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МІНЕРАЛОГІЯ в НЕЗАЛЕЖНІЙ уКРАЇНІ (1991—2021 рр.) 

Статтю присвячено аналізу сучасного стану мінералогічних знань і здобутків у незалежній Україні (1991—2021 рр.). 
Розглянуто основні досягнення вчених України у різних галузях цієї фундаментальної дисципліни з циклу наук про Зем -
лю — регіональній, систематичній і генетичній мінералогії, кристалохімії й фізиці мінералів, мінералогічній кристало-
графії, біо- та наномінералогії, експериментальній, космічній та прикладній мінералогії, музейній справі. В Україні 
сформовано чотири всесвітньовідомі наукові школи (регіонально-мінералогічна академіка Євгена Лазаренка, термо-
барогеохімічна професора Миколи Єрмакова, кристалохімічна академіка Олександра Поваренних, фізики мінералів 
професорів Івана Матяша, Олексія Платонова, Аркадія Таращана), представники яких найбільше збагатили мінера-
логію оригінальними результатами. Основні проблеми сучасної мінералогії в Україні — кадрові, наукові, прикладні 
тощо — стисло сформульовано у "Висновках" статті.

Ключові слова: аналіз, мінералогічні знання і здобутки, незалежна Україна (1991—2021 рр.).

Вступ. на сучасному етапі розвитку мінерало
гії в україні (1991—2021 рр.), тобто в незалеж
ній україні, маємо і нові здобутки, і вагомі 
втрати. 

Мета статті —висвітлити сучасний стан мі
нералогії в україні й окреслити актуальні в 
кризовий період прикладні завдання.

як і в усьому цивілізованому світі, певне 
значення для розвитку мінералогії в україні, 
на тлі успішного функціонування раніше зас
нованих ("мінералогічний журнал", "мінера
логічний збірник", "геохімія і рудоутворення"), 
мала поява нових періодичних видань — "мі
неральні ресурси україни" (1994), "коштовне 
та декоративне каміння" (1995), "Збірник нау
кових праць Інституту фундаментальних дос
ліджень" (2000), "Збірник наукових праць ук
раїнського державного геологорозвідувального 
інституту" (2000), "геологомінералогічний ві
сник" криворізького гірничорудного універ
ситету (2000), "геолог україни" (2003), "Запис
ки українського мінералогічного товариства" 
(2004), а також монографія д. гурського "Кон-

цептуальні засади державної мінерально-сиро-
винної політики щодо використання стратегіч-
но важливих для економіки країни корисних ко-
палин" (2008).

яскравою ознакою ступеня розвитку науки 
є наявність наукових шкіл і тісно пов’язаних із 
ними захищених дисертацій, передусім док
торських. в описуваному періоді підготовлено 
до захисту 22 докторських дисертації. дві з них 
залишились незахищеними через передчасний 
відхід авторів. За науковими напрямами їх роз
поділено так: термобарогеохімія (П. Баранов, 
д. возняк, г. кульчицька, Ю. ляхов, І. наум
ко, м. Павлунь, І. Попівняк) — 7; регіональ- 
на мінералогія (с. галій, в. Євтєхов, о. Ємець, 
е. янчук) — 4; фізика мінералів (н. дудченко, 
с. мацюк, в. радчук, м. таран) — 4; кристало-
хімія мінералів (г. легкова, в. мельников) — 2; 
екологічна мінералогія (біомінералогія) (Ф. Зу
зук, Б. Шабалін) — 2; мінералогічна кристало-
графія (в. квасниця) — 1; онтогенія й типомор-
фізм мінералів (в. Індутний, І. носирєв) — 2. 
успішно захищено також докторські дисерта
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ції, які містять чимало оригінальної мінерало
гічної інформації, зокрема праці в. венідик
това, в. грінченка, в. Загнітка, м. ковальчука, 
в. курепіна, в. нестеровського, в. сьомки, 
с. Шнюкова та ін. Більшість названих вчених 
були або залишаються лідерами відповідних 
наукових напрямів і осередків. як потужний 
чинник розвитку мінералогії в україні можна 
розглянути створені ще в радянські часи міне
ралогічні наукові школи: регіональноміне ра
логічна академіка Євгена лазаренка, термоба
рогеохімічна професора миколи Єрмакова, 
кристалохімічна академіка олександра Пова
ренних, фізики мінералів професорів Івана 
матяша, олексія Платонова й аркадія тара
щана [16, 26, 32, 34].

Ще одним показником рівня мінералогії є 
видані в україні підручники та навчальні по
сібники: підручники: — Гемологія (2002), Мі
нералогія (2009, 2013), Генезис мінералів (2003, 
2007, 2021), Основи мінералогії України (2009), 
Основы кристаллографии и кристаллохимии 
(2011), Мінералогія. короткий курс для бака
лаврів (2017). навчальні посібники: Кристало
графія і мінералогія (1996), Вступ до мінералогії 
(1997); Основи кристалохімії мінералів (1998); 
Основи морфології та анатомії мінералів (2000); 
Прикладна мінералогія (2002), Мінералогія в 
особах (2011). окрім того, в українських вишах 
видано чимало лекційних матеріалів і посібни
ків з різних дисциплін. Попри цей солідний 
доробок, досі немає та надзвичайно потрібні 
нині підручники з фізики мінералів і біомінера-
логії. 

Певну роль у розвитку мінералогії в неза
лежній україні зіграло українське мінерало
гічне товариство (умт) та три нові, наближені 
до мінералогії, інституції — державний гемо
логічний центр україни, спілка геологів укра
їни, музей коштовного і декоративного камін
ня. сприяли розвитку мінералогії також мате
ріали наукових форумів, зокрема, наукових 
читань імені академіка Євгена лазаренка, VI—
IX з’їздів умт тощо.

Структура сучасної мінералогії в Україні.  
мінералогія пройшла тривалий і складний 
шлях — від зародження недиференційованого 
уявлення до сучасного розгалуженого та струк
турованого знання про мінерали (рисунок). 
елементи знання мають різний статус, устале
ну та неусталену термінологію, різноякісно 
напов нені. впадає в очі, що бракує таких роз
ділів як "нові мінерали" та "ядерна мінерало

гія". ос тання — новий напрям на стику ядерної 
фізики та мінералогії, вже пройшла стадію за
родження (а. вальтер), але не наповнилась до
статнім фактичним матеріалом. 

Регіональна мінералогія. їй належить провід
на роль постачальника мінералогічної інфор
мації, на засадах якої розвиваються інші на
прями мінералогії. скромно зародившись у 
XVIII ст., регіональна мінералогія україни 
 особливо стрімко розвивалася у 40—90ті рр. 
XX ст. — "золотий вік" української мінералогії. 
Плідний період її історії пов’язаний з ім’ям 
Євгена лазаренка — засновника української 
регіональномінералогічної школи [16]. 

нині позиції регіональної мінералогії не є 
такими однозначними, хоча розвивалися всі її 
напрями. в означений період вийшло друком 
чотири з п’яти книг колективної "карпатської" 
монографії [30, 31]. нині список мінералів 
українських карпат становить орієнтовно 350 
найменувань, із них 50 — це єдині знахідки в 
україні, шість — вперше відкрито в карпа тах. 
Ці книги, а також монографія П. Білоніжки 
[2] — вагомий внесок, насамперед львівських 
мінералогів, у загальний доробок регіональної 
мінералогії україни.

Під кутом зору визначних досягнень можна 
оцінювати також книгу о. тищенка "Минералы 
Крыма" (2015), що містить характеристику 421 
мінералу. Це енциклопедичне узагальнення з 
мінералогії унікального краю. воно підсилене 
цікавими новими мінералогічними даними 
для гірського криму, наведеними у нещодавно 
виданій монографії П. Білоніжки (2017). міне
ралогія україни збагатилася також багатьма 
збірниками праць з мінералогії, популярною 
мінералогічною книгою "Сто мінералів Украї
ни" (2018) та монографіями з істотною часткою 
мінералогічної інформації [1, 29, 42, 47 тощо].

досить потужно та розмаїто представлений 
напрям із вивчення окремих мінералів. най
більше праць присвячено діаманту (алмазу) 
[17, 38, 46 тощо]. хоча знахідками діаманту по
крито практично всю територію україни, за
лишається актуальним старе завдання — від
крити в україні його корінні родовища. не 
менш важливими є монографії, присвячені зо
лоту [18], сріблу (и. латыш, 1997), міді [19], 
піриту (в. Павлишин и др., 2004), топазу (в. Пав
лишин та ін., 2017), мінералам кремнезему 
(е. Шнюков и др., 2013). видано також два 
збірники, присвячені міді волині (2002, 2006). 
Зростає число публікацій, присвячених знахід
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кам нових для надр україни мінеральних видів 
і різновидів, серед яких і новий для земної кори 
мінерал симферит — Li (Mg, Fe3+, Mn3+)2 × 
× [PO4]2 (в. Байраков та ін., 2005). Певний ре
зонанс отримали англомовні монографії про 
мінерали карпат і камерних пегматитів волині 
[49, 50]. досягнення регіональної мінералогії 
віддзеркалено у згаданих докторських і декіль
кох десятках кандидатських дисертацій, а та
кож майже сотні статей. 

База даних україни поповнилася новими 
знахідками. рідкісний колорадоїт (HgTe) знай
дено у кварцкарбонатних жилах гірського 
криму (е. Шнюков и др., 2011), цинковольтаїт 
і політип вюртциту (вюртцит 10Н) в руді му
жіївського золотополіметалічного родовища 
(в. квасниця, Є. науменко, 2018), два мало
відомих силікати REE — торнебоміт-(Се) і га-
теліт-(Се) — в руді анадольського рудопрояву 
REE (в. хоменко та ін., 2013). деякі нові рід

структура мінералогічної науки в україні
The structure of mineralogical science in Ukraine
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кісні мінерали знайдено у лужних породах 
україни (с. кривдік, в. Шаригін та ін.): перол-
тит, цзиньшацзяніт, гейтманіт, бафертисит, бао-
тит, тайніоліт, ельпідит, ешиніт, Y-REE-цир-
коноліт, армстронгіт, янхаугіт тощо. до нових 
знахідок призвело дослідження руд Au, Sc, U, 
REE тощо (с. Бондаренко та ін.): в уранових 
рудах UNa формації досліджено рідкісні міне
рали: уекфілдит-(Ce) (CeVO4) і різновид сенаїту 
складу PbFeFe8Ti12O38; у золотоносних рудах 
майського родовища виявлено перший міне
рал селену — богдановичит (AgBiSe2) і телурид 
ауруму та талію (Au3TITe2) — новий мінерал, 
який автори не зареєстрували. у 2015 р. міне
рал такого складу знайдено у рудах австралії та 
названо гонеаїтом (honeaite). отримано важли
ві в науковому та практичному сенсі новітні 
дані з типохімізму V i Scвмісних піроксенів: 
егірин-діопсидового ряду (V2O5 до 2 мас. %)  
і діопсид-егірин-джервіситового ряду (Sc2O3 до 
12 мас. %); уперше на українському щиті (уЩ) 
виявлено колумбіттанталіти, збагачені скан
дієм (до 5 мас. %). 

