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ВІД МІНЕРАЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ 
ДО МІНЕРАЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Стисло висвітлено історію музейної справи, мінералогічних музеїв світу та України в контексті передумов засну-

вання нового музею в Україні. Створення мінералогічного музею імені Володимира Вернадського — це втілення 

в життя одного із багатьох проектів першого президента Української академії наук. До її першочергових завдань  

він відніс і створення Мінералогічного музею, який мав складатися з двох тісно пов’язаних установ — власне 

Музею та Мінералогічного інституту. Через 50 років такий інститут — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутво-

рення імені М.П. Семененка Національної академії наук України, було створено, через 100 років настала черга 

перетворити мінералогічну колекцію при Інституті на Мінералогічний музей імені всесвітньо відомого вченого, 

"...вся жизнь которого непрерывно была связана и с Украиной, и с украинским освободительным движением" (Н. 

Катаева, 1990). Мінералогічна колекція започаткована у 1978 році, її основу склали особисті зібрання мінералів 

відомих українських мінералогів — академіків Євгена Лазаренка і Олександра Поваренних. Нині колекційний 

фонд складає понад 7000 зразків, які представляють майже 1000 мінеральних видів та їх різновидів із понад 50 

країн світу з усіх континентів. За розмаїттям мінералів зібрання Інституту посідає гідне місце в Україні. Більше 

половини зразків виставлено в тематичних експозиціях: "Систематична мінералогія", "Каменебарвний букет з 

кремнезему", "Карбонатне розмаїття", "Скам’яніле дерево" тощо. Пріоритетною в колекції є експозиція "Мінерали 

України", в якій представлено зразки майже всіх мінеральних видів, відомих в надрах України.
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Спочатку трохи музейної історії — далекої й 

близької. Історія музеїв, у тому числі кам’я -

них, сягає сивої давнини. За даними архео-

логів, ще в ХVI ст. до н. е. у Палаці правителів 

на о. Крит знаходилися зібрання різних пред-

метів природного походження і діяльності лю-

дей. Поки ці зібрання ще не називались музея-

ми й існували здебільшого у домівках багатіїв, 

вони відігравали скромну роль у розвитку про-

світництва. З плином часу освічені й патріо-

тично налаштовані громадяни сприяли кон-

центрації художніх та історичних цінностей, 

виробів із каменю, часто — з коштовного 

каміння.

У часи Київської Русі колекції зберігалися у 

сховищах храмів і монастирів, наприклад, 

Киє во-Печерської лаври. Їхнім першим і най-

частішим експонатом були культові вироби з 

овруцького пірофіліту, нині незаслужено забу-

того виробного, скульптурного та технічного 

каменю.

1969 року у Києві на території Києво-

Печерського державного історико-культурно-

го заповідника відкрито Музей історичних 

кош товностей України, де зібрано унікальні 

скарби українського народу — від VI ст. до н. е. 

до ХІХ ст. н. е., зокрема коштовне каміння і 

вироби з нього.

Перший власне музей, імовірно, виник на-

прикінці ХV ст., коли у Флоренції було виді-

лено спеціальний будинок, де Лаврентій Ме-
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дичі розташував багату колекцію переважно 

художніх творів. Орієнтовно у цей же час у За-

хідній Європі створюються кунсткамери, в 

яких систематично, поряд з іншими раритета-

ми, колекціонувалися предмети природного 

походження — копалини, тобто мінерали, по-

роди, руди, скам’янілості. Згодом із кунстка-

мер і незалежно від них формувалися природо-

знавчі музеї. На цій хвилі виник природознав-

чий музей у Львові (1830—1840 рр. — роки 

формування колекційного фонду), в якому, на 

жаль, мінералогічна тематика зникла. Біль-

шість великих музеїв із мінералами, які нині 

називають національними або музеями нату-

ральної історії, і власне мінералогічні (геоло-

гічні) музеї виникли у ХVІІІ—ХХ ст.

