеподібна 

ІІ. Колір червоний 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі: 

темний 

V. Результати досліджень на 

коноскош: 

немає оптичної фігури 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

N  1,809 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп: -- 

ІХ. Спектроскоп: оран.ж.ж-з.зел.  

1 1 1 1 1 1 1 

700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-6 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки проста, кругла 

П. Колір смарагдово-зелений 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV.  
полярископі 

темний 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

немає оптичної фігури 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

n>1,79 

VII. Мікроскоп волокнисті включення мінералу 

- 

VIII. Дихроскоп без змін 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція -- 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-7 
 

Експертизі підлягає ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки зіркова, антик 

ІІ. Колір рожевий 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

1,620 1,640 

1,632 1,640 
1,628 1,640 
1,630 1,640 

VII. Мікроскоп без змін 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм слабкий, колір: 

темно-рожевий, світло- 
рожевий 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-8 
 

Виконати експертизу ювелірного каменя, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки проста, кругла 

ІІ. Колір безкольоровий 

Ш. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

оптична активність "биче 
око" 

VI. Результати досліджень на 1,542 1,545 
 рефрактометрі 1,542 1,548 
  1,542 1,550 
  1,542 1,550 

VII. Мікроскоп -- 

VІІІ. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-9 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки зхрещена, овал 

ІІ. Колір фіолетовий 

ІІІ, Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

1,542 1,550 

1.542 1,554 
1,542 1,553 
1,542 1,551 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм слабкий, колір: 

світло-сірий, фіолетовий 

IX. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-10 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки овал, зіркова 

ІІ. Колір зелений 

ІІІ. Прозорість напівпрозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі: 

-- 

V. Результати досліджень на 

коноскош 

-- 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

n=1,520 (по краплі - методом 

дистанційного спостереження) 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп -- 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) 2,6 г/см3 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-11 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 

 

І. Тип і форма огранки діамантова, кругла 

ІІ. Колір зелений 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-балка 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі: 

1,740 1,750 

1,748 1,752 
1,742 1,750 
1,742 1,750 
1,740 1,749 
1,742 1,749 
1,742 1,749 
1,747 1,750 

VII. Мікроскоп включення флюсу 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм сильний, колір: 

темно-червоний, зел.,світло-зел. 

IX. Спектроскоп  
1 1 1 1 1 1 1 

700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція 365 нм - сильна, колір червоний 

 
254 нм - сильна, колір червоний 

XI. Щільність ( р ) -- 

 
ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-12 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки зіркова, кругла 

ІІ. Колір жовто-зелений 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

1,562 1,570 

1,561 1,570 
1,565 1,570 
1,565 1,570 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп відсутня зміна кольору 

IX. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція камінь не випромінює 

видимого світла 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-13 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки діамантова, кругла 

ІІ. Колір жовтий 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

1,568 1,572 

1,569 1,572 
1,568 1,572 
1,569 1,572 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм слабкий, колір: 

світло-блакитний, сірий 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-14 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки східчаста, багет 

ІІ. Колір зелений 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 1,557 1,560 
 рефрактометрі 1,558 1,560 
  1,558 1,560 
  1,557 1,560 

VII. Мікроскоп        вспінена хмара 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм помірний, колір: 

світло-зелений, зелений, 

IX. Спектроскоп  
1 

 
1 

  
1 
 

1 1 1 1 

700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-15 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки зхрещена, багет 

ІІ. Колір синій 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 1,762 1,769 
 рефрактометрі 1,763 1,769 
  1,763 1,769 
  1,762 1,769 

VII. Мікроскоп ! ! ! ! 

! ! ! 
! ! 

 включення у 

вигляді головастиків 
по всій поверхні 

огляду 

VIII. Дихроскоп -- 

ІХ. Спектроскоп  
1 1 

 
1 
 

1 1 1 ▐▐▐ 1 

700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція 365 нм - відсутня 

254 нм - відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-16 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки фантазійний, овал 

ІІ. Колір червоний 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 1,770 1,762 
 рефрактометрі 1,770 1,761 
  1,770 1,765 
  1,770 1,761 

VII. Мікроскоп лінії росту каменя 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм помірний, колір: 

від фіолетового до рожевого 

ІХ. Спектроскоп черв. блак. 