Інтенсивний період накопичення нових мі
нералів у надрах україни (1990—2004 рр.) від
дзеркалено у статті о. Зінченка "нові мінерали 
україни" (2004). Підбито підсумок складу мі
нерального царства україни станом на 2006 р. 
[36] і 2012 р. [12]. на початку 2012 р. база даних 
мінералів україни містила 963 назви, ще орієн
товно 100 мінералів і фаз не мали визнаного 
статусу. Парадоксально, однак внаслідок но
менклатурних змін у мінеральному царстві 
нині число відомих в україні мінеральних ви
дів помітно зменшилося. Загалом за останні 30 
років число мінеральних видів зросло більше 
ніж на 300 і нині наближається до 1000 видів. 
Попри все залишається гострою проблема від
криття принципово нових мінералів і створен
ня сучасного монографічного видання з міне
ралогії україни.

на завершення цього підрозділу — декілька 
слів про оригінальну новацію "ГеоКарпати 
(польськоукраїнський туристичний шлях)" 
[48], який добре відпрацьовано та міг би стати 
прообразом аналогічних мінералогопетро гра
фічних туристичних маршрутів, які перетина
тимуть волинь, кривбас, донбас. 

Систематична мінералогія. Це широкий роз
діл мінералогії, покликаний систематизувати 
знання, що стосуються мінералів, зазвичай 
згідно з науковою класифікацією. Централь
ним поняттям у систематичній мінералогії є 

мінеральний вид. в україні непросту проблему 
мінерального виду концептуально розробляли 
в. соболєв (1949), о. Поваренних (1966), Є. ла
заренко (1970—1978), в. Павлишин (2008). ва
гоме місце в систематичній мінералогії посідає 
наукова термінологія. розроблення україн
ської мінералогічної термінології пов’язанo з 
виходом у світ словників І. верхрадського 
(1909), П. тутковського (1923), Є. лазаренка та 
о. винар (1975).

номенклатура мінералів і затвердження но
вих видів належать до обов’язків міжнародної 
мінералогічної асоціації (IMA), зокрема ними 
займається відповідна комісія при IMA. на ли
пень 2021 р. затверджено 5721 мінеральний вид, 
назву яких записано латинкою. виникла проб
лема як ці назви записувати українською — зі 
збереженням орфографії чи вимови, зберігати 
історичну назву чи змінювати її відповідно до 
змін у правописі? За радянських часів зв’язок 
українських мінералогів з ІМА відбувався через 
всесоюзне мінералогічне товариство (вмо), 
кириличні синоніми назв мінералів публікува
ли "Записки вмо". від 1994 р. українське мі
нералогічне товариство (умт) увійшло до 
складу IMA як незалежна громадська організа
ція, створення словника стало обов’язком 
умт, на IX з’їзді якого (вересень 2017 р.) сфор
мовано Термінологічну комісію при УМТ (тк 
умт) на чолі з в. Павлишиним. до роботи ко
місії залучено широку мінералогічну громад
ськість і відкрито обговорення в наукових ви
даннях (о. Пономаренко, г. кульчицька, 2015; 
г. кульчицька, в. Павлишин, д. Черниш, 2016; 
г. кульчицька, о. матковський, в. Павлишин 
та ін., 2017 тощо). тк умт ухвалила зберегти 
історичні назви мінералів, залишивши їхню 
орфографію без змін. Щодо назв мінералів, 
відкритих за часів незалежності україни, прий
нято рішення утворювати українські синоніми 
шляхом запису вимови латиноалфавітної назви 
мінералу відповідно до вимог недавно затвер
дженого українського правопису (2019). Згід
но з ухвалою тк умт створено сучасний 
"Словник українських назв мінеральних видів" 
(далі — словник) [44]. у словнику застосова
но дві новації. Поперше, розширено вживан
ня дефісу у складних назвах мінералів, зокрема 
у тих, в яких поєднано ірраціональну складову 
(що походить від місцезнаходження, прізвища, 
події тощо) і раціональну (вказує на склад або 
структуру). такий підхід полегшує орієнтуван
ня в номенклатурі мінералів. Подруге, уніфі
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ковано правопис раціональних складових, зок
рема префіксів, утворених від назви хімічних 
елементів, що сприятиме запам’ятовуванню 
орфографії назв мінералів. відповідно до реко
мендацій IMA, префікси утворено від латин
ських назв хімічних елементів. українським 
мінералогам варто бути готовими до того, що 
назви мінералів українською можуть сильно 
бути відмінними від таких російською, осо
бливо видів, відкритих після 1990 р. Це 
пов’язане зі змінами стандарту транслітерації 
української абетки латиницею, із запізнілим 
надходженням інформації про походження на
зви тощо.

Генетична мінералогія. традиційно представ
лено дослідженнями в галузях, зазначених на 
рисунку.

Онтогенія мінералів неодмінно наявна у су
часних мінералогогенетичних дослідженнях. 
Продуктивно розвив цю чи не найскладнішу 
тему в. Індутний (1991). він напрацював нові 
ефективні методи кількісного аналізу форм мі
неральних індивідів в агрегатах, структур агре
гатів і гірських порід, що дають змогу вирішу
вати складні проблеми петрології й онтогенії 
мінералів. онтогенез різних мінералів Берегів
ського рудного поля продуктивно досліджува
ли о. Ємець і н. словотенко. одна з методич
них новацій — використання для онтогенезу 
катодолюмінісцентного іміджаналізу (л. ска 
кун, н. словотенко, р. серкіз).

сучасна концепція онтогенії мінералів та 
можливості її використання найповніше та 
ґрунтовно викладено в підручникумонографії 
"Генезис мінералів" (2021), що витримав три ви
дання. онтогенія й філогенія деяких мінера 
лів — карбонатів, кварцу та інших мінералів 
залізистих кварцитів кривбасу, магматичних 
акцесорних мінералів, топазу гранітів і камер
них пегматитів, мінералів соляних покладів 
тощо — висвітлено у статтях і кандидатських 
дисертаціях (Б. Пирогов, альхамаді алі мо
хамед, І. леонова, нето мануель саанд, о. Че
піжко, в. кадурін, в. мельников, л. степанюк, 
о. Пономаренко, о. вовк, в. Павлишин, в. дя
ків, П. Білоніжка та ін.). вельми оригіналь
ними є праці, присвячені онтогенії уролітів  
(с. кадурін, Ф. Зузук). найпоказовішим тут є 
том III "Онтогенія уролітів" у монографії [13].

в онтогенії мінералів одне з центральних 
місць посідає генераційний аналіз (І. носи
рєв). до розроблення цієї теми продуктивно 
долучилися геохімікихронометристи л. сте

панюк, о. Пономаренко, о. Бобров та ін. на
приклад, в кристалах циркону з амфіболітів 
виявлено декілька різновікових зон росту: 2,97; 
2,83—2,80; 2,03—2,00; 1,78 ± 0.01 млрд рр.

Термобарогеохімія (дослідження включень 
мінералоутворювального середовища) — най
потужніше розвинений розділ сучасної гене
тичної мінералогії. Значний, якщо не пере
важний обсяг досягнень української термоба
рогеохімічної школи, залишився у "золотому 
віці" мінералогії [26]. у незалежній україні 
основні термобарогеохімічні дослідження здій
снювали у львівському національному універ
ситеті (лну) імені Івана Франка, Інституті гео
логії і геохімії горючих копалин (Ігггк) нан 
україни у львові, Інституті геохімії, мінерало
гії та рудоутворення (Ігмр) імені м.П. семе
ненка нан україни в києві [34]. 

на кафедрі геології корисних копалин лну 
імені Івана Франка активно вивчали флюїдні 
включення в мінералах здебільшого золото
рудних родовищ і рудопроявів україни (І. Ба
куменко, м. Павлунь, о. Бобров, а. сіворо
нов, л. скакун). у рахівському рудному районі 
визначено умови та стадійність мінералоутво
рення під час формування родовища золота 
сауляк (І. Попівняк, с. Ціхонь, т. олійник), 
доведено тристадійність процесу мінералоут
ворення на золотопрояві Білий Потік (с. Ці
хонь), досліджено флюїдні включення в жиль
ному кварці метаморфічних порід Чивчинсь
ких гір (І. Бакуменко, м. марусяк). моногра  
фія "термобарогеохимия золота" (1995) стала 
ще однією спробою науковців львівського  
університету впровадити в теорію рудогенезу 
та практику геологорозвідувальних робіт ме
тодику тБгхдосліджень золоторудних фор
мацій. 

на підставі великого масиву фактичних ма
теріалів вивчення родовищ W, Mo, Sn, CuMo, 
Au, AuAg, Pb, Zn, Sb, Hg, флюориту, п’єзо
оптичного кварцу модельно реконструйовано 
флюїдний режим ендогенних рудоутворюваль
них процесів та фізикохімічні чинники рудо
концентрації. результати цих досліджень ви
світлено в численних наукових звітах, канди
датських (т. Павлюк, с. Ціхонь, с. кріль) та 
докторських (а. Пізнюр, Ю. ляхов, І. Попів
няк та м. Павлунь) дисертаціях.

на кафедрі мінералогії львівського універ
ситету тБгхроботи провадили в комплексі з 
онтогенічними, ізотопногеохімічними та ін
шими дослідженнями [34]. вивчали метамор
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фічне мінералоутворення в мармароському 
масиві карпат і гідротермальнометасоматичне 
мінералоутворення в процесі формування 
золотополіметалевого зруденіння українсь ких 
карпат і уЩ (в. степанов, л. скакун, о. Ємець, 
І. мудровська, н. словотенко та ін.). одержа
но нові оригінальні дані щодо термометрії роз
плавних включень у кварці з алунітизованих 
туфів Берегівського рудного району (І. Баку
менко, м. медвідь, н. словотенко). 

важливим підсумком роботи дослідників лну 
імені Івана Франка у XXI ст. є видання фунда
ментальних колективних зведень [3, 30, 31]. 

