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1 центр симетрії  
     C 

наявність у кожної грані кристала ідентичної та 
антипаралельної їй парної грані 

2 осі симетрії  
     L6, L4, L3, L2 

слід зорієнтувати кристал так, щоби вісь була 
перпендикулярною до поверхні, на якій він знаходиться 

3 інші осі симетрії – L2, перпендикулярні до знайденої осі L6 (L4, L3 або L2); 
– L3, якщо знайдено 3 взаємно перпендикулярні осі L4 (L2) 

4 площини симетрії  
     P 

– перпендикулярну до знайденої осі L6 (L4, L3 або L2); 
– паралельні до знайденої осі L6 (L4, L3 або L2) 

5 інверсійні осі – Li6, якщо знайдено вісь L3 та перпендикулярну до неї 
площину P; 
– Li4, якщо знайдено одну вісь L2 або три взаємно 
перпендикулярні осі L2 (при обертанні кристала на 90º і 
відбитті в уявному центрі симетрії він суміщається з 
початковим положенням) 

Послідовність визначення елементів симетрії кристала 

3 



4 



Олівін  
(Mg,Fe)2SiO4 

3L23PC 
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Берил  
Be3Al2Si6O18 

L66L27PC 
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Проста форма – сукупність рівних граней, зв’язаних елементами симетрії. 
 
Комбінація – сукупність кількох простих форм. 

Морфологія кристалів 
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гексаедр (куб) 

гексагональна 
призма 

гексагональна 
дипіраміда 

дигексагональна 
дипіраміда 

пінакоїд 



моно – один тетра – чотири окта – вісім 

ди (бі) – два пента – п’ять дека – десять 

три – три гекса – шість додека – дванадцять 
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Назви багатьох простих форм походять від грецьких назв числівників і 
слова едра – грань (а також від форми граней): 

моноедр діедр 

тетраедр гексаедр (куб) 

ромбоедр 

ромбододекаедр 



закриті прості форми: куб, октаедр, тетраедр, дипіраміда 
відкриті прості форми: піраміда, призма, пінакоїд, моноедр 
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моноедр пінакоїд 

октаедр тетраедр куб тетрагональна 
дипіраміда 

гексагональна 
піраміда 

тригональна 
призма 



Виведення простих форм 
 
Загальна проста форма – проста форма, грані якої розміщуються косо 

відносно всіх осей і площин симетрії. 
 
Окрема проста форма – проста форма, грані якої перпендикулярні (або 

паралельні) хоч би до однієї осі чи площини симетрії, або розміщені 
симетрично відносно яких-небудь осей чи площин симетрії. 
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L2 // Y 
моноклінна сингонія 

діедричний вид симетрії  
моноедр пінакоїд діедр  

(осьовий) 

┴ ║ косо 



3L23PC 
ромбічна сингонія 

ромбодипірамідальний 
вид симетрії  

1, 2, 3 
пінакоїди 

4, 5, 6 
ромбічні призми 

C 
11 

22 21 31,32 
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61 

62 
51 

52 

71 

72 73 

74 

7 
ромбічна дипіраміда 
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,76 77, 

78, 



12 

Розподіл простих форм за сингоніями 
 
Триклінна, моноклінна, ромбічна сингонії (нижча категорія). 

моноедр 
(1 грань) 

С, пінакоїд 
(2 грані) 

P, діедр  
(площинний) 

(2 грані) 

L2, діедр  
(осьовий) 
(2 грані) 

ромбічна призма 
(4 грані) 

ромбічний тетраедр 
(4 грані) 

ромбічна піраміда 
(4 грані) 

ромбічна дипіраміда 
(8 граней) 



Тетрагональна, тригональна, гексагональна сингонії  (середня категорія). 

пінакоїд 
(2 грані) 

Li6  
тригональна 

(3 грані) 
L4  

тетрагональна 
(4 грані) 

L6  
гексагональна 

(6 граней) 

Li6 
дитригональна 

(6 граней) 
L4 

дитетрагональна 
(8 граней) 

L6  
дигексагональна 

(12 граней) 

призми 
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Тетрагональна, тригональна, гексагональна сингонії  (середня категорія). 

L3   
тригональна 

(3 грані) 

L4 
тетрагональна 

(4 грані) 

L6 
гексагональна 

(6 граней) 

L3 
дитригональна 

(6 граней) 

L4 
дитетрагональна 

(8 граней) 

L6 
дигексагональна 

(12 граней) 
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моноедр 
(1 грань) 

піраміди 



Тетрагональна, тригональна, гексагональна сингонії (середня категорія). 

Li6  
тригональна 

(6 граней) 
L4  

тетрагональна 
(8 граней) 

L6  
гексагональна 

(12 граней) 

Li6  
дитригональна 

(12 граней) 
L4  

дитетрагональна 
(16 граней) 

L6  
дигексагональна 

(24 грані) 
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дипіраміди 



Тетрагональна, тригональна, гексагональна сингонії (середня категорія). 

Li4 
тетрагональний  

тетраедр 
(4 грані) 

L3  
ромбоедр 
(6 граней) 

Li4 
дитетрагональний  

скаленоедр 
(8 граней) 

L3  
дитригональний  

скаленоедр 
(12 граней) 

L3 
тригональний  

трапецоедр 
(6 граней) 

L4 
тетрагональний  

трапецоедр 
(8 граней) 

L6 
гексагональний  

трапецоедр 
(12 граней) 
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Кубічна сингонія (вища категорія). 

тетраедр 
(4 грані) 

тригон-тритетраедр 
(12 граней) 

тетрагон-тритетраедр 
(12 граней) 

пентагон-тритетраедр 
(12 граней) 

гексатетраедр 
(24 грані) 
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Кубічна сингонія (вища категорія). 

октаедр 
(8 граней) 

тригон-триоктаедр 
(24 грані) 

тетрагон-триоктаедр 
(24 грані) 

пентагон-триоктаедр 
(24 грані) 

гексатоктаедр 
(48 граней) 
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Кубічна сингонія (вища категорія). 

гексаедр 
(6 граней) 

тетрагексаедр 
(24 грані) 

пентадодекаедр 
(12 граней) 

дидодекаедр 
(24 грані) 

ромбододекаедр 
(12 граней) 

// 
// 

// 

// 
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Енантіоморфні прості форми 

ромбічний тетраедр 

L3 
тригональний  

трапецоедр 
 

L4 
тетрагональний  

трапецоедр 
 

L6 
гексагональний  

трапецоедр 
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пентагон-тритетраедр пентагон-триоктаедр 
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3L2  
1 – ромбічний тетраедр 

 (4 грані) 

L22P  
1 – ромбічна піраміда 

2 – моноедр 
(5 граней) 

3L23PC 
1 – ромбічна дипіраміда 

(8 граней) 

11 

12 

13 

14 

11 12 

13 14 

11 12 

13 14 

11,15 15,12 

17,13 14,18 
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22 11-112 

Li63L23P  
1 – дитригональна призма 

2 – пінакоїд 
(8 граней) 

L66L27PС  
1 – гексагональна 

дипіраміда 
(12 граней) 

L33L23PС  
ромбоедр 
(6 граней) 

11 

12 

13 14 

15 

16 

21,22 

11 

12 

13 14 

15 
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1 2 2 4 4 4 8 

3 6 4 8 6 12 

3 6 

8 

4 8 
6 12 

6 12 16 12 24 
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4 6 8 12 6 8 

6 
24 12 12 24 

8 24 24 48 24 

4 24 12 12 12 

12 
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