1 ▌▐ 1 1 1 1 1▌▐ 1 
700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція 365 нм - сильна – колір червоний 

 
254 нм - помірна – колір 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-17 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному обладнні 

має такі характеристики: 

І. Тип і форма огранки змішана, антик 

ІІ. Колір червоний 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 1,768 1,770 

 рефрактометрі 1,762 1,770 
  1.765 1,770 
  1,762 1,770 

VII. Мікроскоп     вспінена хмара, 

включення флюсу 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм сильний, колір: 

рожевий, яскраво-рожевий 

ІХ. Спектроскоп блак. 

1 ▌ ▐ 1 1 1 1 1 1 
700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція 365 нм - сильна, колір рожевий 

 
254 нм - сильна, колір білий 

XI. Щільність ( р ) -- 

 
 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-18 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки кабошон 

ІІ. Колір жовто-зелений 

ІІІ. Прозорість напівпрозорий 

IV. Результати досліджень на 
полярископі 

не визначаються 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

не визначаються 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

1,530 (по краплі, методом 

дистанційного спостереження) 

VІІ. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп -- 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція -- 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-19 

 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

 
 

І. Тип і форма огранки зіркова, овал 

ІІ. Колір червоний 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 1,628 1,640 
 рефрактометрі 1,625 1,640 
  1,622 1,640 
  1,625 1,640 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм помірний, колір: 

темно-рожевий, рожевий 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-20 
 

На експертизу надійшов ювелірний камінь, який на гемологічному 

обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки кабошон 

ІІ. Колір безкольоровий 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

-- 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

-- 

VI. Результаті досліджень на 

рефрактометрі 

1,550 (по краплі, методом 

дистанційного спостереження) 

VII. Мікроскоп      зони зростання 

кристалу 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

IX. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-21 
 

На експертизу надійшов ювелірний виріб 570 проби золота з 

дорогоцінним каменем, який на гемологічному обладнанні має такі 

характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки фантазійна, овал 

ІІ. Колір блакитний 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлювання та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура - балка 

VI. Результати досліджень на 1,612 1,614 
 рефрактометрі 1,612 1,620 
  1,610 1,620 
  1,610 1,613 
  1,610 1,617 
  1,610 1,620 
  1,611 1,618 
  1,611 1,622 

VII. Мікроскоп газоподібні та волокнисті 

мінеральні включення 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність (р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-22 
 

На. експертизу надійшов ювелірний виріб 585 проби золота з ювелірною 

вставкою, яка на гемологічному обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки східчаста, смарагдова 

ІІ. Колір зелений 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлювання та затухання 

4 рази 

V. Результаги досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура - балка 

VI. Результати досліджень на 1,662 1,697 
 рефрактометрі 1,651 1,670 
  1,662 1,689 
  1,662 1,678 
  1,660 1,679 
  1,662 1,776 
  1,660 1,690 
  1,660 1,678 

VII. Мікроскоп -- 

VІІІ. Дихроскоп плеохроїзм слабкий, колір від 

зеленого до світло-зеленого 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність (р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-2З 
 

На експертизу надійшов ювелірний виріб 585 проби золота з ювелірною 

вставкою, яка на гемологічному обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки східчаста, багет 

ІІ. Колір жовтий 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлювання та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 1,542 1,552 
 рефрактометрі 1,542 1,551 
  1,542 1,550 
  1,542 1,552 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм помірний, колір 

від темно-жовтого до світло- 
жовтого 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність (р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-24 
 

На експертизу надійшов ювелірний виріб 585 проби золота з ювелірною 

вставкою, яка на гемологічному обладнанні має такі характеристики: 
 

 

І. Тип і форма огранки плоска, антик 

ІІ. Колір рожевий 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлювання та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на    1,762   1,770  

 рефрактометрі    1,762   1,770  

     1,761   1,770  

     1,762   1,770  

VII. Мікроскоп включення у вигляді 

відбитку пальця 

(материнська порода) 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

ІХ. Спектроскоп  
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

▐ 
700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція -- 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження 

5. Заповніть картку ідентифікації. 

. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-25 

 
На експертизу надійшов ювелірний виріб 585 проби золота з ювелірною 

вставкою, яка на гемологічному обладнанні має такі характеристики: 

 

І. Тип і форма огранки кругла 

ІІ. Колір зелений 

ІІІ. Прозорість напівпрозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлення та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-хрест 

VI. Результати досліджень на 1,552 1,545 
 рефрактометрі 1,553 1,545 
  1,541 1,545 
  1,550 1,545 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 
ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-26 

 
На експертизу надійшов ювелірний виріб 585 проби золота з ювелірною 

вставкою, яка на гемологічному обладнанні має такі характеристики: 

 

І. Тип і форма огранки смарагдова, октагон 

ІІ. Колір зелений 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлювання та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура - балка 

VI. Результати досліджень на 1,652 1,686 
 рефрактометрі 1,650 1,665 
  1,652 1,682 
  1,651 1,668 
  1,652 1,688 
  1,652 1,668 
  1,652 1,681 
  1,653 1,668 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 
ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-27 

 
На експертизу надійшов ювелірний виріб 750 проби золота з 

дорогоцінним каменем, який на гемологічному обладнанні має такі 

характеристики: 

 

І. Тип і форма огранки кабошон 

ІІ. Колір зелений 

ІІІ. Прозорість непрозорий 

IV. Результати досліджень на 
полярискрпі 

не визначається 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

не визначається 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

n = 1,610 (по краплі, методом 

дистаційного спостереження) 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм слабкий, колір: 

від світло-зеленого до жовтого 

ІХ. Спектроскоп -- 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 
ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-28 

 
На експертизу надійшов ювелірний виріб 585 проби золота з ювелірною 

вставкою, яка на гемологічному обладнанні має такі характеристики: 

 

І. Тип і форма огранки кругла, діамантова 

ІІ. Колір жовто-зелений 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлювання та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура-балка 

VI. Результати досліджень на   1,640 1,635  

 рефрактометрі   1,648 1,639  

    1,640 1,638  

    1,645 1,639  

    1,640 1,639  

    1,641 1,639  

    1,643 1,630  

    1,640 1,630  

VII. Мікроскоп мінеральні включення 

VШ. Дихроскоп сильний: від жовто-зеленого 

до червоно-бурого 

ІХ. Спектроскоп чер. О. Ж.Ж-з.З-г г. Фіол. 
1 1 1 1 1 1 1 
700  650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція 365 нм - сильна - колір - жовтий 

 
254 нм - відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 
ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 



- 95 - 
 

СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-29 

 
На експертизу надійшов ювелірний виріб 750 проби золота з 

дорогоцінним каменем, який на гемологічному обладнанні має такі 

характеристики: 

 

І. Тип і форма огранки кругла, фантазійний 

ІІ. Колір синій 

ІІІ. Прозорість прозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

просвітлювання та затухання 

4 рази 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

оптична фігура - хрест 

VI. Результати досліджень на    1,765 1,770 

 рефрактометрі    1,765 1,770 
     1,765 1,770 
     1,768 1,770 

VII. Мікроскоп -- 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм відсутній 

ІХ. Спектроскоп  

1 1   1 1 1 1 1 
700  650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 
ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 
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СИТУАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ № Ек-З0 

 
На експертизу надійшов ювелірний виріб 750 проби золота з 

дорогоцінним каменем, який на гемологічному обладнанні має такі 

характеристики: 

 