в Інституті геології і геохімії горючих копа
лин нан україни термобарогеохімічні дос
лідження започаткував в. калюжний, органі
зувавши відділ геохімії глибинних флюїдів (су
часна назва). Підсумковим звітом діяльності 
відділу стала монографія "Флюїдний режим 
мінералоутворення в літосфері" [4]. доведено, 
що загальний склад летких компонентів вклю
чень у мінералах — важливий показник гене
зису й масштабності нафтогазових і рудних 
родовищ (І. наумко, Й. сворень, м. давиден
ко). розкрито закономірну послідовність змі
ни термобаричних і геохімічних параметрів 
міграції вуглеводнів (в. калюжний, м. Бра
тусь, м. вітик, І. дудок, с. ломов, д. мачаль
ський, І. наумко), висвітлено роль прожилко
вої мінералізації серед відкладів нафтогазонос
них областей [20]. 

водночас включення у мінералах почали ви
користовувати для вирішення питань екзоген
ного мінералоутворення, зокрема, пов’язаних 
із особливостями кристалізації солей в евапо
ритових басейнах. Цей науковий напрям фор
мувався під керівництвом о. Петриченка, який 
заснував відділ геохімії осадових товщ нафто
газоносних провінцій. мінералогогеохімічні 
дослідження в комплексі з термобарогеохіміч
ними спрямовано на вирішення проблем гало
генезу — визначення фізикохімічних параме
трів середовища седиментації й перекристалі
зації солей, з’ясування еволюції хімічного 
складу води світового океану на тлі загально 
го історичного розвитку Землі, напрацювання 
критеріїв пошуку корисних копалин, пов’я
заних з евапоритами (о. Петриченко, в. кова
левич). Це здебільшого новаторські досліджен
ня, левова частка яких залишилися у "золотому 
віці" [26]. За результатами тБгхдосліджень в 
обох відділах захищено чотири докторські та 
28 кандидатських дисертацій, написано десят

ки наукових звітів, опубліковано сотні статей і 
понад десять монографій. 

своєрідним дзеркалом термобарогеохіміч
них досліджень Ігггк нан україни є док тор
ська дисертація І. наумка (2006), в якій розроб
лено модель еволюції глибинних флюїдів за 
включеннями в мінералах і з’ясовано головні 
чинники міграції, трансформації, диференціацій 
та акумуляції флюїдів під час мінералогенезу.

З 1970х рр. розпочато дослідження вклю
чень у мінералах у відділі регіональної та гене
тичної мінералогії Інституту геохімії і фізики 
мінералів ан україни (нині Ігмр ім. м.П. се
мененка нан україни) та у відділі термодина
міки геосфер Інституту геохімії навколишньо
го середовища нан україни. отримано об’єк
тивні дані щодо TPXпараметрів формування 
різних об’єктів [34]. вагомий внесок — нове 
уявлення про високотермобаричні потоки 
CO2флюїду як продукти дегазації глибинної 
магми, що брали участь у формуванні родо 
вищ різних корисних копалин уЩ (д. возняк, 
в. Павлишин). результати тБгхдосліджень 
стали базовими у докторських дисертаціях  
д. возняка (2003) і г. кульчицької (2009), їх до
речно використано у докторських дисертаціях 
с. галія (1995) та о. Ємця (2008), вони стали 
також складовими деяких кандидатських ди
сертацій. найголовнішим здобутком київських 
дослідників є фундаментальна монографія 
д. возняка [7], яка збагатила сучасну термоба
рогеохімію принципово новим і оригінальним 
підходом до вивчення флюїдних включень.

Учення про типоморфізм мінералів, спрямова не 
на з’ясування взаємозв’язків конституції, мор
фології, анатомії та властивостей мінералів із 
параметрами середовища мінералоутворення, 
нині має, порівняно з "золотим віком" мі не
рало гії, скромні досягнення. найголовніши 
ми є [34]:

•усебічно з’ясовано типоморфізм амфібо
лів, а також типоморфне значення люмінес
ценції салічних породоутворювальних мінера
лів [23, 25];

•доведено, що оптикоспектроскопічні та 
колориметричні параметри глибинних мінера
лів є стійкими типоморфними ознаками різно
го роду мантійних процесів і мають пошуково
оцінювальне значення, насамперед як критерії 
діамантоносності [28];

•виявлено, що смуги поглинання іонів пе
рехідних металів у мінералах адекватно реагу
ють на зміну температури кристалів і їхнє гід
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ростатичне стискування. Залежність енергії 
стабілізації кристалічним полем (ескП) хро
мофорів у мінералах від температури та тиску 
відкрила можливість використання концепції 
ескП для оцінки PTумов кристалізації ендо
генних мінералів [45];

•розширено відомі та з різним ступенем до
стовірності, обґрунтовано нові типоморфні 
ознаки діаманту та його супутників (в. квас
ниця, З. Бартошинський, с. Цимбал, Ю. Цим
бал, к. Ільченко, Ю. Панов, о. тищенко, І. По
бережська), міді (І. квасниця, о. Павлюк,  
в. Павлишин та ін.), графіту (в. яценко, в. квас
ниця), золота (с. Бондаренко, в. квасниця, 
м. ковальчук, л. Заборовська, в. сукач та ін.), 
піриту (с. галій, в. Павлишин та ін.), арсено
піриту і бляклих руд (о. Цільмак, с. Бондарен
ко), флюориту (т. лупашко, д. возняк), магне
титу (л. томурко), кварцу (д. возняк, д. Чер
ниш, Ю. хоменко та ін.), циркону і монациту 
(т. лупашко, с. савенок, а. таращан та ін.), то
пазу (в. Павлишин, д. возняк, о. вовк, І. на
умко), берилу (о. вовк, І. наумко), гра натів 
(л. омар, в. Євтехов), слюд і хлоритів (о. Пла
тонов, в. хоменко, а. таращан, с. крив дік), 
егірину (в. харитонов, в. мядзель), піроксенів 
і амфіболів (в. синіцин, о. митрохин, в. мель
ников, н. Юрченко), лужних польових шпатів 
(в. мельников, т. лупашко), цео літів (о. гре
чановська), кальциту (г. Зан кович, в. Загніт
ко), калійних солей (д. си дор) тощо.

Нові генетичні типи мінеральних комплексів. 
відкриті наприкінці XX ст. рідкіснометалеві 
пегматити уЩ (Інгульський мегаблок) вияв
лено генетично різнорідними утвореннями з 
особливими серед них петалітовими пегмати
тами, які за мінералогічними ознаками істотно 
відмінні від поширених у природі рідкісноме
талевих пегматитів (д. возняк, в. Бугаєнко, 
Ю. галабурда, в. мельников, в. Павлишин та 
ін.). Метапегматити — термін, яким іденти
фіковано новий, на нашу думку, генетичний 
тип родовищ рідкісних елементів, пов’язаних 
із вище названими пегматитами (в. Павлишин 
и др., 1996). Йдеться про інтенсивно змінені 
рідкіснометалеві пегматити, у формуванні яких 
виділено два розірвані в часі етапи: магматич
ний і метаморфічний (метасоматичний), у хо 
ді якого пегматити першого етапу були кар
динально метасоматично змінені (д. возняк, 
в. Павлишин). 

Кристалохімія мінералів. Ще не так давно функ
ціонувала знана та потужна кристалохімічна 

школа о. Поваренних. нині вона помітно скоро
тила обсяг робіт, хоча заявила про себе доктор
ськими дисертаціями г. легкової (2006) і в. мель
никова (2010), узагальненнями з ІЧспектроскопії 
мінералів мангану [8], а також кристалохімічни
ми напрацюваннями, які випливають із результа
тів дослідження фізики мінералів.

кристалохімічна палітра досліджень в. мель
никова розмаїта [34]. акцентуємо увагу на йо 
го кристалохімічних напрацюваннях, що сто
суються найпоширеніших мінералів земної 
кори — лужних польових шпатів (лПШ), а це 
численні статті та незахищена докторська дис
ертація. Його праці містять оригінальні резуль
тати дослідження двійників інверсії лужних 
польових шпатів методами рентгенівського 
аналізу, оптичної й електронної мікроскопії. 
Інверсія моноклінної структури високотемпе
ратурних модифікацій лПШ у низькотемпера
турну триклінну структуру є проявом загаль
ного принципу диссиметризації. Після інверсії 
кристал лПШ розпадається на систему доме
нів, орієнтованих за альбітовим і перикліно
вим законами двійникування. Припускається, 
що саме протон є ефективним каталізатором 
трансформації двійникової структури лПШ.

Протягом останнього десятиліття мінерало
гами отримано нові результати з кристалохімії 
піроксенів, берилу, циркону, апатиту, опалу:

• загальною рисою егіринів октябрського 
масиву та метасоматитів с. дмитрівка (При
азов’я) є дефіцит катіонів у позиції М2. егірин 
метасоматитів чітко відрізняється відмінними 
від піроксену маріуполітів за вмістом титану, 
егірин з маріуполітів — від різних типів мета
соматитів за співвідношенням Mg/Mn (в. хо
менко);

• доведено, що світлі жовтозелені тони за
барвлення егірину із октябрського масиву зу
мовлено комбінацією смуг переносу заряду 
о2– → Fе3+ та Fе2+ → Fе3+. Зі збільшенням 
вмісту Fe2+ спостерігається стрімке зростання 
обох цих смуг, спричиняючи насичене зелене 
забарвлення (в. хоменко); 

• з’ясовано кристалохімічну природу різно
го забарвлення жовтих берилів. відомі наз  
ви "геліодор" та "золотистий берил" належать 
кристалохімічно різним відмінам (о. Плато
нов, в. хоменко, м. таран);

• спектроскопічне дослідження рідкісного 
бациту дало змогу визначити характер вход
ження у його структуру іонів Fe2+ і Fe3+ та по
казати їхню вирішальну роль у забарвленні 
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цього мінералу (синій колір) завдяки доміну
ванню в його спектрах інтенсивної смуги пере
носу заряду Fe2+ → Fe3+ орієнтовно 13850 см–1 
(м. таран, в. хоменко); 

• завдяки застосуванню комплексу спектро
скопічних методів — Фл (т. лупашко), еПр 
(л. дерський, м. Багмут), ямр (а. калінічен
ко) та ІЧспектроскопії (к. Ільченко) — з’я
совано кристалохімічні особливості циркону 
та малакону, характерних і важливих мінералів 
Жовторіченського родовища рідкіснометале
вих руд;

• у тісній співпраці з ученими із німеччини 
започатковано поглиблене дослідження кри
сталохімії мінералів REE. Зокрема показано, 
що входження великої кількості REE у струк
туру бритоліту анадольського рудопрояву (до 
67—68 % REE2о3) компенсується виникнен
ням вакансій в позиції А1 (в. хоменко);

• зв’язок параметрів елементарної комірки з 
хімічним складом простежено для циркону, мі
нералів із груп цеолітів і епідоту (о. гречанов
ська);

• з різних боків досліджено апатит, найбіль
ше у зв’язку з проявом ізоморфних заміщень 
(а. литовченко, а. калініченко, о. калінічен
ко, с. кривдік, о. Брик, м. Багмут та ін.);

• ізоморфізм, зарядовий стан і властивості 
іонів титану в кварці дослідили а. таращан та 
ін.; за допомогою різних сучасних методів ви
явлено форми входження протонів у структу 
ру звичайного та шляхетного опалу (о. Брик, 
о. калініченко та ін.);

• результативно досліджено структуру та 
властивості природних оксидів і гідроксидів 
заліза та їхніх штучних аналогів [41];

• започатковано (в. Павлишин) новий нап
рям у кристалохімії мінералів, пов’язаний із 
поняттям аномальний монокристал — гетеро
генний кристал із пониженою стосовно ідеалі
зованої структури симетрією й аномальними 
властивостями. на прикладі кристалів деяких 
мінералів показано різний ступінь їхньої дис
симетризації [34].

