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ОРИГІНАЛьНЕ вИдАННЯ  
З МІНЕРАЛОГІЇ ГІРСьКОГО КРИМу

у 2017 р. було видано монографію "нариси з мінералогії гірського криму (межиріччя Бодраку і качі)" (Петро 
Білоніжка. львів, лну ім. Івана Франка, 2017, 166 с.), у якій викладено результати вивчення мінералогії осадово-
порoдних комплексів межиріччя Бодраку і качі (гірський крим) як унікального полігону для проведення на-
вчальної практики студентів з геологічного картування.

дИСКуСІЇ, КРИТИКА,  
БІБЛІОГРАФІЯ
dIscussIONs, crItIcIsm  
ANd bIbLIOGrApHy

у монографії Петра Білоніжки "нариси з мі-
нералогії гірського криму (межиріччя Бодра-
ку і качі)", яка стала оригінальним виданням 
з мінералогії гірського криму, підбито підсу-
мок багатолітніх геолого-мінералогічних до-
сліджень, пов’язаних переважно з проведен-
ням навчальної практики з геологічного кар-
тування студентів геологічного факультету 
львівського університету у криму. саме у ході 
маршрутів автор значну увагу приділяв ви-
вченню геологічної будови регіону і цілеспря-
мовано відбирав зразки гірських порід і міне-
ралів із багатьох розрізів осадових утворень з 
метою встановлення мінералогічних та літо-
логічних особливостей флішу таврійської серії 
верхнього тріасу — нижньої юри та розмаїтих 
комплексів осадових порід крейди і палеогену.

книга містить передмову, вступ, шість роз-
ділів, список літератури зі 175 найменувань, 
10 таблиць, 83 рисунки, резюме українською і 
англійською мовами.

у першому розділі "головні риси геологічної 
будови гірського криму (межиріччя Бодраку і 
качі)" стисло охарактеризовано головні риси 
геологічної будови району досліджень і геоло-
гічні особливості найдавнішої флішової фор-
мації верхнього тріасу — нижньої юри та від-
кладів крейди і палеогену, представлених піс-
ковиками, глинами, мергелями і вапняками, 
вдало доповнені ілюстраціями відслонень  
колег по практиці л. генералової та о. Шва-
євського.

у другому розділі "мінералогія осадових по-
рід флішової формації" головну увагу приділе-

но глинистим мінералам групи гідрослюд і 
смектитів та дикіту і накриту. За літературни-
ми даними інформативно висвітлено відомос-
ті про породоутворювальні акцесорні мінера-
ли, сидерит і кварц із прожилків. дані власних 
дифрактометричних досліджень глинистих 
фракцій <0,01 мм дали змогу встановити, що 
у складі аргілітів, глин та інших порід глинис-
ті мінерали представлені, здебільшого, гідро-
слюдою і хлоритом з домішками невпорядко-
ваних змішаношаруватих утворень гідрослю-
да — смектит, гідрослюда — хлорит та інколи 
каолініт. Бентонітові глини представлені 
монтморилонітом з домішками гідрослюди, 
змішаношаруватої фази гідрослюда — монт-
морилоніт, цеоліту, кварцу та ін., а у глинис-
тих мінералах, що зазнали значних змін, 
з’явився монтморилоніт у вигляді вільної фази 
з домішками гідрослюди, цеолітів, кварцу та 
ін. обговорено питання термінології та кри-
сталохімії глинистих мінералів, зокрема, гру-
пи гідрослюд і смектитів, до нині не виріше-
не. Є мінералоги, які рекомендують викорис-
товувати лише термін "іліт", а не "гідрослюда". 
на думку автора книги, з якою можна пого-
дитися, обидва терміни мають право на існу-
вання. досить детально охарактеризовані на-
троярозит, накрит і дикіт.

у третьому розділі "особливості мінераль-
ного складу глин біасалінської і мангуської 
світ нижньої крейди" з’ясовано, що глини біа-
салінської світи представлені гідрослюдою і 
хлоритом, а глини мангуської світи, окрім гід-
рослюди і хлориту, містять значну кількість 
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монтморилоніту, тобто за складом глинистих 
мінералів світи чітко відрізняються і на цій 
підставі уточнено стратиграфічне положення 
мангуської світи, вік якої був дискусійний.

у четвертому розділі "мінералогія верхньо-
крейдяних відкладів" установлено, що глинис-
ті мінерали мергелів і вапняків представлені 
монтморилонітом з домішками гідрослюди, 
цеолітів, кварцу та ін. Знайдено і описано но-
воутворені смектити та кристалики магнетиту 
й ільменіту. вивчено морфологічні особливос-
ті та умови утворення сутуро-стилолітових 
швів у вапняках турону. важливу увагу приді-
лено вивченню мінерального складу і мікро-
структури кременів, поширених у вигляді про-
шарків і конкрецій у мергелях і вапняках 
верхньої крейди та палеогену. найбільшу за-
цікавленість викликає виявлена в них мікро-
фауна, як свідчення їхнього біогенного поход-
ження.

