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LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình Thạch học được biên soạn nhằm cung cấp những lý thuyết cơ bản của bộ
môn chuyên nghiên cứu về các loại đá cho sinh viên ngành địa chất của Trường Đại học
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngoài những kiến thức cơ bản về thạch học, nội dung
của giáo trình còn trang bị những kỹ năng cần thiết để xác định các loại đá một cách
chính xác. Vì vậy, giáo trình này cũng có thể phục vụ trực tiếp cho các nhà địa chất đang
công tác ở các ngành khác nhau thường xuyên phải tiếp xúc với các loại đá.
Nội dung của Giáo trình bao gồm 3 phần cơ bản được sắp xếp theo một trình tự logic:
Phần I: Các đá magma; Phần II: Các đá trầm tích và Phần III: Các đá biến chất. Mỗi phần
được trình bày theo các chương mục cụ thể với nội dung phù hợp với đặc thù phân loại
và mô tả, cũng như phương pháp xác định tên của các loại đá. Sau mỗi chương là các câu
hỏi hướng dẫn, nhằm hệ thống hóa và hướng cho sinh viên những vấn đề cốt lõi cần được
chú ý trong quá trình học tập.
Mặc dù không được đề cập trong nội dung của Giáo trình, nhưng công tác thực hành
nhận biết các loại đá trên mẫu vật cụ thể, cũng như vị trí phân bố của chúng trong mối
liên quan với cấu trúc địa chất khu vực là một phần việc có vai trò quan trọng đặc biệt và
không thể tách rời trong quá trình học tập bộ môn Thạch học.
Tuy đã có rất nhiều cố gắng, nhưng nội dung và hình thức thể hiện của Giáo trình
không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, tác giả rất mong nhận được những ý kiến
đóng góp cụ thể của người sử dụng để tiến tới hoàn thiện, nhằm phục vụ tốt nhất cho
công tác giảng dạy của Nhà trường.
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