Фізика мінералів. Це один із провідних нау
кових напрямів мінералогії в україні, який, на 
жаль, зазнав істотних втрат, коли пішли з жит
тя відомі вчені, фундатори української школи  
з фізики мінералів І. матяш, а. литовченко, 
о. Платонов, о. Брик. тим не менше школа 
достатньо успішно функціонує, розширює 
об’єкти досліджень, поглиблює їхнє вивчення.

Фізика мінералів — міждисциплінарна нау

ка, яка на сучасному етапі розвитку охоплює 
широке коло питань — від суто фізикотео
ретичних до прикладних розроблень. вона має 
чимало досягнень [32, 33, 35, 37], які здобули 
світове визнання. останніми десятиліттями 
продовжено [34] традиційну та славнозвісну 
серію актуальних фундаментальних узагаль
нень з оптичної спектроскопії й люмінесценції 
породоутворювальних мінералів — амфіболів 
[24], польових шпатів і кварцу [25], мінералів 
верхньої мантії [28], слюд і хлоритів [40], гра
натів [39]. Це істотний внесок у мінералогію, 
наповнений унікальною інформацією стосов
но фізичної й генетичної природи забарвлення 
та люмінесценції мінералів. 

оптикоспектроскопічні та колориметричні 
характеристики, кореспондовані з їхньою кри
сталохімією та генетикою, вийшли на перше 
місце внаслідок дослідження мафічних ман
тійних мінералів [28]. с. мацюк інтенсифіку
вав спектроскопічне дослідження гранатів, 
успішно започатковане о. Платоновим та ін. 
(1984, 1985). він отримав 6000 спектрів оптич
ного поглинання глибинних мінералів, виявив 
точки колірності гранатів із різних парагенези
сів, серед яких, зокрема, окреслилися поля ко
лірності гранатів із діамантовмісних асоціацій. 
Цю тему було надалі талановито розвинуто [39, 
45, 46]. 

вельми інформативною є книга "оптичес
кая спектроскопия и люминесценция породо
образующих слюд и хлоритов" [40]. у ній ви
світлено природу систем оптично активних 
центрів у деяких шаруватих силікатах, складе
но найповніше зведення про оптикоспек тро
скопічні параметри 3dNіонів у шаруватих си
лікатах. науковий інтерес викликають радіо
спектроскопічні узагальнення з радіаційної 
стійкості мінеральних матриць [9] і властивос
тей оксидів і гідроксидів заліза [41].

Значний обсяг наукової інформації з фізики 
мінералів "розпорошений" у численних стат
тях, опублікованих в українських і закордон
них періодичних виданнях, часто спільно із за
кордонними авторами:

• досліджено оптичні спектри різних міне
ралів за високих значень T і P, зокрема перехід 
Fe2+ із високо у низькоспіновий стан у сиде
риті (м. таран, к. лангер, д. мюллер та ін.);

• вивчено вплив енергії стабілізації криста
лічним полем на ізоморфне входження Cr3+ у 
кристалічну структуру кисеньвмісних мінера
лів (м. таран);
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• спектроскопічно досліджено діамант, бе
рил, егірин, біотит, Tiвмісний кварц, Fe3+
польові шпати, флюорит, циркон, а також штуч
ні мінерали й ефективні імітатори коштов ного 
каміння (в. хоменко, к. Ільченко, т. лупаш
ко, а. таращан, м. Багмут, о. вишневський, 
е. Польшин та ін.);

• ґрунтовно досліджено спектроскопічні 
властивості мінералів, таких як кіаніт, форсте
рит, сподумен тощо, цікавих з погляду нових 
технічних матеріалів, насамперед оптичних 
квантових генераторів (о. Платонов, а. тара
щан, м. таран, в. хоменко);

• на підставі детального аналізу FTIR
спектрів з’ясовано форми входження OHгруп 
до олівінів, гранатів, піроксенів (с. мацюк). 
отримано також ІЧспектри OHгруп у при
родних і опромінених топазах (в. хоменко);

• здійснено традиційне радіоспектроскопіч
не вивчення розподілу Fe2+ і Fe3+ по структур
них позиціях різних мінералів, дослідження 
дефектності діаманту та кварцу, ізоморфного 
заміщення у штучних і природних апатитах, 
SiO4полімеризації у кристалах циркону, опи
сано електропольові ефекти в кварці (а. ли
товченко, о. Брик, а. калініченко, о. каліні
ченко, м. Багмут, о. Пономаренко, в. Іва
ницький, о. гречанівський, а. ларіков, 
л. дерський, е. Польшин, в. снісар, о. Франк
каменецька та ін.);

• різними методами, зокрема за допомогою 
комп’ютерного моделювання, досліджено ра
діаційну стійкість породоутворювальних мі
нералів. виявлено чинники стійкості мінера
лів — ступінь ковалентності хімічних зв’язків, 
число нееквівалентних поліедрів, значення 
ефективних зарядів кисню тощо та розпочато 
пошук радіаційно стійких середовищ (о. Брик, 
о. Пономаренко, о. гречанівський, в. сьом
ка, а. литовченко, а. калініченко, м. Багмут, 
в. Іваницький);

• виконано ретроспективну еПр дозиме
трію біомінеральних об’єктів (емалі зубів, кіст
кової тканини, мінеральних включень у біоло
гічних тканинах тощо), що фіксують дозу 
опромінення, яку людина отримала в минуло
му. Цю роботу спрямовано на вирішення прак
тичних задач, пов’язаних із мінімізацією нега
тивних наслідків Чорнобильської катастрофи 
(о. Брик, в. радчук, о. Щербина та ін.).

отже, радіоспектроскопічне та оптико
спек троскопічне дослідження мінералів в ук
раїні, яке нині виконують лише в Ігмр нан 

україни, продовжує розвиватися й урізнома
нітнюється за об’єктами та методами дослід
ження.

Мінералогічна кристалографія. Цей народ
жений в україні термін (Є. лазаренко, 1951), 
віддзеркалює широке коло питань, пов’язаних 
із морфологією, анатомією мінералів, їхнім 
зв’язком з кристалічною структурою й умова
ми кристалізації. розглянемо досягнення цьо
го напряму за двома найрезультативнішими в 
мінералогічній кристалографії методами ана
лізування (в. квасниця, 2008): симетрійним і 
кристаломорфологічним.

Симетрійний аналіз мінералів України найпо
вніше виконано у 2007 р. [36]. результати за
свідчили, що у надрах україни так само, як у 
земній корі, провідна роль належить моно
клінним мінералам і мінералам планаксіаль
них видів симетрії, але з відкриттям нових мі
нералів частка кубічних мінералів в україні 
дещо підвищилася. висновок аналізу — симе
трійна характеристика мінералів україни дещо 
вища, ніж така для земної кори загалом, отже 
надра україни мають резерв для відкриття но
вих мінеральних видів, переважно нижчої си
метрії [34].

Кристаломорфологічний аналіз мінералів Ук-
раїни. Попри те, що в україні мінералогічною 
кристалографією цілеспрямовано займаються 
одиниці, а в нан україни лише в Ігмр [16, 35, 
37], результатами досліджень можна похвали
тися. Безсумнівне лідерство належить в. квас
ниці зі співавторами (в. крочук, в. Бартошин
ський, д. возняк, о. вишневський, о. Павлюк 
та ін.). вивчено кристаломорфологію понад 70 
мінералів україни, для більшості з яких крис
таломорфологічні характеристики наведено 
вперше. найкраще морфологічно вивченими є 
мінерали карбонатитів Чернігівської зони, ка
мерних пегматитів волині, родовищ і рудопро
явів поліметалічних і ртутних руд Закарпаття 
та донбасу. лише за останні 10 років опубліко
вано орієнтовно до двох десятків наукових 
праць, які висвітлюють зовнішню морфологію 
та внутрішню анатомію кристалів мінералів 
різного генезису: 

• уперше описано морфологію багатогран
ників халькозину (І. квасниця), отримано нові 
дані з морфології калушиту (сингеніту) (в. квас
ниця та ін.), зіставлено морфологію волніну 
(бариту) із східних і Західних карпат (в. квас
ниця, І. квасниця). об’єктами дослідження в 
різний час були дипірамідальні кристали моліб
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деніту з Пержанського рудного району (в. сьом
ка та ін.), ільменіту з приазовських кімберлі 
тів (в. квасниця та ін.), циркону з відкладів 
стебницької світи з Передкарпаття (с. Бекеша, 
г. Петруняк), мегасфероліти гіпсу з Придніс
тер’я (в. Покалюк та ін.). на новому рівні роз
глянуто кристаломорфологію, анатомію й ге
незис дипірамідальних кристалів циркону із 
лужних порід Приазов’я (в. квасниця та ін.), 
здійснено морфологоанатомічний аналіз крис
талів циркону в ізотопногеохронологічних 
дослідженнях (о. Пономаренко);

• за даними кристаломорфологічного аналі
зу в україні, як і в інших золоторудних районах 
світу, в разі переходу від давнього глибинного 
та середньоглибинного зруденіння до молод
шого подібноповерхневого зростає кількість 
добре утворених кристалів золота та стає склад
нішою їхня морфологія, зростає роль дендри
тів і складних двійників. найрізноманітнішою 
є кристаломорфологія малоглибинного низь
копробного золота Закарпаття [18];