у п’ятому розділі "мінералогія палеогено-
вих відкладів" охарактеризовано глинисті мі-
нерали і кристалохімію та систематику глау-
коніту, селадоніту і його різновиду — сколіту, 
описано фосфорити, селітру калієву (нітер) і 
гексагідрит, участь мікроорганізмів в утворен-
ні осадових порід. З’ясовано, що глинисті мі-
нерали у палеогенових відкладах дуже подібні 
до глинистих мінералів карбонатних порід 
верхньої крейди. вивчено мінералогічні осо-
бливості глауконітів під сканувальним елек-
тронним мікроскопом і з’ясовано природу їх-
ньої адсорбційної здатності. обговорено дис-
кусійне питання стосовно класифікації, 
систематики і умов утворення глауконіту, се-
ладоніту і сколіту.

детально вивчено склад, мікроструктуру й 
умови утворення фосфоритів. на підставі 
електронно-мікроскопічних досліджень вияв-
лено добре збережені викопні форми мікро-
фауни та таблитчасті кристали апатиту. автор 
стверджує, що утворення фосфоритів пов’я-
зане з діяльністю мікроорганізмів, які розви-
валися в морському седиментаційному басей-
ні під впливом підвищеного вмісту фосфору, 
що надходив у басейн із гідротермами. обго-
ворено участь мікроорганізмів в утворенні 
осадових порід, руд і мінералів у контексті їх-
нього впливу на перебіг процесів осадового 
мінералоутворення.

у завершальному шостому розділі "гірсь -
кий крим як унікальний полігон для прове-
дення навчальної практики студентів з геоло-

гічного картування" стисло висвітлено історію 
проведення таких практик у межиріччі Бодра-
ку і качі гірського криму геологічним фа-
культетом львівського університету за актив-
ної участі автора книги. їх розпочато за ініціа-
тиви тоді завідувача кафедри загальної геології 
професора д. рєзвого, який у 1954 р. разом з 
доцентами Ю. долговим, Б. голєвим, в. го-
рецьким, л. колтуном виїхали в крим для 
огляду полігону, а вже через тиждень туди 
прибули перші студенти другого курсу на чолі 
з доцентом я. гіллером. Це унікальне місце 
вибрано не випадково, адже полігон характе-
ризується великою розмаїтістю комплексів 
гірських порід, їхнього вікового діапазону і 
геологічних структур, прекрасною відслоне-
ністю, наявністю багатого видового комплек-
су викопної фауни і цікавої та своєрідної мі-
нералізації. Ще з 1935 р. на полігоні проходять 
практику студенти московського університе-
ту і московського геологорозвідувального ін-
ституту. Згодом, окрім львівського універси-
тету тут розпочали проводити геологічні прак-
тики студентів ленінградського, воронезького, 
гомельського, дніпропетровського, київсько-
го, одеського, сиктивкарського та інших уні-
верситетів. Інколи до криму на практику при-
їжджали студенти з Польщі та молдови. Фак-
тично гірський крим став визнаним міжна-
родним полігоном для геологічних практик.

у підсумку коротко проаналізовано особли-
вості проведення геологічного знімання, умо-
ви проживання і щоденної праці в польовий  
і камеральний періоди, виїзди на екскурсії 
вздовж південного узбережжя криму. наведе-
но численні фотознімки відслонень зі студен-
тами і керівниками практики, камеральної об-
робки польових матеріалів тощо.

у цьому контексті вважаємо за доцільне 
згадати, що ще наприкінці хІх ст. професор 
микола головкінський у новоросійському (ни-
ні одеському) університеті вперше організу-
вав "далеку" навчальну практику в криму, яка 
викликала неперевершене враження і схва-
лення. спогади про неї опубліковані 1891 р. в 
"Записках крымского горного клуба" у статті 
І.к. веревського "Первая студенческая экс-
кур сия в крым (из воспоминаний старого 
студента)", повний зміст якої наведено у книзі 
"геология в одесском университете" (е.П. лар-
ченков, о.П. кравчук, а.о. кравчук, 2009).

Зазначимо, що П. Білоніжка часто вживає 
термін "монтморилоніт". на наш погляд, ві-
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рніше вживати термін "смектити", позначаю-
чи групу мінералів, до якої входить монтмо-
рилоніт. у назву монографії, можливо, варто 
було додати слова "осадово-породні комплек-
си", тоді вона звучала б конкретніше: "нари -
си з мінералогії гірського криму (осадово-по-
род ні комплекси межиріччя Бодраку і качі)".

на завершення варто наголосити на науко-
вій новизні рецензованої монографії, яка є 
вагомим внеском у вивчення мінералогії гео-
логічних утворень не лише гірського криму, 
але й осадових порід взагалі. її непересічність 
і оригінальність випливає з того, що вона як 
наукове видання і як навчальний посібник, 
важлива і цінна не лише в науковому і на-
вчальному сенсі, але й, особливо тепер, у час 
анексії кримського півострова, політично. 

крим неминуче повернеться, і він буде укра-
їнським, тому ця праця неодмінно знадобить-
ся науковцям, викладачам і студентам нашої 
держави (і не лише!), а кримський полігон й 
надалі славитиметься як унікальний для про-
ведення навчальної практики з геологічного 
картування студентів багатьох закладів вищої 
освіти україни та інших країн. для цього до-
слідник знайде у книзі цінний фактичний ма-
теріал, з якого випливатимуть і напрями по-
дальших досліджень. Це під силу юній тала-
новитій молоді, за якою майбутнє нашої 
найдавнішої, але все ще молодої науки — мі-
нералогії!

І.М. НАУМКО, О.І. МАТКОВСЬКИЙ 
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