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У 2021 р. вийшов друком підручник "Генезис мінералів" (В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий. Генезис 
мінералів: Підручник (3-є вид.). Київ: КНТ, 2021. 676 с.), у якому ґрунтовно розглянуто вчення про генезис мінералів. 
Це нарис історії розвитку генетичної мінералогії, у якому охарактеризовано фізико-хімічні засади та методи 
дослідження генезису мінералів, ґрунтовно висвітлено зародження, ріст, перетворення (руйнацію) мінеральних індивідів 
і агрегатів та способи їхнього утворення, детально обговорено геологічні процеси мінералогенезу, стисло проаналізовано 
генетичні підходи до типоморфізму та фацій мінералів.

Пізнання природної історії мінералів забезпе
чують фундаментальні знання з генезису міне
ралів, головним джерелом отримання й попов
нення яких є об’єкт мінералогії — мінерал. За 
таких передумов увагу геологічної спільноти 
україни привернуло третє видання підручника 
"генезис мінералів" (автори в.І. Павлишин, 
о.І. матковський, с.о. довгий), адже точні 
дані про умови формування та збереження мі
неральних ресурсів складають основу сталого 
розвитку суспільства, людської цивілізації. 
тому на часі вмотивованим є анонсоване ви
дання, особливо зважаючи на те, що перші два 
видання підручника (2003 р., 2007 р.) стали біб
ліографічною рідкістю.

Підручник структуровано так: 
Передмова; 
розділи: 1. Історичні відомості, загальні поло-

ження, методи та структура сучасної генетичної 
мінералогії; 

2. Зародження мінералів; 
3. Ріст мінералів; 
4. Зміна й руйнація мінералів; 
5. Геологічні процеси мінералоутворення; 
6. Типоморфізм мінералів; 
7. Фації мінералів; 
Значення генетичної мінералогії (замість вис-

новків; 
Список літератури; 
"Додаток 1 "Онтогенія мінералів (Атлас)". 
текст супроводжується 280 рисунками та 51 

таблицею, а також 83 кольоровими світлинами 
мінералів (у додатку).

у передмові акцентовано на сучасному тлу
маченні поняття "генезис мінералів" як учення 
про закони утворення, перетворення та руйна
ції мінеральних індивідів і агрегатів: зароджен
ня, ріст, перетворення мінералів, способи їх
нього утворення, геологічні процеси мінерало
утворення, що охоплює різноманітні аспекти 
природної історії мінералів: хімічний, фізико
хімічний, фізичний, біологічний.

розділ 1 містить історичні відомості, загаль
ні положення про методи та структуру сучасної 
генетичної мінералогії. наголошено на ролі 
в.І. вернадського, який уперше висунув істо
рію мінералів як провідну тему великої ваги й 
намагався ретельно відновити хімічні проце
си утворення, зміни та зникнення міне ралів.  
у фізикохімічних засадах мінерало утворення 
охоплено такі основні поняття, як мінерало 
гогене тична система, фаза, компонент, до  
ру шій ної сили мінералоутворення — хімічний 
потенціал, зазначивши важливість застосуван
ня принципу леШательє, правила фаз гіббса, 
фізикохімічних діаграм (ескола, коржинсь
кого, твердофазних перетворень, тттдіаграм, 
гаррелса і крайста то що). За даними а. Брейт
гаупта, м.в. ло мо но сова, в.м. сє вергіна, 
в.І. вернадського, а.г. Бетех тіна, д.с. кор  
жинського, в.с. соболєва, в.а. Жари кова, 
о.о. маракушева, д.П. гри гор’єва та ін. Під
сумовано уявлення про парагенезис мінералів 
як сукупність одночасно чи послідовно утво
рених міне ралів, однак в ході спільного (єди
ного) геологічного процесу, причому вказано, 
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що, хоча терміни парагенезис мінералів і пара
генетична асоціація мінералів використовують 
як синоніми, останній слід вважати терміном 
вільного використання, бо він немає генетич
ного змісту і ним можна називати будьяке по
єднання мінералів. розглянуто методи гене
тичної мінералогії — від спо стережень у при
роді до типоморфологічного аналізу, який дає 
змогу обґрунтувати, як і за яких умов утворив
ся мінерал, та що було рушійною силою яви
ща. невіддільним від поняття парагенезис мі
нералів у цьому аспекті є системний аналіз  
хімічного складу мінералів як прототипу гео
хімічних систем особливого роду — парагене
зису хімічних елементів.