• більшість діамантів із осадових порід за
хідної частини уЩ за кристаломорфологією й 
іншими характеристиками подібні до дрібних 
діамантів із кімберлітів [46];

• досконало вивчено мікрокристаломорфо
логію й анатомію кристалів імпактного діа
манту з Білилівської астроблеми (в. квасниця, 
р. вірт, с. Цимбал);

• отримано нові дані щодо кристаломор
фології та люмінесценції діамантів з озерних 
відкладів Західної волині, походження яких 
пов’язують з місцевими кімберлітами або лам
п рофірами. визначено поширеність простих 
форм на кристалах діаманту: тригонтри ок
таедри (32,2 %), тетрагонтриоктаедри (10,5 %), 
гексаоктаедри (45,1 %), тетрагексаедри (10,2 %), 
гексаедри (1,5 %) (г. яценко та ін., 2011);

• вивчено морфологію й оптичні властивос
ті діамантових кубів і тетрагексаедрів із кімбер
літів (З. Бартошинський та ін.), виділено дві 
групи багатогранників — гексаедри, де фор
мою росту є октаедр, та куби і гексаокта едри зі 
складною, переважно волокнистою будовою;

• з’ясовано особливості кристаломорфоло
гії мармароських "діамантів" з олігоценових 
відкладів дуклянської зони словацьких кар
пат (І. дудок та ін., 2000);

• усебічно, зокрема морфологічно, вивчено 
кристали міді. науковим підґрунтям для ство
рення міднорудної галузі в україні можуть ста
ти морфологічні типи самородної міді, при

в’язані до конкретних рудопроявів і умов ут
ворення [19];

• досліджено кристаломорфологію графіту із 
давніх метаморфічних і магматичних порід ук
раїни (в. квасниця та ін.). виявлено унікальні 
прояви спірального росту кристалів, з’ясовано 
природу сферолітів, встановлено рідкісний 
тип кристалізації графіту у вигляді дендритів;

• досконало досліджено кристали рідкісно
го у природі граутиту (в. квасниця, Є. наумен
ко), знайденого в Заваллівському графітовому 
родовищі (л. скакун та ін.). виділено шість 
морфологічних типів кристалів і декілька типів 
їхніх агрегатів;

• кристалографічне дослідження двох всес
вітньовідомих мінералів із волинського родо
вища — топазу та берилу — здійснено у тісно 
му взаємозв’язку "кристалічна структура — 
умови кристалізації — зовнішня форма крис  
талів" (о. вовк та ін.);

• ізотопногеохронологічні дослідження крис
талів акцесорного циркону поєднано з мор
фологоанатомічним аналізом (о. Понома
ренко, 2001);

• вивчено морфологію кристалів штучно  
го андалузиту (г. остапенко, в. квасниця), 
встановлено нові форми росту на кристалах 
штучного діаманту, отриманих з газової  
фази за температури 600—1000 ºс і атмос  
ферного тиску на підкладках із молібдену  
(в. квасниця);

• популярно, у формі нарисів, узагальне  
но мінералогічну кристалографію діаманту і 
самородних металів україни (в. квасниця,  
І. квасниця);

• детально розглянуто морфологічні особ
ливості й умови утворення різних типів авто
деформованих (зігнутих, скручених і розщеп
лених) кристалів (І. Бакуменко, 2002);

• кристаломорфологічно досліджено хром
шпінеліди із архангельської діамантоносної 
провінції та Приазов’я (З. Бартошинський та 
ін., 2004);

• виявлено особливості морфології та внут
рішньої будови мікросферул, знайдених у різ
номанітних товщах на теренах україни. дове
дено можливість утворення сферул у віднов  
них умовах, характерних для експлозивних 
процесів глибинного походження (с. Бекеша, 
І. яценко, 2010).

Експериментальна та фізико-хімічна мінера-
логія. розквіт експериментальної мінералогії  
в незалежній україні асоціюється з г. оста



13ISSN 2519-2396. Мінерал. журн. 2021. 43, № 3

МІНЕРАЛОгІЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991—2021 рр.)

пенком, який тривалий час завідував лабора
торією експериментальної мінералогії Ігмр. 
особливе значення надавалося експеримен
тальному дослідженню тріади: кіаніт — силі
маніт — андалузит, гідротермальному синтезу 
монокристалів п’єзокварцу, а також андалузи
ту, наділеному унікальними мазерними влас
тивостями (г. остапенко, Б. мицюк, л. тимо
шкова, л. горогоцька, в. куц та ін.). остан
ньою експериментальною роботою лаборато 
рії було, ймовірно, розроблення нового методу 
синтезу магнетиту унаслідок термального об
роблення гематиту в наявності органічних  
реагентів різної природи (Б. мицюк, н. гузь, 
в. куц). 

тим не менше експериментальні досліджен
ня в галузі мінералогії продовжуються й охо
пили досить широке коло питань:

• досліджено процеси перетворення гема
титу на магнетит із використанням крохма  
лю (в. Пономар, о. гречановський, о. Брик, 
о. Юшин та ін.), здійснено перетворення при
родних оксидів і гідроксидів заліза у феромаг
нітні оксиди заліза в умовах термічного від
новлення іонів заліза крохмалем (о. Понома
ренко, о. Брик, в. Іваницький, е. Польшин). 
синтезовано магнетит у водному середовищі 
(т. савченко, о. гречанівський, о. Брик), дос
ліджено кінетику перетворення гематиту на 
магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю  
(в. Пономар та ін.);

• синтезовано та досліджено Liалюмо си
лікатні склокристалічні матеріали, отримані 
із петаліту Полохівського родовища (в. ріпен
ко, в. хоменко, о. вишневський);

• експериментально змодельовано вплив про
цесів взаємодії розсолів з осадовими породами 
на геохімічні умови зони техногенезу калійних 
родовищ Передкарпаття (І. кіцмур, в. дяків);

• синтезовано матеріали та сполуки, що ви
користовують як матриці для локалізації раді
онуклідів і захоронення радіоактивних відхо
дів: подвійні фосфати торію зі структурою мо
нациту, керамічні матриці, пірохлорові кера  
міки (Б. Шабалін, Ю. тітов, в. Чумак та ін.);

• досліджено розчинність деяких рідкісно
металевих мінералів у різних геохімічних се
редовищах (о. Пономаренко, а. самчук, І. ку
раєва);

• виконано експериментальне модельне  
дослідження кінетики сорбції цезію137 і 
стронцію90 глинами (л. кононенко, І. коля
біна, в. манічев та ін.), поглинання води і вод

них розчинів глинополімерними нанокомпо
зитами (г. Задвернюк, Ю. Федоренко), власти
востей водних суспензій глинистих мінералів, 
активованих змінним електромагнітним по
лем (в. кадошніков, Ю. Забулонов, Ю. литви
ненко та ін.), мінералоутворення під впливом 
електротермічних полів (м. рузіна, н. Білан, 
в. соболєв). За даними експериментальних 
досліджень уточнено генезис лангбейніту Пе
редкарпаття (П. Білоніжка).

роботи з фізикохімічної мінералогії раніше 
були потужними в Ігмр (Ю. мельник, р. Бє
лєвцев, Б. яковлєв, Ю. колесник, г. остапен
ко, в. курепін), а нині центр термодинамічних 
досліджень перемістився до ду "Інститут гео
хімії навколишнього середовища нан украї
ни", де їх очолив р. Бєлєвцев. у монографії 
"термодинамика газового обмена в окружаю
щей среде" (2007), численних статтях і тезах 
висвітлено термодинаміку, часто суперечливу, 
глобальних процесів формування земної кори 
(р. Бєлєвцев, в. Блажко, с. Бойченко, с. спі
вак, с. терещенко).

класичну фізикохімічну мінералогію нині 
доповнює термодинамічне моделювання. Зок
рема, проілюстровано співіснування полі
морфних пар: кіновар—метацинабарит, сфа
лерит—вюртцит, сульфат—сульфідну рівновагу 
тощо (л. скакун, н. словотенко).

Біомінералогія. автор схильний визначати 
біомінералогію як розділ мінералогії, біології 
та медицини, що вивчає біогенні мінерали, 
процеси та механізми біомінералоутворення, 
його медичні наслідки. Йдеться про мінерали, 
сформовані за участю живих організмів. Біомі
нералогія в україні, як і у всьому світі, — по
рівняно молода наука (сребродольський, 
1983), яка в україні поступово набуває ознак 
точної науки [37]. видатними подіями стали 
міжнародні конференції з біомінералогії, що 
проведено в луцьку в 1992 р. і 2008 р.

Біомінералогічні дослідження в україні 
здійснюють у різних установах києва, луцька, 
львова, харкова, одеси, останнім часом і в 
дніпрі. у першому наближенні вони диферен
ціюються за об’єктами дослідження: скелети 
молюсків (Ю. Борисенко, о. Брик, І. матяш та 
ін.), мінерали фізіогенні (о. Брик, а. каліні
ченко, м. Багмут та ін.) і патогенні (Ф. Зузук, 
в. Павлишин, в. дяків та ін.), а також велика 
група (понад 200 видів) мінералів, які є про
дуктом життєдіяльності організмів і беруть 
участь у формуванні літосфери, зокрема родо
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вищ корисних копалин. П. Білоніжка навів 
нові приклади участі мікроорганізмів в утво
ренні осадових порід, руд і мінералів [2]. роз
робляється цікава гіпотеза біохімічного нако
пичення золота у шельфі Чорного моря (П. се
менов, в. моргун та ін.).

аварія на Чорнобильській атомній електро
станції стимулювала розвиток біомінералогії. 
Зокрема, о. Брик і в. радчук напрацювали ре
троспективну інструментальну дозиметрію, 
розвиток якої продовжили інші. З’ясовано, що 
кварц — головний матеріал ретродозиметрії 
довкілля, а зубна емаль — дозиметр, умонтова
ний природою в організм людини. міжнарод
на агенція з атомної енергетики (магате) 
офіційно затвердила розроблену названими 
фахівцями методику реконструювання дози 
опромінення, яку людина отримала в минуло
му. у процесі розроблення цієї методики вини
кла потреба у дослідженні динамічних харак
теристик вільних радикалів, локалізованих в 
органічній компоненті біомінералів. результа
ти досліджень дали можливості вирішення 
практичних питань, пов’язаних із захворюван
нями кісток і зубів (о. Брик, г. кеннер, о. ата
маненко, о. Щербина, а. калініченко, м. Баг
мут), зокрема пов’язаних зі швидкою деміне
ралізацією кісток в умовах невагомості. ви 
никла також проблема створення принципово 
нових імплантатів, яка спричинила дослід
ження процесів асиміляції матеріалів імп
лантатів живою кістковою тканиною (о. Брик, 
в. дубок, л. розенфельд). напрацьовано ме
тодики, які дають змогу контролювати проце
си демінералізації на рівні нанорозмірних сис
тем кісткової тканини та на рівні кістки як ор
гану (о. Брик, л. розенфельд, о. атаманенко). 
Показано, що еПрдослідження нативних та 
карбонатних радикалів можна використати 
для оцінки процесів засвоєння імплантова 
ного матеріалу живою кісткою (о. Брик та  
ін., 2012). 