Зокрема, у ХVІІІ ст. у Петербурзі створені 

два знаних у світі музеї (сучасні назви): Гірни-

чий музей [5, 25] і Мінералогічний музей імені 

О.Є. Ферсмана РАН [23], який нині знаходить-

ся у Москві. У цьому ж столітті в Москві виник 

Державний геологічний музей імені В.І. Вер-

надського РАН (сучасна назва). Створення і 

розвиток цього музею були дуже цікавим склад-

ним процесом. Його історія пов’язана чи не 

найбільше з Московським університетом [23]. 

Нам, ініціаторам створення на сучасних за-

садах музеєзнавства музею нового типу, дуже 

важливо врахувати вельми повчальний досвід 

створення й діяльності цих всесвітньо відомих 

музеїв, насамперед Мінералогічного музею 

імені О.Є. Ферсмана РАН, в якому виставлена, 

ймовірно, найбільша у світі експозиція "Сис-

тематика мінералів" (3000 мінеральних видів) 

і унікальна експозиція "Форми знаходження 

мінералів", фахово підготовлена двома світлої 

пам’яті музейними авторитетами — О.О. Годо-

віковим і В.І. Степановим. Важливим також є 

те, що окрасою цих, як і інших великих музеїв 

Європи та Америки, є експоновані в них міне-

рали з України, насамперед кристали-гіганти. 

Мінерали України малюють, публікують [22], 

вони неодмінно представлені на виставках (мі-

нералогічних шоу) Європи та Америки, в тому 

числі на найпотужнішому Тусон-шоу [19].

Повертаємося до музейної справи України, 

висвітленої у численних публікаціях [2, 4, 6, 7, 

9, 14, 15, 17, 18, 20, 21 тощо]. Їхній аналіз дає 

змогу зробити декілька важливих для розумін-

ня сутності теми статті висновків: 1) всі 14 му-

зеїв України, власне мінералогічних або з ваго-

мою часткою мінералогічних експонатів, наро-

дилися у ХІХ і ХХ століттях; 2) музейна справа 

в Україні започаткована в Донецькому басейні: 

1810 року на Луганському ливарному заводі 

було створено Мінералогічний кабінет з музе-

єм, які віддзеркалювали геологію і мінералогію 

Донбасу. З часом музей був реорганізований, 

функції його розширені і він перетворився на 

Мінералогічний і Геологічний музеї усього 

Новоросійського краю; 3) на перший погляд, 

мінералогічна музейна справа в Україні розви-

нена добре, оскільки є чимало місць зберіган-

ня кам’яних колекцій. Однак далеко не всі му-

зеї мають чітко означені та затверджені стату-

си, програми розвитку, періодичні видання, 

належну рекламу. У переважній більшості му-

зеїв існує низький рівень або цілковита відсут-

ність дослідницької праці. Комерційна діяль-

ність знаходиться на нульовому рівні, є проб-

лема з кадрами. Низький рівень пропаганди 

наукових знань і заходів щодо розвитку раціо-

нального природокористування й охорони 

природи характеризує їхню діяльність у галузі 

екології й збереження мінерального розмаїття 

як малоефективну. Нам невідома хоча б одна 

доповідь на високих міжнародних форумах, 

наприклад Міжнародній мінералогічній асоці-

ації, про музейну справу в Україні. Звідси ви-

пливає простий висновок: кам’яні музеї Украї-

ни, окрім Музею коштовного і декоративного 

каміння, малознані в Європі, у світі в цілому.

Тим часом у світі потужно крокують міжна-

родні конференції "Мінералогія і музеї". Пер-

ша така конференція відбулась в Лондоні 

(1988), друга — в Торонто (1992), третя — в Бу-

дапешті (1996). Яскравий приклад вельми по-

тужної науково-організаційної діяльності у 

формі Міжнародного симпозіуму "Мінерало-

гічні музеї " показує Мінералогічний музей 

[10— 13] Санкт-Петербурзького державного уні-

верситету, в якому хоронителем музею деякий 

час працював В.І. Вернадський. Згодом він ві-

діграв ключову роль у розвитку музейної спра-

ви в Україні [20]. Історія цього питання така.

У травні 1918 р. М.П. Василенко — міністр 

народної освіти в уряді П. Скоропадського — 

запросив В.І. Вернадського взяти участь в ор-

ганізації й реорганізації вищої школи, у засну-

ванні Української академії наук і отримав від 

нього згоду очолити дві комісії — для вироб-

лення законопроекту про заснування Україн-

ської академії наук (УАН) і з діяльності науко-

вих закладів і вищої школи.