у розділі 2 зазначено, що онтогенія міне
рального індивіда чи агрегату розпочинається 
з акту зародження мінералів. гомогенне, або 
самовільне, зародження здійснюється в пер
вісно однорідному середовищі при зміні його 
фізикохімічних параметрів, передусім зни
ження температури. гетерогенне, або примусо
ве, зародження — це зародження на поверхнях 
розділу фаз. Загальні закономірності появи за
родків у просторі та часі окреслено онтогеніч
ними поняттями зародження й ге нерації міне
ралів, водночас значну увагу ав тори приділя
ють критеріям виділення генерацій мінералів, 
що є предметом генераційного аналізу.

у розділі 3 узагальнено матеріали про ріст 
мінералів: плоскими та спіральними шарами, 
мікроблоковий, кристаломорфний i грануло
морфний, кватаронний. ріст плоскими шара
ми автори тлумачать в рамках молекулярної 
теорії косселя, згідно з якою шари зароджу
ються в найвигіднішій точці поверхні кристала 
та поширюються по ній. З погляду концепції 
періо дичних ланцюжків зв’язків плоскі шари 
найкраще проявлені на Fгранях, тобто щіль
них гранях з найбільшим числом напрямів 
міцного зв’язку між структурними одиниця 
ми. Це так званий тан ген ціальний механізм 
росту. нормальний механізм росту реалізуєть
ся на Kгранях, тобто атомнонегладких гра
нях, а комбінований (нормальний з танген
ціаль ним) — на Sгранях. ріст спіральними 
ша рами визначається розвитком гвинтових 
дислокацій, які мають неоднакову висоту 
(амплітуду) і певний напрям у різних місцях 
поверхні кристала та закономірно змінюються 
за гвинтовим законом, створюючи можливість 
спірального росту за рахунок осадження атомів 
у енергетично вигідній позиції. мікроблочний 
(або мозаїчний) ріст здійснюється за рахунок 
мікро кристалічних блоків, які формуються за 
пра вилами гомогенного чи гетерогенного за
родження. За умов вільного росту або у віднос
но рихлому середовищі виникають ідіоморфні 
кристали (криста ло морфний ріст), а за умов 
стисненого росту утво рюються складної фор
ми кристализерна (грану ло морфний ріст). 
кватаронний механізм росту стосується нано
мінералів тому, що кватарони — це особлива 
форма кластерної організації речовини у пере
сичених середовищах. наведено типові прик
лади нанокристалів: сферичний нанокристал, 
нанокристалічні нитки, наноструктури вугле
цю, зокрема фулеренс60. 

матеріали розділу 4 описують зміни й руй
нації мінералів у природі, які є наслідком 
фізикохімічної дії, однак з різним співвідно
шенням фізичного (механічного), хімічного, 
біологічного чинників. Передують цьому ме
ханічні деформації кристалів, серед яких роз
різняють пластичні (сковзання, двійникуван
ня, блокування) та крихкі деформації (розрив, 
мінералогічні брекчії, катаклаз), зміну під дією 
ударного метаморфізму тощо. вплив різного 
роду механічних деформацій визначає хімічне 
перетворення мінералів. до фізикохімічних 
змін мінералів належать дифузія атомів, струк
турні зміни, трансформаційне двійникування, 
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радіогенні зміни, метаміктизація, розчинення, 
псевдоморфози, перекристалізація. обговоре
но специфіку біогенної зміни мінералів. наос
танок розглянуто нетривіальні чинники зміни 
мінералів: сейсмічні хвилі, космічне випромі
нювання, біогенні чинники, електричні поля, 
що визначають просторову структуру мінера
логенетичних систем.

у розділі 5 наведено узагальнені дані про 
основні чинники таких геологічних процесів 
як магматичний, пегматитовий, післямагма
тичний, гіпергенний, осадо вий, метаморфіч
ний. у разі розгляду магматичного процесу 
увага акцентується на його еволюції. Пегма
титовий процес розглядають стосовно міне
ралогенезу в гранітних і лужних пегматитах. 
на післямагматичному етапі виділяють пнев
матолітове, гідротермальне та метасоматичне 
мінералоутворення. гіпергенний про цес ха
рактеризує мінералоутворення в корах звітрю
вання гірських порід та в зонах окиснення  
й цементації рудних родовищ. в осадовому 
процесі автори роз глядають умови та основні 
індикатори механо генного, хемогенного та  
біогенного мінералоутворення. у метаморфіч
ному процесі виділяють контактово, регіо
нально, мантійнометаморфічне та імпактне 
мінералоутворення, метаморфогенне рудоут
ворення.