нову сторінку біомінералогії започатковано 
дослідженнями біомінералів, наявних прак
тично у всіх органах людини. варто згадати 
унікальну тритомну монографію Ф. Зузука 
"Мінералогія уролітів" [13], у якій автор довів, 
за висловом експерта (а. Полиенко, 2005), єд
ність мінералогії, хімії й онтогенії уролітів. Ці
каві результати отримано у ході дослідження 
фазового складу кісткової тканини. За допо
могою методу еПр показано, що мінеральна 
компонента кісток, окрім фази гідроксоапа

титу, містить домішкові мінеральні фази, а саме: 
кальцит, доломіт, магнезит, вітлокіт (о. Брик, 
н. дудченко, д. Заболотний та ін.). Показано, 
що внаслідок термічного оброблення біоген
ного гідроксоапатиту в умовах нестачі кисню 
у зразках утворюються радикали (NO4

2–), в 
умовах надлишку кисню такі радикали не утво
рюються. Зроблено висновок про ізоморфне 
заміщення фосфору (P → N) у структурі біо
генного гідроксоапатиту (н. дудченко, 2011). 

Біомінералогію фізіогенних утворень вивчав 
Ю. Борисенко. стверджено значну роль орга
нічної матриці в біомінералізації двостулкових 
молюсків і мезозойських белемнітид, скелети 
яких формуються арагонітом і кальцитом. мі
неральний склад скелетів залежить від впливу 
різних чинників — генетично зумовленої фі ло
генії організму, довкілля та вторинних процесів, 
що відбуваються після відмирання ор ганізму.

Космічна мінералогія посідає особливе місце 
у вивченні проблеми походження сонячної 
системи. об’єктом її дослідження є зразки кос
мічних тіл, у яких історія мінералів розпоча
лась із процесу конденсації в газопиловій про
тосонячній туманності та продовжується доте
пер у безперервних фізикохімічних перетво 
реннях консолідованої речовини. 

у 1993 р. в нан україни створено відділ 
космоекології та космічної мінералогії (з 2015 р. 
відділ перебуває у складі Ігмр) [16], який став 
базовим у проведенні досліджень у галузі кос
мічної мінералогії та космохімії в україні. го
ловне завдання відділу — пошук нових типів 
космічної речовини, а також дослідження її як 
потенційного джерела мінеральних ресурсів 
космосу. важливе значення мала публікація 
каталогу метеоритів, що зберігаються у націо
нальному науковоприродничому музеї нан 
україни (в. семененко, а. гіріч, Ю. русько). 
якщо на початку 1960х рр. хх ст. у метеоритах 
було зареєстровано лише 38 видів, то нині спи
сок космічних мінералів нараховує понад 400 
видів. особливою подією в космохімії та кос
мічній мінералогії є знахідка в метеоритах зе
рен, сформованих в досонячний період роз
витку нашої галактики (в. семененко, 2009). 

у професійному огляді [16, 35, 37] висвітле
но зародження космомінералогії, поступ її у 
радянську добу та перші роки існування неза
лежної україни. Зокрема, зазначено, що захи
щено кандидатські дисертації з мінералогії та 
космохімії залізних метеоритів (Б. тертична, 
1992), паласитів (Ю. Бондар, 1994), хондритів 
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(а. гіріч, 2000; н. кичань, 2016; к. Шкуренко, 
2016), кори вивітрювання метеоритів (с. Ши
рінбекова, 2019). відзначено особливе значен
ня для розвитку космічної мінералогії в україні 
спільних досліджень рідкісного за своїми ха
рактеристиками українського метеорита Крим-
ка в лабораторіях Франції, німеччини та сШа 
(V. Semenenko et al., 2001; V. Semenenko, с. Per
ron, 2006). вивчення наявних у них екзотичних 
різновидів космічної речовини, невідомих в 
інших метеоритах (V. Semenenko, A. Girich, 
2001, 2004), уможливило розширити каталог 
космічної речовини, а також зробити висновок 
про наявність в кримці окремих унікальних 
ксенолітів, які за своїми хімікоміне рало гіч
ними особливостями наближуються до мінераль
ної складової комет (V. Semenenko et al., 2005). 

відділ космічної мінералогії Ігмр нан ук
раїни, який фактично в україні є монополіс
том у цій галузі мінералогії, розширює об’єкти 
дослідження, показує нові оригінальні резуль
тати: охарактеризовано бітумвмісний ксеноліт 
в хондриті Кримка (а. гіріч, в. семененко), мік
роскульптуру вивітрілої поверхні зерен олівіну 
з паласитів (с. Ширінбекова), кору плавлення 
хондрита Челябінськ під електронним мікро
скопом (а. гіріч), нові сульфіди та сульфати у 
паласиті Брагін (т. горовенко), скульптуру по
верхні зламів метеорита Челябінськ  
(н. кичань та ін.), різновиди вуглистої речови
ни в хондриті Кримка (в. семененко, а. гіріч), 
структурномінералогічні особливості хондр 
та їхніх тонкозернистих оболонок у метеориті 
Кримка (к. Шкуренко), структурномінера ло
гічні особливості кам’яного метеорита Галків 
(в. семененко та ін.), ниткоподібні криста  
ли шрейберзиту в метеоритах (в. семененко, 
т. горовенко), морфологічні особливості про
дуктів земного вивітрювання в метеоритах  
(с. Ширінбекова), структурномінералогічні 
особливості фрагменту хондрита Челябінськ  
(а. гіріч та ін.), хімічну неоднорідність тонко
зернистої речовини в метеориті Кримка (в. се
мененко та ін.), особливості мінералогії та по
ходження вуглистого ксеноліту в хондриті 
Allende (в. семененко та ін.). 

новим у вивченні метеоритів останнього де
сятиліття є пошуки фрагментів і дослідження 
мінералогії метеоритних кульок Карпатського 
боліда EN171101, що впав у Закарпатті 17 лис
топада 2001 р. (в. семененко, а. гіріч, т. горо
венко, 2009), результати вивчення структур 
ударного метаморфізму та вивітрювання мете

орита Біла Церква (н. кичань, с. Ширінбеко
ва, 2012), структури поверхні та хімічний склад 
мінеральних зерен паласиту Брагін (т. горо
венко, 2012). уперше в метеоритах виділено 
генетичні типи нанорозмірних зерен мінералів 
(конденсаційний, метаморфогенний і екзо
генний) (V. Semenenko et al., 2012), класифіко
вано за морфологічними ознаками ниткопо
дібні кристали мінералів (в. семененко, т. го
ровенко, 2016, 2017) та продукти вивітрювання 
(с. Ширінбекова, 2016). Фундаментальна тема 
"мінералогія та генезис пилової компоненти 
протопланетної туманності", над якою працю
вав колектив відділу, — власне ознаменувала 
зародження нового напряму — астромінерало
гії (зіркової мінералогії).

нині відділ космоекології та космічної міне
ралогії Ігмр нан україни здійснює фунда
ментальні дослідження з вивчення особли
востей формування металсилікатної та вуг
лецьвмісної речовини в допланетний період 
роз витку сонячної системи. її дослідження 
дає змогу наблизитися до вирішення проблеми 
первісного складу Землі та закономірностей 
розподілу мінеральних ресурсів у ній [16].

З космічною тематикою стикуються фунда
ментальні досягнення в області мінералогії й 
геології імпактних структур, висвітлені у мо
нографіях [5, 10] і низці статей.

Наномінералогія — наймолодший розділ мі
нералогії. немає поки загальновизнаної дефі
ніції наномінералогії, яка вивчає структурно та 
морфологічно впорядковані ультрадисперсні 
(нанорозмірні) об’єкти, що являють собою ін
дивіди або автономізовані фрагменти індиві
дів: нанокристали, протокристали, кластери, 
кристалічні віруси, фулерени, молекулярні аг
регати тощо (н. Юшкин и др., 2003). визна
чальною особливістю нанорозмірних міне
ральних утворень є морфологічне розмаїття, 
розтлумачити яке на засадах наявних теоре
тичних моделей росту кристалів не вдається. 
наномінеральні об’єкти є скрізь — у метеори
тах, серед глинистих мінералів, як включення 
у мінералах, у живих організмах, вулканітах, 
метаморфітах тощо.

наномінералогія й біомінералогія часто тіс
но пов’язані спільністю об’єктів досліджен
ня — нанорозмірними частинками. Зокрема, 
останні локалізовані у високомінералізованих 
(емалі зубів, кістках) і слабомінералізованих 
біологічних тканинах (органічна тканина ра
ковин молюсків, тканини мозку). науковця
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ми Ігмр розроблено нові підходи до вив
чення фазового складу біомінералів і нано
мінералів за допомогою методу еПр, оскільки 
розмір мінеральної фази, яка може бути за
фіксована методом, перебуває в діапазоні 
одиниць нанометрів. 

дослідження біомінералів людини та тварин 
підтвердило думку, що кристали в організмі 
людини — це мінерали, сформовані наночас
тинками (дія диссиметризованого середовища 
луї Пастера). Патогенні монокристали спри
чиняють кам’яні хвороби та засвідчують пере
хід мінералоутворення з нанорівня до власти
вого мінеральній природі мінералоутворення 
на макрорівні (о. Брик та ін.). в організмах лю
дей і тварин нормально функціонують, вико
нуючи певні функції, лише впорядковані на
номінерали (о. Брик, а. Шпак, о. Пономарен
ко та ін.). Зроблено припущення, що фі зіогенні 
магнітні біомінерали, сформовані наночастин
ками, сприяють функціонуванню моз ку, пато
генні біомінерали спри  чиняють його хвороби. 

