
Геологічний музей в СУМДПУ. 

 Цей музей знаходиться на території Сумського Державного Педагогічного 

Університету імені А.С.Макаренка. 

 У цьому музеї є цікава експозиція присвячена горі Золотусі. 





Експозиція присвячена горі Золотусі. 





Гора Золотуха. Походження назви. 
 пагорб на лівому схилі долини річки Сули; геологічний заказник 

місцевого значення в Україні. Розташований у Роменському районі 

Сумської області, поблизу села Пустовійтівки, що на північний схід від 

міста Ромен. Площа природоохоронної території — 16 га. Статус — з 

1980 року. Висота пагорба 110—120 м. Вікіпедія 

 Висота: 110—120 м 

 Популярність вона набула, коли на її території була знайдена нафта - 

перша в Україні, яку часто називають чорним золотом. Від цього пішла 

назва гори. Також гора щедра на інші корисні копалини. 



Походження гори Золотухи. 





Мінерал гіпс 



Поширення в природі. 

 Гіпс зустрічається в природі у вигляді кристалів 

груботаблеткового (пігулкового), призматичного та 

стовпчикового різновидів, двійників типу «ластівчиний хвіст» 

та агрегатів, серед яких виділяють крупнокристалічний, 

листуватий, волокнистий та цукроподібний різновиди. Як 

домішки зустрічаються глиниста речовина, кварц, карбонати, 

органоґенні сполуки. Звичайно гіпс утворює великі пластові 

осадові поклади разом з вапняками, мергелями, глинами і 

пісками. Виникає також при гідратації ангідриту і як вторинний 

продукт окиснення сірчистих мінералів і сірки. Крім того, гіпс 

зустрічається як перевідкладений матеріал при гідрохімічних 

реакціях. 



Застосування. 

 Гіпс має широке застосування. Розмолотий гіпс застосовують як 

добриво (гіпсування). При температурі 120—200°С 

перетворюється в алебастр, що використовують для 

штукатурних робіт, для виготовлення форм у керамічному 

виробництві та різних виливків. При температурі 600—700°С 

переходить в безводний ангідрит. 



Фізичні і хімічні властивості гіпсу. 
 злам нерівний, але гнучкий; 

 блиск: від скляного до шовковистого або матового; 

 твердість: низька (легко дряпається нігтем); 

 мінерал повільно розчиняється у воді; 

 на дотик не жирний; 

 залишає після себе добре помітну білу рису; 

 Складається головним чином з двоводного сірчаного кальцію (кальцію 
сульфат) (CaSO4·2H2O). Містить СаО — 32,56 %; SO3 — 46,51 %; H2O — 20,93 
%. Супутні домішки: пісок, вапняки, сірчисте залізо та інші, що додають 
йому бурий чи червонуватий відтінок. Домішки знижують технічні 
властивості гіпсу. 

 Хімічна формула: CaSO4·2H2O 

 Хімічні властивості: не реагує з кислотами 

 Сингонія: Моноклінна сингонія 

 Твердість: 1,5—2 



Найбільші поклади гіпсу в Україні. 

 Значні поклади гіпсу в Україні знаходяться в Донецькій області а також 

на Прикарпатті. Найбільші родовища: Артемівське (Донецька область) 

Попасні ліски (Донецька область) 





Дякую за увагу!!! 