у розділі 6 обговорено загальні уявлення про 
типо морфізм мінералів — їхню здатність фік
сувати умови середовища мінералоутворення, 
які відображені в утво ренні окремих мінералів, 
їх асоціацій і (або) в індивідуальних особли
востях мінералів. Звідси випли вають й поняття 
про типоморфний мінерал, типо мор фні особ
ливості (або асоціації) мінералів, типо мор
фологічний аналіз, принцип спадковості та 
кон вер генції типоморфних ознак тощо. кіль
кісно оціню вати типоморфну інформацію про
понується за трьома па ра метрами: норма, чут
ливість і ємність реакції. надалі детально роз
глядено типоморфізм мінералів та їхніх 
парагенезисів, а також типоморфізм хімічного 
складу, кристалічної структури, включень, 
морфології, фізич них властивостей мінералів.

У розділі 7 обґрунтовано виділення фацій мі
нералів. Під фацією мінералів, за с.о. руден 
ком, автори ро зуміють сукупність мінеральних 
індивідів того чи того мінерального виду, які 
наділені подібними особли востями складу та 
структури, морфології та власти востей, що по
в’язані з подібними РТСумовами утво рення. 

кристалохімічні фації проявляються у зміні хі
мічного складу (мусковітові слюди пегматитів 
Біло морської провінції) або структурних ха
рактеристик мінералів (везувіан зі скарнів про
терозою українського щита). кристаломорфо
логічні фації використовують, коли зміна зов
нішніх умов фіксується зміною зов нішньої та 
внутрішньої морфології мінеральних індивідів, 
що проявляється у вигляді просторовочасових 
еволюційних кристаломорфологічних рядів. 
кристалофізичні фації застосовують, коли не
значні зміни в конституції мінералів призво
дять до відчутних змін їхнього забарвлення, 
люмінесценції або інших фізичних властивос
тей, такі як зміна термо лю мі несценції кварцу 
чи напівпровідникових властивостей піриту, 
галеніту тощо.

книга завершується списком літератури з  
580 посилань, який сприятиме опрацюванню 
та вирішенню конкретних генетичних питань 
усіма зацікавленими особами: від студента й 
аспіранта до працівника наукових установ, зак
ладів вищої освіти та виробничих організацій 
геологічного профілю.

авторське бачення проблеми генезису міне
ралів підсумовує післямова "Значення генетич-
ної мінералогії (замість висновків)". у ній наго
лошено, що "Історія мінерального царства —
це зародження, ріст, зміна й руйнація в гео  
логічному середовищі та біосфері безлічі мі
неральних індивідів і агрегатів (онтогенічний 
аспект) і еволюція обмеженого числа міне
ральних видів (філогенічний аспект)" (с. 618). 
на засадах напрацювання комплексних при
родних законів висловлено основну ідею гене
тичної мінералогії: двигуном геологічних явищ 
є фазові та інші зміни мінеральної речовини, а 
також радіоактивне перетворення атомів, елек
тричні явища, життєдіяльність організмів тощо.

у додатку 1 "Онтогенія мінералів (Атлас)"  
83 кольоровими світлинами вдало ілюструють
ся процеси зародження, росту, зміни та руйна
ції мінералів, їхні індивіди та агрегати.

нове видання підручника "генезис мінера
лів" — своєчасне та потрібне фахівцям у галузі 
наук про Землю та інших галузей. у ньому на
ведено нарис історії розвитку генетичної міне
ралогії, охарактеризовано фізикохімічні заса
ди і методи дослідження генезису мінералів, 
ґрунтовно висвітлено зародження, ріст, пере
творення (руйнацію) мінеральних індивідів і 
агрегатів та способи їхнього утворення, деталь
но обговорено геологічні процеси мінералоге



незу, стисло проаналізовано генетичні підходи 
до типоморфізму і фацій мінералів. автори 
підручника — вчені зі світовим іменем, спо
движники мінералогії, маючи зрілий досвід 
науковопедагогічної діяльності, забезпечили 
фахове написання на належному методичному 
рівні навчального посібника, що має вже третє 
видання. таку книгу, добре видану, чудово ілю
стровану, написану професійною україн ською 
мовою, приємно взяти у руки, адже на сучас
ному етапі, в епоху суцільної діджиталізації, 
саме друкована продукція у поєднанні з мере
жевими виданнями сприяє легшому засвоєн

ню всіх знань, отриманих багатьма покоління
ми учених за час становлення генетичної міне
ралогії. І хоча "генезис мінералів" за тверджено 
як підручник, за обсягом матеріалу, стилем і 
суттю викладу, обширним списком посилань 
видання має всі ознаки наукової монографії. 
Його сповна зможуть використовувати як  
науковці, викладачі, геологипрактики, аспі
ранти та студенти, так і аматори й колекціо
нери мінералів.

І.М. НАУМКО

надійшла 07.07.2021