увагу українських дослідників приверну  
ли магнітні властивості наномагнетиту, син
тезованого в інтервалі температури 40—90 °C 
(н. дудченко), а також те, як форма та розмір 
наночастинок магнетиту впливають на час ре
лаксації магнітного моменту (о. калініченко). 
З’ясовано кінетику "старіння" та інші особли
вості штучних магнітовпорядкованих наночас
тинок оксидів заліза (в. Іваницький, о. Брик, 
е. Польшин), можливості використання нано
кластерів для оцінки якості кварцової п’є зо
сировини (о. Брик, а. ларіков), основні риси 
мінералогії ультрадисперсних природних фе
ригідритів і техногенних залізооксидних фаз 
на поверхні сталі (о. лавриненко). 

отже, біомінерали є унікальним класом на
номатеріалів, у яких на нанорозмірному рівні 
переплетені властивості живої та неживої ре
човини, тому вони — перспективні об’єкти для 
відкриття нових явищ і створення технологій.

Прикладна мінералогія. Пошукова мінерало
гія — це розділ прикладної мінералогії про ме
тоди та критерії пошуку й оцінки родовищ ко
рисних копалин. у теоретиконав чальному 
сенсі цей та інші напрями прикладної мінера
логії висвітлено у посібнику о. мат ковського і 
Б. Пирогова "Прикладна мінера логія" (2002) та 
підручнику в. Павлишина і с. довгого "міне
ралогія" (2009, 2013). 

сучасний етап розвитку пошукової мінера
логії в україні започаткований у 1980х рр. [16]. 

одним із важливих підсумків досліджень з 
прикладної мінералогії стали деякі авторські 
свідоцтва на нові методики та критерії прогно
зування, пошуку й оцінки родовищ мінераль
ної сировини. основою цих розроблень є ви
явлення параметрів мінералів, які можуть слу
гувати надійними індикаторами рудоутворю 
вальних процесів, геохімічної спеціалізації 
родовищ і ступеня їхньої рудоносності. Зокре
ма, прогнозні та пошуковооцінювальні кри
терії розроблено для родовищ і рудопроявів 
діаманту, золота, п’єзокварцу та коштовного 
каміння, рідкісних металів тощо. Багато зі зга
даних розроблень використано для обґрунту
вання цільових програм, скерованих на ство
рення та розвиток в україні каменебарвної, 
рідкіснометалевої, золото і міднорудної та 
кварцової галузей [16, 35]. уперше розглянуто 
й обґрунтовано ще одну актуальну проблему — 
ресурсний потенціал силіцію в україні та мож
ливість його використання у відновлювальній 
енергетиці (в. гулій, р. Бочевар).

Технологічна мінералогія. вирішенням проб
лем, що виникають на стику технології й міне
ралогії, займається технологічна мінералогія. 
донедавна лідерство в технологічній мі нера
логії належало Інституту мінеральних ресурсів 
(сімферополь), де було вирішено чимало проб
лем. наприклад, неймовірно складна проблема 
технологічної мінералогії мікрокристалів діа
манту (Ю. Полканов, І. кашкаров). нині цент
ром досліджень в області технологічної мінера
логії є криворізький національний університет, 
у якому виконано деякі дослідження, зокрема:

• технологічна мінералогія лугів багатих за
лізних руд кривбасу (Б. абделгані);

• технологічна мінералогія сульфідів, зміне
них залізних руд, багатих гематитових руд Ін
гулецького родовища (в. Євтєхов, г. смірно 
ва, е. Беспояско, л. ковальчук, в. Філенко,  
м. меньшикова);

• підвищення якості магнетитового концен
трату (в. Філенко);

• геологічна оцінка результатів оптималь 
ної схеми збагачення гематитових кварцитів 
(в. Євтєхов);

• технологічна мінералогія бідних магне
титових руд північного району та гранатвміс
них сланців ганнівського родовища кривбасу 
(с. карпенко, л. ковальчук);

• технологічна мінералогія шламів криво
різького металургійного комбінату (т. нес
теренко);
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• технологічна мінералогія відходів дро биль
носортувальних фабрик кривбасу (о. дем
ченко).

Ще в одній технологічній установі в криво
му розі покликано розробляти технології отри
мання огрудкованої сировини із залізорудних 
концентратів, це ндПІ "механобрчормет". 
мінералогічні дослідження дають змогу контро
лювати та корегувати технологічний процес 
виробництва високоякісної сировини (с. Зи
ма, І. дворніченко).

деякі дослідження виконано в лаборато  
ріях інших установ україни: дослідження пета
літових руд Полохівського родовища (т. Пав
ленко та ін.), нові енерго і матеріалоощадні 
технології створення залізорудних концентра
тів із окиснених залізних руд (о. Пономарен
ко, о. Брик та ін.), зміна магнітних характе
ристик оксидів і гідроксидів у водному середо
вищі (т. савченко, о. гречанівський, о. Брик), 
особливості біовилуговування мінералого
технологічних типів мідьвмісних руд (г. сидя
кіна, т. носальська), перетворення природних 
оксидів і гідроксидів заліза з антиферомаг
нітною структурою в феромагнітні оксиди  
(о. Пономаренко, в. Іваницький, о. Брик та 
ін.), технологічна мінералогія "спелевого" гра
фіту тощо. Прикладом міждисциплінарних до
сліджень, спрямованих на вирішення техноло
гічних проблем, є дослідження кераміки давнього 
києва (а. вальтер, г. Івакін, л. Чміль та ін.).

Гемологія. в україні відомо понад 300 проя
вів понад 40 видів каменебарвної сировини, ві
сім родовищ і є певні перспективи відкриття 
нових родовищ коштовного та виробного ка
міння. особлива сторінка гемології в україні 
пов’язана з дослідженнями природи забарв
лення коштовного каміння, яке започаткова 
но в Інституті геологічних наук (Ігн) ан урср 
і потужно продовжено в Ігмр нан україни 
(о. Поваренних, м. таран, о. Платонов, в. Бе
ліченко, в. хоменко, с. мацюк, в. Індутний, 
м. литвин). Протягом багатьох років і донині 
детально вивчаються оптичні спектри та коло
риметричні параметри природних мінералів та 
їхніх штучних аналогів — берилу, топазу, тур
малінів, корунду, шпінелі, гранатів тощо. 
сформульовано основні принципи діагности
ки коштовного каміння методом оптичної 
спектроскопії та розпізнання його імітацій. 

Плідна сторінка розвитку гемології в україні 
пов’язана з в. Індутним — засновником і пер
шим директором державного гемологічного 

центру україни. розроблені ним теоретичні 
основи й методичні прийоми планіметричного 
аналізу структур мінеральних агрегатів дали 
змогу вивчати й об’єктивно оцінювати декора
тивні властивості візерункового кольорового 
каміння — малахіту, чароїту, родоніту, яшми 
тощо [15].

коштовне та декоративне каміння україни 
було об’єктом мінералогічного дослідження в 
докторській дисертації (в. нестеровський) і 
деяких кандидатських (м. куцевол, о. гелета, 
а.д.П. Бартоломеу, Ю. ладжун, в. андрейчак, 
т. дрозд, І. острянська), його описано в моно
графії [43], підсумкових працях [6, 22, 27, 39 
тощо], підручнику "геммология" (2002). Йому 
приділяли увагу о. Платонов, м. таран, в. Пав
лишин, д. возняк, І. наумко, в. Панченко,  
І. василишин, в. квасниця, о. вовк, в. яков
лєва. в україні виходить журнал "коштовне та 
декоративне каміння", київський національ
ний університет імені тараса Шевченка готує 
фахівцівгемологів.

Техногенна мінералогія. надзвичайно болюча 
тема, оскільки україна має, насамперед через 
нагромадження величезної маси відходів гір
ничорудного й інших виробництв (~30 млрд т), 
найбрудніше довкілля в Європі. найбільша 
проблема існує передусім у криворізькому, 
донецькому басейнах, у районі соляних і сір
чаних родовищ Передкарпаття. Ця проблема 
вирішується шляхом комплексного вилучення 
корисних компонентів та утилізації відходів. 
утилізація відходів — мінералогічна проблема. 
Ідеться про "перетворення" шкідливих відвалів 
у корисні руди для чинних підприємств. такий 
підхід поліпшить стан економіки україни й 
кардинально зменшить згубний вплив техно
генних скупчень на довкілля [11]. Показовою є 
докторська дисертація л. Черняка (2005), в 
якій розроблено засади максимального вико
ристання техногенної сировини для вироб
ництва якісної кераміки.

у XXI ст. спостерігається помітний поступ у 
вивченні техногенних мінералів і пов’язаних з 
ними екологічних і економічних проблем.  
Зокрема, увагу приділено мінералоутворенню 
внаслідок горіння териконів вугільних шахт 
донбасу. виявлено 22 техногенні мінерали 
(Ю. Про скурня). доповідь м. Зборщіка та 
в. осокіна (донецьк) на міжнародній конфе
ренції "Техногенні мінерали та родовища" (2003) 
розкрила механізм самозагоряння вуглистої 
речовини териконів і участь у процесі тіонових 
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бактерій, які окиснюють сульфідну сірку до 
сульфатної.

Здобутки в галузі техногенної мінералогії 
віддзеркалено у двох узагальненнях [14, 21], 
численних статтях і кандидатських дисертаці
ях (о. лавриненко, в. Іванченко, в. Філенко, 
с. тиришкіна, в. Євтехов, Є. Євтехов, н. сме
тана, о. сметана, г. Петруняк, т. Беспояско, 
о. демченко, т. нестеренко, Ю. Проскурня, 
н. Привалова та ін.). у багатьох випадках на
ведено рецепти покращення економіки та 
оздоровлення довкілля, насамперед донбасу 
та кривбасу.

Екологічна мінералогія — новий науковий 
напрям, покликаний висвітлювати природу та 
наслідки біомінеральної взаємодії, оскільки 
мінерали відіграють і позитивну, і негативну 
роль в житті людини. маємо всі підстави ствер
джувати, що катастрофічно небезпечні для 
людства проблеми "людина та камінь", "міне
ральні ресурси й екологія" нині є невідкладни
ми. на мінеральному рівні цю проблему ви
світлює монографія [11], а також розроблення, 
що стосуються ретроспективної дозиметрії, за
бруднення довкілля отруйними металами, по
шуку природних і штучних сполук для локалі
зації радіонуклідів, розроблення критеріїв для 
розділення OHвмісних силікатів — утримува
чів тритію у структурі, виявлення мінералогіч
них протекторів дезінтеграції соляногли нис
тих порід у процесі мокрої консервації гірни
чих виробок калійних родовищ, з’ясування 
впливу рудних покладів на здоров’я людей 
тощо (в. радчук, о. Брик, Ф. Зузук, Б. Шаба
лін, в. дяків, а. самчук, І. кураєва, а. ли
товченко, р. Пушкарьова, о. Пушкарьов, І. ко  
мов та ін.).