І. Тип і форма огранки кабошон 

ІІ. Колір фіолетовий 

ІІІ. Прозорість напівпрозорий 

IV. Результати досліджень на 

полярископі 

-- 

V. Результати досліджень на 

коноскопі 

-- 

VI. Результати досліджень на 

рефрактометрі 

n = 1,760 (по краплі методом 

дистанційного спостереження) 

VII. Мікроскоп прямі лінії зростання, 

кольору 

VIII. Дихроскоп плеохроїзм помірний: від 

темно-червоного до червоного 

ІХ. Спектроскоп  
1 

 
1 

 
▐1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

700 650 600 550 500 450 400 

X. УФ-люмінісценція 365 нм - відсутня 

254 нм - відсутня 

XI. Щільність ( р ) -- 

 

 
ВИЗНАЧИТИ 

 
1. Основні показники заломлення. 

2. Максимальне двозаломлення. 

3. Оптичний знак, осність. 

4. Назву каменя: групу, мін. різновид, походження. 

5. Заповніть картку ідентифікації. 



- 97 - 
 

Додаток А 

ТИПИ ОГРАНКИ ЮВЕЛІРНИХ КАМЕНІВ 
 

 

 

 

Діамантова З вичайна Троянда Зірчата Ступінчаста Зхрещена 

 

Цейлонська Смарагдова Плоска Кабошон Кабошон Змішана 

 
ФОРМИ ОГРАНКИ ЮВЕЛІРНИХ КАМЕНІВ 

 

 
Квадрат Багет Октагон Антик Антик Овал 

 

 
 

 

Крапля Маркиз Бочкоподібна- Трапеція Серце Кругла 
(груша) 
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Додаток Б 

Діагностичні властивості деяких дорогоцінних каменів 

 

 
Назва мінералу 

Показник 

заломлення 

світла 

Подвійне 

заломлення 

світла 

Оптич- 

ні 

особли- 

вості 

 

Густина 

г/см3 

Твердість 

за шкалою 

Мооса) 

Авантюриновий 

польовий шпат 

1,532(±0,007) 

– 

1,542(±0,006) 

 

0,01 
 

2- 
 

2,65±0,02 
 

6-6,5 

 

Аквамарин 
1,564-1,570 

або 1,586- 
1,596 

0,006 

(0,004-0,01) 

 

1- 
2,71+/- 

0,03 

 

7,5-8 

Амазоніт 1,522-1,53 0,008 2- 2,56±0,01 6-6,5 

 
Берил 

1,577(+0,016/- 

0,015) – 1,583 

(+0,019/- 

0,015) 

0,006 

(0,004 – 

0,01) 

 
1- 

 

2,72+0,15/ 

-0,04 

 
7,5-8 

 
Берил червоний 

1,564(-0,006/- 

0,002) – 1,57 

(+0,007/- 

0,002) 

 
0,004-0,008 

 
1- 

 

2,72+0,15- 

0,06) 

 
7,5-8 

Геліодор 
1,570-1,574 
(±0,004) 

0,006(0,004 
–0,01) 

1- 2,7±0,0,02 7,5-8 

Перли і перли 
культивовані 

1,53-1,69 0,16 
 2,66+0,12/ 

-0,05 
2,5-4,5 

 

Смарагд 

1,5565-1,570 

або 1,593 – 

1,602 

0,0006(0,00 

4 –0,01) 

 

1- 
2,71+0,05/ 

-0,03 

 

7,5-8 

Смарагд 

синтетичний 

(гідротермальний) 

1,57(±0,004) – 

1,575(±0,005) 

 

0,004-0,009 
 

1- 
 

2,64-2,71 
 

7,5-8 

Смарагд 

синтетичний 

(Четем) 

 

1,561-1,564± 
0,003 – 

0,005 

 

1- 
 

2,66±0,01 
 

7,5-8 

Імітація опалу 

(Жильсонівська 

технологія) 

 

1,44 
 

- 
ізотроп- 

ний 

 