У "Записці В.І. Вернадського до Комісії для ви-

роблення законопроекту про організацію Музею 
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та Інституту мінералогії при УАН " майбутній 

президент УАН пропонує важливі новаторські 

для України організаційні ідеї  *. На той час у 

межах тодішньої України функціонували лише 

Мінералогічні кабінети (музеї) навчального 

призначення, поза якими не було жодного гео-

логічного чи мінералогічного осередку. Одним 

із першочергових завдань УАН Володимир Іва-

нович вважав створення Національного му-

зею. На його думку, музеї у своїй діяльності 

мають поєднувати науково-освітню і науково-

дослідну роботу, тому доцільно, щоб до їхнього 

складу входило дві установи, пов’язані між со-

бою. За задумом В. Вернадського, Мінерало-

гічний музей повинен будуватися з двох най-

тісніше пов’язаних установ — власне Музею й 

Мінералогічного інституту, які мають різні зав-

дання, відрізняються науковою працею і мето-

дами її організації. Далі Володимир Іванович 

пояснює, що такий поділ спричинений сутніс-

тю самої мінералогії — природничо-історичної 

науки, тісно пов’язаної з хімією і фізикою. Її 

зв’язок з першою із них мабуть більший, ніж із 

будь-якою іншою науковою дисципліною. Мі-

нералогія і народжена нею геохімія являють 

собою, за В. Вернадським, "хімію земної кори" 

[3]. Таке розуміння сутності мінералогії адек-

ватно віддзеркалюється в її методології. Фізич-

ні та хімічні методи дослідження мінералів 

просякають усю працю мінералога. Водночас 

обсерваційна робота в полі, необхідність мати 

якомога багатший порівняльний матеріал що-

до мінералів із різних місцевостей і різного по-

ходження, не дають можливість відокремити 

Мінералогічний інститут від Мінералогічного 

музею. Обидва ці відділи повинні бути злучені, 

а їхня робота має тривати у тісному контакті.

"Одним із найголовніших завдань Українського 

мінералогічного музею, — наголошує вчений, — 

повинно бути вивчення мінералогії України", ос-

кільки мінералогічно Україна фактично не вив-

чена. Лише для Волині та повітів Таврії, що 

увійшли до складу України, на той час існува-

ли, хоча й неповні, списки мінералів, решту 

української території мінералогічно не дослід-

жено. Навіть Кривий Ріг і манганові руди 

Наддніпрянщини належним чином не були 

вивчені. Тому "першим завданням Музею пови-

нно бути — зазначає В. Вернадський, — видан-

ня мінералогії України. Для цієї мети Музей по-

винен... мати в своєму розпорядженні картковий 

каталог мінералів України, який буде поповню-

ватись та завершуватись".

Разом із тим, розвиває свою думку мінера-

лог В. Вернадський, для будь-якої топографіч-

ної роботи неминуче слід мати порівняльний 

мінералогічний матеріал для напрацювання і 

вдосконалення класифікації мінералів. Тому 

до цільно нагромаджувати матеріал із дуже да-

леких місцевостей. Наприклад, для того, щоби 

розібратися в мінералах Наддніпрянщини, слід 

вивчити манганові мінерали Кавказу та Індії. 

Тому найперше Мінералогічний музей обов’яз-

ково мусить мати якомога повніший матеріал 

зі всієї земної кори. Та не лише з цього погляду 

у музеї треба мати якнайповніший мінерало-

гічний матеріал з регіонів, що знаходяться поза 

межами України. Національний музей повинен 

давати змогу вести на території України науко-

ву працю в царині описового природознавства. 

Для цього він має посідати чільне місце за пов-

нотою колекцій й давати фахівцеві змогу діста-

вати відповідь на всі питання, які виникають у 

процесі при род ничо-історичного дослідження.