екологічна мінералогія нині сприймається 
як вчення про просторові закономірності фор
мування та розподілу в геологічному середови
щі біоактивних мінералів, дія або виникнення 
яких тісно пов’язані з технічною діяльністю 
людей. Ця дефініція зближує екологічну міне
ралогію з регіональною.

Музейна справа. в україні є багато музеїв і 
експозицій, де представлено зразки мінералів і 
вироби з них. найцікавішими та найвідоміши
ми серед них є такі:

• музей коштовного і декоративного камін
ня міністерства фінансів україни;

• відділ "мінералогія" в геологічному музеї 
національного науковоприродничого музею 
(ннПм) нан україни; 

• мінералогічний музей імені академіка Єв
гена лазаренка львівського національного 
університету імені Івана Франка;

• мінералогічний відділ музею природи 
харківського національного університету іме
ні ва силя каразіна;

• мінералогопетрографічний відділ геоло
гічного музею київського національного уні
верситету імені тараса Шевченка;

• мінералогічний музей Інституту геохімії, 
мі нералогії та рудоутворення імені м.П. се
мененка нан україни;

• мінералогічні музеї одеського національ
ного університету імені Іллі мечникова; кри
ворізького національного університету; укра
їнського геологорозвідувального інституту;

• геологомінералогічні музеї національно
го технічного університету "дніпровська полі
техніка" і донецького національного техніч
ного університету; 

• мінералогічний виробничий музей ндПІ 
"ме ханобрчормет";

• музеї бурштину в рівному;
• Приватний мінералогічний музей акаде

міка станіслава довгого;
• мінералогічні колекції у геологічних му

зеях ІваноФранківського національного тех
нічного університету нафти і газу; коледжу 
геологорозвідувальних технологій київського 
національного університету імені тараса Шев
ченка; музеї рудних формацій львівсь кого на
ціонального університету імені Івана Франка; 

варто підкреслити, що в нормативних доку
ментах міністерства освіти і науки україни 
чітко не ідентифіковано місце природничих 
музеїв як невід’ємних структурних підрозділів 
навчального та наукового процесу. нині фак
тично втрачено провідну роль музеїв у розви
тку мінералогії, яку було задекларовано в му
зейній концепції в. вернадського.

Чи не найбільша сучасна проблема мінера
логічних музеїв україни — про них мало відо
мо в Європі й у світі немає чітко означених 
статусів, бракує власних періодичних видань, 
комерційної діяльності, реклами, низький рі
вень дослідницької роботи тощо. сказане пев
ною мірою не стосується лише двох музеїв — 
геологічного музею ннПм нан україни та 
музею коштовного і декоративного каміння 
міністерства фінансів україни;

особливо плідно в науковоорганізаційно
му плані функціонує музей коштовного і де
коративного каміння, який цьогоріч проводить 
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спільно з іншими установами та організація 
ми вже х науковопрактичну конференцію 
"мінеральносировинні багатства україни: шля
хи оптимального використання". однак нам 
невідома хоча б одна доповідь українського 
музейника про музейну справу в україні на ви
соких міжнародних форумах, наприклад, зіб
раннях міжнародної мінералогічної асоціа  
ції. а тим часом міжнародні конференції "мі
нералогія і музеї" впевнено крокують Євро  
пою та америкою від міста до міста, але без 
україни. 

З музейною справою тісно переплітається 
проблема збереження мінерального розмаїття. 
Це нова проблема, яка ще не посіла належного 
місця в програмах сталого розвитку країни. 
немає також достатньої кількості фахівців для 
формування та реалізації планів щодо збере
ження мінерального розмаїття. україна, яка 
прагне увійти до складу Європейського союзу, 
рано чи пізно буде змушена створити ефектив
ну службу мінерального розмаїття. головне за
вдання такої служби — з кожного мінерально
го об’єкта в музеях зберегти in situ або ex situ 
сукупність мінералів, що якісно та кількісно 
задовольнятимуть наукові й культурні потреби 
нинішнього та прийдешнього поколінь. все 
це — проблеми і завдання насамперед міне
ралогічних музеїв.

для вирішення проблем музейної справи 
пропонується реалізувати, окрім традиційної 
музейної роботи, такі два організаційні заходи:

• якомога швидше створити міжгалузеву 
музейну раду, яка об’єднає природознавчі му
зеї україни та сприятиме налагодженню 
зв’язків з музейними комісіями Європейсько
го мінералогічного союзу та міжнародної мі
нералогічної асоціації; 

• опрацювати питання щодо розроблення, 
відповідно до структури мінеральносиро вин
ного комплексу україни, державної програ  
ми розвитку музейної справи та збереження 
мінерального розмаїття в україні.

Висновки. 1. Ще не так давно, у "золотому 
віці" мінералогії, збалансовано діяв трикутник: 
геологічна освіта — геологічна наука — геологіч-
на галузь. Поступово взаємодія в цьому трикут
нику розбалансувалася, геологічна галузь, зде
більшого через корупційні дії, практично  
зникла, а відтак геологічна освіта та наука, 
втративши ринок кадрів та ідей, нині ледьледь 
жевріють. Цілу купу негативних чинників при
несла україні також криза 1990х рр. та ро

сійськоукраїнська війна. все це не могло не
гативно не позначитися на розвитку мінерало
гії в україні.

2. Здобутки мінералогії в незалежній україні 
загалом показують строкату картину: народи
лися й зміцніли нові наукові напрями — нано-
мінералогія, екологічна мінералогія; високо під
нялася біомінералогія, але згодом істотно зни
зила темп розвитку; якісно та кількісно сильно 
підупали кристалохімія мінералів, експеримен-
тальна та фізико-хімічна мінералогія, приклад-
на мінералогія. Швидко, як ніколи, зростало 
число мінералів, відкритих у надрах україни. 
решта наукових напрямів розвивалися більш
менш впевнено, але повільніше, ніж у "золото
му віці", інколи зі зниженою якістю.

3. структура сучасної мінералогічної науки 
нині має такий вигляд: регіональна мінералогія, 
систематична мінералогія, генетична мінерало-
гія, кристалохімія мінералів, фізика мінералів, 
мінералогічна кристалографія, експерименталь-
на та фізико-хімічна мінералогія, біомінералогія, 
космічна мінералогія, наномінералогія, приклад-
на мінералогія, музейна справа.

4. Базові дисципліни — мінералогія й крис
талографія — забезпечені сучасними підруч
никами. навчальними виданнями забезпечено 
також спецкурси: генезис мінералів, регіональ
на мінералогія, кристалохімія мінералів, міне
ралогічна кристалографія, гемологія, термоба
рогеохімія, прикладна мінералогія, мінерало
гія в особах. неодмінно потрібні підручники з 
фізики мінералів і біомінералогії.

5. створено словник українських кирилич
них синонімів латиноалфавітних назв мінера
лів — Словник українських назв мінеральних видів, 
який відкрив дорогу до створення ен цикло пе
дичного узагальнення з мінералогії україни.

6. у незалежній україні продовжили свою 
діяльність відомі, народжені ще в радянську 
добу, наукові мінералогічні школи, які за всяку 
ціну потрібно зберегти, розвивати та зміцню
вати новими здобутками.

7. на перший погляд музейна справа в укра
їні розвивається добре, оскільки створено ва
гомий загальний фонд мінеральних колекцій. 
водночас, через деякі причини мінералогічні 
музеї україни, за винятком двохтрьох, мало
відомі в Європі, не задіяні в програмах діяль
ності міжнародних музейних комісій.

8. кадровий вакуум, природна втрата науко
вих кадрів старшого покоління та нестача мо
лоді — це перешкода розвиткові мінералогії в 



20 ISSN 2519-2396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2021. 43, No. 3

В.І. ПАВЛИШИН 

україні, яку необхідно невідкладно й ефектив
но долати.

9. вирішити назрілу в україні проблему — 
від теорії до практики — шляхом створення  
інноваційної моделі розвитку, в якій гармо
нійна єдність освіти з наукою є запорукою  
високої якості освіти та сталого розвитку еко
номіки.

10. Потрібно врахувати велике значення 
розвитку мінералогії в україні для нарощуван
ня її природноресурсного потенціалу. доціль
но ствердити в кризовий період такий магіс
тральний шлях досліджень: розвивати всі нау-
кові напрями мінералогії, але з акцентом на 
надання пріоритетного значення регіонально-
мінералогічним і прикладним роботам.

11. вельми актуальним питанням в ук  
раїні є створення нових гірничорудних галу
зей: рідкіс нометалевої, золоторудної, мідно
рудної, кварцоворудної, каменебарвної, фос

форної, сировина для яких наявна у надрах 
держави.

12. не втратило актуальності перезріле зав
дання українських мінералогів — створити 
"Мінералогічну енциклопедію України", як це 
планував Є. лазаренко, виконати завдання, 
яке ставив в. вернадський 100 років тому.

13. наступні успіхи — у пізнанні ще не роз
критих таємниць мінеральної речовини, в роз
шифруванні унікальної генетичної інформа
ції, закодованої у конституції й властивостях 
природних мінералів, у ретельному вивченні 
мінерального світу й сировинної бази нашої 
держави. досягнення цих успіхів залежить 
від істотної та оперативної модернізації лабора-
торної бази мінералогічних досліджень в укра
їні. вирішення цієї досить гострої проблеми 
стає найголовнішим фактором у збереженні та 
зміцненні світового статусу вітчизняної міне
ралогічної науки.
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MINERALOGY IN INDEPENDENT UKRAINE (19912021)

This article discusses the state of mineralogical research in independent Ukraine in the period from 1991 to 2021. The main 
achievements in various Earth sciences disciplines, including regional, systematic and genetic mineralogy, the chemistry and 
physics of minerals, mineralogical crystallography, bio and nanomeralogy, experimental, space and applied mineralogy, and 
technical studies are considered. Four worldfamous research groups and disciplines are notable. They are: i) regional and 
mineralogical led by academician Yevhen Lazarenko, ii) thermobarogeochemical studies led by professor Mykola Yermakov, 
iii) crystal chemistry led by academician Oleksandr Povarennykh, and iv) mineral physics led by professors Ivan Matyash, 
Oleksiy Platonov, and Arkady Tarashchan. Problems facing mineralogy including personnel, scientific, and applied are 
briefly discussed in the "Conclusion" section.
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