2,05 
 

5-6 

Кальцит 1,486-1,658 0,172 1- 2,70±0,01 3 

Кварц 1,544-1,553(±) 0,009 1+ 2,66±0,01 7 

Корал 1,486-1,658 0,172 1- 2,65±0,05 3,5-5 

Кордієрит 
1,542-1,551 
(+0,045-0,011) 

0,008-0,009 2- 2,61±0,05 7-7,5 

Лабрадор 1,559-1,568 0,009 0,010 2+ 2,70±0,05 6,6,5 
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1, 

1, 

(непрозорий 

560- 

57(±0,001) 
(прозорий) 

±0,001    

 
Назва мінералу 

Показник 

заломлення 

світла 

Подвійне 

заломлення 

світла 

Оптич- 

ні 

особли- 

вості 

 

Густина 

г/см3 

Твердість 

за шкалою 

Мооса) 

Лазурит 1,5 - 
ізотроп- 
ний 

2,70±0,05 6-6,5 

Лазурит імітація 

(Жильсонівська 

технологія) 

 

1,5 
 

- 
ізотроп- 

ний 

 

2,38 
 

4,5 

Молдавіт 1,50±0,01 - 
ізотроп- 
ний 

2,40±0,04 5,5 

Морганіт 
1,585-1,594 
(±0,006) 

0,006 
(0,004-0,01 

1- 
2,82+/- 
0,05 

7,5-8 

Обсидіан 
1,45 до 1,55 
(частіше 1,50) 

- 
ізотроп- 
ний 

2,45+0,05/ 
-0,1 

5-5,5 

Опал 
1,450+0,20/- 
0,080 

- 
ізотроп- 
ний 

2,15+0,07- 
0,90 

5-6,5 

Ортоклаз 
1,518-1,526 
(+0,004) 

0,008 2- 2,56±0,01 6-6,5 

 

Скаполіт 

1,544+0,003/- 

0,004 – 1,560 
+ 0,002/-0,010 

 

0,010-0,016 

 

1- 

 

2,64-2,66 

 

5,5-6,5 

 

Слонова кістка 

1,535-1,57 

(переважно 

1,54) 

 

- 
ізотроп- 

ний 

 

1,85±0,15 

 

2,5-2,75 

Содаліт 

 

Скло 

1,483±0,003 

 

1,44 до 1,90 

- 

 

- 

ізотроп- 

ний 

ізотроп- 

ний 

2,20-2,40 

 

2,3-4,5 

5-6 

 

5-6 

Флюорит 1,434 - 
ізотроп- 
ний 

3,18±0,01 4 

Халцедон 
1,535-1,539 
(-0,0005) 

0,004-0,006 
1+ або 
2- 

2,60±0,05 6,5-7 

 

Чароїт 
1,550(+0,002) 

–1,559(+0,002 

–0,005) 

 

0,009 
 

2+ 
2,68+0,10/ 

-0,14 

 

5-6 

 
Евдіаліт 

1,598(+0,012/- 

0,005) – 1,602 

(+0,009/- 

0,005) 

 
0,001-0,004 

 
1+ 

 
2,8-3,1 

 
5-6 
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Янтар (бурштин) 
1,54(1,539- 
1,545) 

- 
ізотроп- 
ний 

1,08±0,02 2,-2,5 

Сугиліт 
1,607-1,610 
(+0,001-0,002) 

0,003(0,001 
-0,004) 

1- 2,74±0,05 5,5-6,5 

Продовження дод.1 

 
Назва мінералу 

Показник 

заломлення 

світла 

Подвійне 

заломлення 

світла 

Оптич- 

ні 

особли- 

вості 

 

Густина 

г/см3 

Твердість 

за шкалою 

Мооса) 

Боазиліоніт 
1,602 – 1,621 
(±0,003) 

0,019-0,021 2+ 
2,94-+/- 
0,03 

5,5 

Нефрит 
1,606-1,632 
(-0,006) 