Створення такого Музею, на думку В. Вер-

надського, надзвичайно актуально ще й тому, 

що Україна стоїть перед необхідністю вико-

ристання природних ресурсів. І хоча в мінера-

логічному відношенні багатства України не 

такі-то вже великі та вимагають дуже обереж-

ного ставлення, все ж вони відіграватимуть ве-

лику роль в її економічному житті. До того ж 

ми їх не дуже ґрунтовно знаємо, оскільки ви-

вчені вони недостатньо. Тому другим необхід-

ним завданням є створення при музеї відділу 

прикладної мінералогії, в якому будуть зібрані 

всі корисні мінерали та руди України: глини, 

торф, вугілля, сіль, залізо, манган, графіт, фос-

форити тощо в порівняльному сенсі з продук-

тами всіх типів, відомих на всій земній кулі.

Нарешті, третім розділом Музею повинна 

бути, зазначає В. Вернадський, збірка (колек-

ція) метеоритів. В Україні маємо гарні колекції 

в університетах, насамперед Одеси та Харкова. 

Для розвитку цього розділу музею вчений про-

понує створити центр роботи зі збору та ви-

вчення метеоритів: треба оперативно зібрати 

цей матеріал для майбутнього, бо, якщо це не 

буде зроблено, він пропаде раз і назавжди.

З 14-ти два музеї України мають академічне 

підпорядкування [18]. Національний музей, 

* Тут і далі цитати В. Вернадського наводимо за ви-

данням "Історія Академії наук України. 1918—1923": 

док. і матеріали. Відп. ред. П.С. Сохань. Київ: Наук. 

думка, 1993. 376 с.
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створення якого було у планах першого прези-

дента УАН, мав охоплювати різні відділи, у 

тому числі мінералогічний. Утворений у 1966 

році Центральний науково-природничий му-

зей при Академії наук отримав статус націо-

нального лише через 30 років, у Незалежній 

Україні, та виконує популяризаторські і про-

світницькі завдання. Музей посідає чільне міс-

це з-поміж усіх природничих музейних закла-

дів України, має періодичне видання "Вісник 

Національного науково-природничого музею 

НАН України" і невеликий, але потужний нау-

ковий колектив, який займається також і до-

слідженнями [14]. Мінералогія представлена у 

ньому лише як один із підрозділів Геологічного 

музею, у якому експонована чи не найкраща 

колекція мінералів і руд України, насамперед 

із гірничорудних районів. Реєстр мінеральних 

видів, що увійшли до складу колекції Геологіч-

ного музею, нараховує 1451 експонат [7].

В. Вернадський вважав, що музеї мають ви-

конувати науково-освітню роботу разом з 

науково-дослідною, тому складатися з двох 

найтісніше поєднаних між собою установ, пе-

ред якими стоять різні завдання і які розрізня-

ються за методами організації наукової праці. 

Це, наприклад, робота в полі з метою зібрати 

якнайповніший порівняльний матеріал із різ-

них місцевостей й різного походження, з ін-

шого — дослідницька робота з застосуванням 

фізичних і хімічних методів вивчення міне-

ральної речовини, що може бути виконана 

лише у добре технічно оснащеному науковому 

інституті. Це не дає можливості відокремити 

Мінералогічний інститут від Мінералогічного 

музею. Вони мають бути якнайтісніше злучені, 

а їхня робота — провадитися у тісному контак-

ті. У цьому контексті стверджуємо, що ідеї 

В.І. Вер надського організаційно втілені в жит-

тя досі не в повному обсязі, Мінералогічний 

інститут (ІГМР) створено, а "власне Мінерало-

гічного музею" досі немає. Маємо лише міне-

ралогічну колекцію в Геологічному музеї Наці-

онального науково-природничого музею НАН 

України.

При ІГМР існує зібрання мінералів і гір-

ських порід, яке поповнюють співробітники 

Інституту після експедиційних робіт, а також 

мінералоги-аматори. Це середній музей, що 

має статус мінералогічної колекції. Вона запо-

чаткована в 1978 р. за ініціативою двох видат-

них академіків Є. Лазаренка і О. Поваренних 

та за підтримки тодішнього директора Інсти-

туту М. Щербака. Колекція Є. Лазаренка та 

його учнів, що налічувала близько тисячі зраз-

ків, представляла регіональну мінералогію Ук-

раїни. Колекція О. Поваренних доповнила її 

представниками рідкісних мінералів зі всього 

світу. За час, що минув, відбулося суттєве роз-

ширення колекції. Понад сотню зразків міне-

ралів музей отримав від своїх співробітників — 

О. Платонова, С. Галія, В. Мельникова, В. Пав-

лишина, В. Беліченка та ін. Завдяки А. Во ло -

шину колекція поповнилася зразками з Коль -

ського півострова, завдяки А. Лисенку — з 

Якутії і Магаданської області. Треба також від-

значити активну діяльність зі збору рідкісних 

мінеральних видів мінералога-аматора, ад-

мірала у відставці, героя Радянського Союзу 

Г. Рогачевського. Нині колекційний фонд на-

раховує понад 7 тис. зразків мінералів (1000 мі-

неральних видів і різновидів), мінералоїдів, 

декоративного і виробного каміння, руд, дея-

ких гірських порід, розподілених за різними 

розділами. Отже, мінералогічна колекція ІГМР 

НАН України — це унікальне зібрання мінера-

лів, насамперед України, яке репрезентує її го-

ловні структурно-тектонічні регіони — Карпа-

ти і Крим, Волино-Подільську плиту, Україн-

ський щит та Донецьку складчасту область.

"Золотим" надбанням колекції є зразки 

кристалів-гігантів та велетенських друз. Це, 

перш за все, близько 20 величезних кристалів 

кварцу з Волині, Уралу, Приморського краю та 

Казахстану; монокристали і друзи польових 

шпатів, у тому числі зросток кристалів граніт-

Кристал-гігант димчастого кварцу масою близько 

100 кг. Волинське родовище камерних пегматитів, 

Україна. З колекції академіка  Є.К. Лазаренка 

Giant crystal of smoky quartz about 100 kg in weight. Volyn 

deposit of chamber pegmatites, Ukraine. Collection of aca-

demician Ye.K. Lazarenko
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ного пегматиту з Волинського родовища; уні-

кальні за розміром і цілісністю кристалів друза 

топазу і фрагмент кристалу масою більше 50 кг. 

Неперевершені за досконалістю і розмірами 

астрофілітові "сонця" з Кольського півострова, 

агрегати цеолітів із Приазов’я, Казахстану, За-

байкалля; щітки целестину, бариту та гіпсу з 

Прикарпаття, велетенські (понад 0,5 м) крис-

тали слюди з Ковдору і Мамського родовища, 

кальцитові "троянди" і щітка великих криста-

лів андрадиту з Далекого Сходу, багатокілогра-

мові штуфи чароїту, забайкальського нефриту, 

ляпіс-лазурі з Малобистринського родовища, 

карадазької яшми та інші.

Не менш цінними є зразки з рідкісними і 

дуже рідкісними мінералами, які переважно, 

належать до мікросвіту і є об’єктами біноку-

лярного (0,1—1 мм), мікро- (0,001—0,1 мм) і 

нанорівнів (<0,001 мм). Включення мікро-

кристаликів арсенату ртуті — чурсиніту — діа-

гностовано за допомогою електронного мікро-

скопа в зразках з Чаувайського (Hg) родовища. 

Рідкісні сульфосолі з колекції О.С. Поварен-

них зберігаються в порошкових пробах — за-

лишках робочих монофракцій.

Під час упорядкування колекційного фонду 

було знайдено понад 20 нових для мінералогіч-

ної колекції мінеральних видів. Серед них ба-

делеїт з Ковдору, лейкосфеніт, гадолініт-(Y), 

монацит із Ловозерського масиву, виноградо-

віт, джерфішерит з Хібін (Кольський п-ів), біс-

міт із Тигриного родовища на Далекому Сході 

та ринерсоніт з Гольцового родовища в Схід-

ному Саяні, афганіт та бистрит із Малобист-

ринського родовища в Прибайкаллі, туркеста-

ніт з льодовика Дара-і-Піоз у Таджикистані та 

інші. Знахідка рідкісного сульфоселеніду віс-

муту— лайтакариту з урочища Подулки в За-

карпатті виявилась несподіванкою у ході дета-

лізації зібрання минулих років.