0,026-0,027 2- 
2,95-0,08- 
0,05 

6-6,5 

Бірюза 1,61-1,65 0,04 2+ 
2,76+0,08- 
0,45 

5-6 

Бірюза (імітація 
Жильсона) 

1,61-1,65 0,04 2+ 0,72-2,74 5-6 

 

Топаз 

1,619(+0,014- 

0,01) – 1,627 
(+0,016-0,01) 

 

0,008-0,01 

 

2+ 
3,53+/- 

0,01 

 

8 

 

Турмалін 

1,624(+0,015- 

0,01)–1,644 
(+0,022-0,01) 

0,02 (0,014- 

0,032) 

 

1- 
3,06+0,15- 

0,05 

 

7-7,5 

Кліногуміт 
1,625(+0,007- 
0,002) – 1,659 

0,034(0,024 
- 0,037) 

2+ 
3,18-0,17- 
0,05 

6-6,5 

Данбурит 
1,630- 
1,636(±0,003) 

0,006 2+ 
3,00+/- 
0,01 

7 

 

Андалузит 

1,634(+0,008- 

0,007)– 1,643 
(+0,006-0,003) 

 

0,007-0,013 

 

2- 
3,17+0,03 

– 0,12 

 

7,5 

 

Апатит 

1,642(+0,005 – 

0,014) 1,646 
(+0,003-0,014) 

 

0,002-0,006 

 

1- 
3,17+0,06- 

0,01 

 

5 

Фенакін 
1,654-1,670 
(+0,026-0,004) 

0,016 1+ 
2,95+/- 
0,01 

7,5-8 

 

Евклаз 

1,654 (-0,004) – 

1,673(+0,004 – 
0,002) 

 

0,019-0,025 

 

2+ 
3,10+/- 

0,01 

 

7,5 

Перидот 
1,654 – 1,690 
(+0,013-0,004) 

0,036-0,038 
2+ або 
2- 

3,34+0,14- 
0,06 

6,5-7 

Сподумен 
1,66-1,676 
(±0,005) 

0,014-0,016 2+ 
3,18++/- 
0,03 

6-7 

Жадеїт 
1,66- 
1,68(±0,008) 

0,02 2+ 
3,34+/- 
0,04 

6,5-7 
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Малахіт 1,66-1,910 0,25 2- 
3,95+0,15- 
0,70 

3,5-4 

 

Корнерупін 

1,665(+0,017- 

0,005) – 1,677 

(+0,022-0,003) 

 

0,012-0,017 

 

2- 
3,32+0,12- 

0,05 

 

6,5 

 

Продовження дод.1 

 
Назва мінералу 

Показник 

заломлення 

світла 

Подвійне 

заломлення 

світла 

Оптич- 

ні 

особли- 

вості 

 

Густина 

г/см3 

Твердість 

за шкалою 

Мооса) 

Діопсид 
1,674-1,701 

(+0,029-0,011) 
0,024 – 0,03 2+ 

3,29+/- 

0,03 
5-6 

Аксиніт 
1,678 – 1,688 
(±0,005) 

0,01-0,012 2- 
3,29+/- 
0,02 

6,5-7 

Цоїзит, танзаніт 
1,690(+0,01) – 
1,700(+0,006) 

0,01 (0,006- 
0,01) 

2+ 
3,3+0,25- 
0,05 

6-7 

Кіаніт 
1,716 – 1,731 
(±0,004) 

0,015 – 
0,017 

2- 
3,62+/- 
0,06 

4-7 

 
 

Шпінель 

1,718(+0,044- 

0,006) синя та 

зелена до 1,732, 

червона до 

1,762 

 
 

- 

 
ізотроп- 

ний 

 
3,60 + 0,3 

/ 0,06 

 
 

8 

Шпінель 
синтетична 

1,730 (±0,01) - 
ізотроп- 
ний 

3,65+ 0,13 
– 0,04 

8 

Епідот 
1,729 - 1,768 
(+0,012-0,035) 

0,019-0,045 2- 3,3 – 3,5 6-7 

Азурит 
1,73 – 1,838 

(±0,01) 
0,108 – 0,11 2+ 3,7 – 3,9 3,5-4 

 