Серед експонатів є унікальні зразки з рід-

кісними мінералами. Наприклад, зразки перол-

титу з лужних метасоматитів у Східному При-

азов'ї, де він був знайдений 1992 року. Це друга 

Агрегати кериту в лімонітизованих порожнинах роз-

чинення в топазі, Волинське родовище камерних 

пегматитів, шахта № 3, Україна. Дарунок В. Васи-

ленка, 2014 р.

Kerite aggregates in limonitized voids of dissolution in to-

paz. Volyn deposit of chamber pegmatites, mine No. 3, Uk-

raine. Gift of V. Vasylenko in 2014

Експозиція "Мінерали 

Ук раїни" 

Exposure "Minerals of 

Uk raine"
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його знахідка у світі. Уперше перолтит описа-

ний як новий мінеральний вид 1991 року в 

зразках із жил гранітного пегматиту в нефелі-

нових сієнітах масиву Сент-Ілер (Saint Hilaire) 

в Канаді. У зразках із родовища Шерлова Гора 

в Забайкаллі за допомогою електронного мі-

кроскопа діагностовано оксифторид вісмуту — 

заварицькіт.

Останнім часом завдяки мінералогам-

аматорам, зібрання поповнилося новими ціка-

винками. Серед них заслуговує на особливу 

увагу кристал топазу розміром 5 × 8 × 11 см зі 

скупченнями щетинок кериту. Ця вуглеводне-

ва речовина з ряду твердих бітумів виявлена в 

камері тільки одного камерного пегматиту Во-

лині. У літотеці ІГМР керит був представлений 

лише у вигляді мономінерального чорного 

повстеподібного агрегату, складеного корот-

кими переплетеними волокнами.

Не менш цікавими є зразки із Заваллівсько-

го родовища графіту, в яких агрегати романе-

шиту утворюють ниркоподібні скоринки на 

об’ємних дендритах графіту. Серед поповнень 

зі Східного Приазов’я, новинкою в нашій ко-

лекції виявились зразки метасоматитів з 

кар’єрів Старого Криму, в яких знайдено крис-

тали топазів довжиною до 2 см.

2014 року в колекції з’явились зразки ларніт-

майєнітової породи з формації Хатрурим (Hat-

rurim Formation), що в Ізраїлі. Голотипні зразки 

з шуламітитом та фторкюйгенитом — "цар-

ський подарунок" від В. Шаригіна.

Близько 60 % зібрання знаходиться в постій-

них експозиціях, головними серед яких є "Сис-

тематична мінералогія" і "Мінерали України". 

Створені і періодично оновлюються — тематич-

ні експозиції як "Каменебарвний букет з крем-

незему", "Карбонатне розмаїття", "Скам’яні ле 

дерево" тощо.

Експозиція "Систематична мінералогія" по-

будована відповідно до кристалохімічної кла-

сифікації Нікель — Штрунца (www.mindat.org). 

Ця експозиція нараховує близько 1000 зразків 

з родовищ та рудопроявів багатьох країн світу 

та України. Серед них є унікальний зразок з ла-

заренкоїтом, названим на честь академіка АН 

УРСР Є.К. Лазаренка. Мінерал виявлено у 

складі окиснених шмальтин-льолінгітових руд 

кобальт-нікелевого родовища Хову-Акси в За-

хідному Сибіру.

Цілком природно, що пріоритетною в ко-

лекції є експозиція "Мінерали України". На кі-

нець 2006 року мінеральне царство України 

було представлене 1200 мінеральними видами і 

різновидами [9], що формують велике розмаїт-

тя типів гірських порід і руд. Водночас є великі 

перспективи щодо відкриття нових мінералів. 

Це зумовлено, передусім, особливим геострук-

турним положенням території України, її віком 

(понад 3,5 млрд рр.), широким спектром умов 

формування мінеральних комплексів та наяв-

ністю мінералогічних провінцій зі складною, 

насиченою мінералогічними подіями, геоло-

гічною історією.

Сформовані окремі вітрини для зразків із 

Волинського родовища камерних пегматитів, 

При азов’я та Криворізького залізорудного ба-

сейну.

У експозиції "Мінерали України" наявні та-

кож зразки мінеральних видів і різновидів, які 

як нові відкриті в геологічних утвореннях 

України. Це волнін — морфологічний різновид 

бариту, калушит (сингеніт), карпатит — новий 

органічний мінеральний вид, сколіт — зміша-

ношаруватий мінерал із Передкарпаття, ауер-

бахіт — морфологічний різновид циркону, 

тара міт — амфібол з ряду рогової обманки, 

приазовіт — продукт зміни самарськіту з не фе-

лінових сієнітів Приазовського масиву; дон-

басит і тарасовіт — мінеральні види з кварцо-

вих жил Нагольного кряжу в Донбасі.

Нині колекцію використовують як із науко-

вою, так і з освітньо-пізнавальною метою. Нау-

ково-дослідна робота спрямована на детальні-

ше вивчення мінеральних видів та їхніх різно-

видів, подекуди зі вже цілком відпрацьованих 

геологічних об’єктів. Досліджені на тонкому 

рівні зразки з надр України даватимуть змогу 

порівняти їх з аналогічними знахідками інших 

регіонів світу, а також можливість відкрит тя 

Регенерація кристала берилу агрегатом паралельно-

стовпчастих індивідів. Волинське родовище камерних 

пегматитів, Україна

Crystal of beryl regenerated by aggregate of parallel-co-

lumned individuals. Volyn deposit of chamber pegmatites, 

Ukraine



72 ISSN 2519-2396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2019. 41, No 4

ІСТОРІЯ НАУКИ

нових мінералів. Хоча найчастіше нововідкри-

ті мінерали будуть віднесені до рідкісних міне-

ралів, вивчення їх становитиме інтерес із нау-

кової та практичної точки зору.

У залах мінералогічної колекції організову-

ються екскурсії для приватних осіб, студентів 

закладів вищої освіти та учнів шкіл, гімназій і 

ліцеїв. Серед відвідувачів і відомі вчені, і 

мінералоги-аматори, і студенти та учні. Багато 

з них залишили свої позитивні враження в 

книзі відгуків — професор Клаус Лангер з Ні-

меччини, академік М.П. Юшкін (РАН), вчені з 

Польщі, Нідерландів, Словакії та інших країн.

З метою популяризації мінералогічних знань 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення 

ім. М.П. Семененка спільно з Українським мі-

нералогічним товариством видав два фотоаль-

боми — "Мінералогічна колекція" (2012) і "Мі-

нерали рудопроявів та родовищ корисних ко-

палин України" (2019). До цих альбомів увій ш-

ли світлини зразків із мінералогічної колекції 

Інституту з короткими коментарями фахівців. 

Певною мірою цій темі присвячено також роз-

кішний альбом "Мінерали України" (упоряд. 

О.М. Пономаренко, В.М. Квасниця, Д.С. Чер-

ниш, В.Т. Скобін. Київ, 2018. 34 с.).

Складено електронну базу зразків, в якій на-

ведено макрохарактеристику, прив’язку і місце 

в експозиції. Вона дає змогу оперативно пра-

цювати з матеріалом колекції, полегшує пошук 

потрібних зразків, пришвидшує створення те-

матичних експозицій та обмін зразками. База 

даних безперервно вдосконалюється, постійно 

триває робота, скерована на створення елек-

тронного каталогу мінералів.

Наведений вище історичний й фактологіч-

ний матеріал логічно підводить нас до висно-

вку про наукову та практичну доцільність ство-

рення в НАН України нового європейського 

рівня музейного осередку — Мінералогічного 

музею, — відповідно до настанов В.І. Вер над-

ського і сучасних музейних функцій, викладе-

них у матеріалах Музейної комісії Міжнарод-

ної мінералогічної асоціації.

Окрім наукової, науково-організаційної, при-

родоохоронної, консерваційної (консервацій-

на мінералогія), просвітницької та популяри-

заторської роботи перед Музеєм стоїть завдан-

ня створити сучасну чітко систематизовану 

колекцію представницьких зразків мінералів 

України та світу, щоб науковці Інституту на 

тонкому рівні вивчали мінерали національних 

надр і мали змогу порівнювати їх зі світовими 

знахідками. Музей також стане місцем збері-

гання типових зразків перших знахідок рідкіс-

них мінералів на території України, або, взага-

лі, вперше відкритих на її території. Таким чи-

ном буде втілено в життя ще один задум 

В. Вернадського — тісно поєднати роботу му-

зею і науково-дослідного інституту. Тому не 

дивно, що Вчена рада ІГМР на своєму засідан-

ні в 2018 році звернулась до Президії НАН 

України з проханням надати мінералогічній 

колекції статусу Музею з присвоєнням йому 

імені Володимира Вернадського. 