 
Гранат, 

гросуляр 

1,734(+0,025- 

0,002) 

(прозорий) 

збагаченні 

ванадієм 

різновиди до 

1,7759 

 

 

- 

 

 
ізотроп- 

ний 

 

 
3,61+0,12- 

0,04 

 

 

7-7,5 

Гранат, гесоніт 
1,740(+0,017- 
0,01) 

- 
ізотроп- 
ний 

3,61+0,12- 
0,04 

7-7,5 

Гранат, піроп 
1,746(+0,01- 

0,026) 
- 

ізотроп- 

ний 

3,78+0,09- 

0,16 
7-7,5 

Хризоберил, 

олександрит, 

олександрит 

1,746 – 1,755 

(±0,005) 

0,007 – 

0,011 

2+ або 

2- 

3,73+/- 

0,02 

 

8,5 
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синтетичний      

Гранат, родоліт 
1,760(+0,01- 

0,02) 
- 

ізотроп- 

ний 
3,84+/-0,1 7-7,5 

Корунд, сапфір, 

рубін, сапфір 

синтетичний, 

рубін 

синтетичний 

 
1,762-1,770 

(+0,008-0,003) 

 
 

0,008 

 
 

1- 

 
3,99+/- 

0,04 

 
 

9 

 

 
Назва мінералу 

Показник 

заломлення 

світла 

Подвійне 

заломлення 

світла 

Оптич- 

ні 

особли- 
вості 

 

Густина 

г/см3 

Твердість 

за шкалою 

Мооса) 

Гранат, 
альмандин 

1,790(+0,03- 
0,02) 

- 
ізотроп- 
ний 

4,05+/- 
0,12 

7,5 

ІАГ 1,833 - 
ізотроп- 
ний 

4,55 8-8,5 

Гранат, 
андрадит 

1,875(±0,02) - 
ізотроп- 
ний 

3,84+/- 
0,03 

6,5-7 

Сфен 
1,900- 

2,034(±0,02) 
0,100-0,135 2+ 

3,52+/- 

0,02 
5-5,5 

Циркон 
1,925- 
1,984(±0,04) 

0,059 1+ 
4,70+/- 
0,03 

7-7,5 

Ортолюмінат 
ітрію 

1,938 –1,955 0,017 2+ 5,33 – 5,36 8,5 

Фіаніт 2,176 – 2,088 - 
ізотроп- 
ний 

5,5-5,9 8,5 

ГГГ 2,03 - 
ізотроп- 

ний 
7,05 6,5 

Лінобат 2,202-2,273 0,071 1- 4,64-4,66 5,5 

Фабуліт 2,409 - 
ізотроп- 
ний 

5,13+/- 
0,02 

6 

Алмаз 2,417 - 
ізотроп- 
ний 

3,52±0,01 10 

Муассаніт 2,648-2,691 0,043 1+ 3,21-3,23 9-9,5 
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Додаток Б 

Формули розрахунку маси діамантів 

 

Форма огранювання Рабоча формула 

Овал 
 
 

 

 
[(L+S)]2*H*0,0062 

 
Крапля (груша) 

 

 

(L*S*H)*0,00616…1,25:1 

*0,0060…1,50:1 

*0,0060…1,66:1 
*0,00575…2,00:1 

 
Маркіз 

 

 

(L*S*H)*0,00565…1,50:1 

*0,0058…2,00:1 

*0,00585…2,50:1 

*0,00595…3,00:1 

Серце 
 

(L*S*H)*0,059 

 
Смарагд 

 

 

(L*S*H)*0,008…1,00:1 

*0,0092…1,50:1 

*0,010…2,00:1 
*0,0106…2,50:1 

 
Багет +5% від смарагда 

 
 

 

(L*S*H)*0,008…1,00:1 
*0,0092…1,50:1 

*0,010…2,00:1 +5% 
*0,0106…2,50:1 
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