Попереду неймовірно велика та складна ро-

бота — залучити інвестиційні кошти, рефор-

мувати та реструктуризувати (відповідно до 

структури сучасної мінералогії) колекцію, роз-

ширити та відремонтувати нові музейні примі-

щення і тим самим у повному обсязі реалізува-

ти ідею В.І. Вернадського, який наголошував: 

"...без минералогических собраний немыслимо 

развитие минералогии" [1].
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ОТ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

К МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО

Кратко освещена история музейного дела, минералогических музеев мира и Украины в контексте предпосылок 

основания нового музея в Украине. Создание Минералогического музея имени Владимира Вернадского — это 

воплощение в жизнь одного из многих проектов первого президента Украинской академии наук. К первоочеред-

ным её задачам он отнес создание Минералогического музея, который должен был состоять из двух тесно 

связанных учреждений, — собственно Музея и Минералогического института. Через 50 лет такой институт — Ин-

ститут геохимии, минералогии и рудообразования имени Н.П. Семененко НАН Украины был создан, через 100 

лет наступила очередь превратить минералогическую коллекцию при Институте в Минералогический музей име-

ни всемирно известного ученого, вся жизнь которого была тесно связана с Украиной. Минералогическая коллек-

ция создана в 1978 году, ее основанием стали личные коллекции минералов известных украинских минералогов 

академиков Евгения Лазаренко и Александра Поваренных. Сейчас коллекционный фонд составляет более 7000 

образцов, которые представляют около 1000 минеральных видов и их разновидностей из более 50 стран мира со 

всех континентов. По разнообразию минералов собрание Института занимает достойное место в Украине. Боль-

ше половины образцов выставлены в тематических экспозициях: "Систематическая минералогия", "Самоцветный 

букет из кремнезема", "Окаменевшее дерево" и др. Приоритетной в коллекции является экспозиция "Минералы 

Украины", в которой представлены образцы почти всех минеральных видов, известных в недрах Украины.

Ключевые слова: минералогическая коллекция, минералогический музей, кристаллы-гиганты, экспозиция, 

В.И. Вернадский.
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FROM THE MINERALOGICAL COLLECTION 

TO THE V.I. VERNADSKY MINERALOGICAL MUSEUM

The history of museum business, mineralogical museums of the world and Ukraine is briefly covered in the context of the 

prerequisites for the founding of a new museum in Ukraine. The creation of the Vladimir Vernadsky Mineralogical Museum 

is the embodiment of one of the many projects of the first president of the NAS of Ukraine. The primary tasks of the then 

Ukrainian Academy of Sciences, he attributed the creation of the Mineralogical Museum, which was supposed to consist of 

two closely related institutions - the Museum itself and the Mineralogical institute. After 50 years, such an institute - of 

Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation (IGMOF) of the NAS of Ukraine was created, after 

100 years it was the turn to turn the mineralogical collection at the Institute into the Mineralogical Museum named after the 

world-famous scientist, whose whole life was closely connected with Ukraine. The mineralogical collection was founded in 

1978, it was based on personal collections of minerals of famous Ukrainian mineralogists academician Yevhen Lazarenko 

and academician Alexander Povarennyh. Now the collection fund consists of more than 7000 samples, which represent 

about 1000 mineral species and their varieties from more than 50 countries from all over the world. According to the diversity 

of minerals, the IGMOF of the NAS of Ukraine collection occupies a worthy place among its own kind in Ukraine. More 

than half of the samples are exhibited in thematic expositions: "Systematic Mineralogy", "Gemstone Bouquet with Silica", 

"Petrified Wood" and others. The collection "Minerals of Ukraine", which presents samples of almost all mineral species 

known in the bowels of Ukraine, is a priority in the collection.

Keywords: mineralogical collection, mineralogical museum, giant crystals, exposition, V.I. Vernadsky.




