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КАМ’ЯНІ ЕКСПОНАТИ ВОЛОДИМИРА РІЗНИЧЕНКА  
у НАЦІОНАЛЬНОМу НАуКОВО-ПРИРОДНИЧОМу МуЗЕЇ НАН уКРАЇНИ 
(до 150-річчя від дня народження)

Володимир Васильович Різниченко (18.10.1870—01.04.1932) — видатний український геолог, академік (1929) Всеукра-
їнської академії наук (ВУАН), один із засновників і очільників Українського геологічного комітету та Українського 
науково-дослідного геологічного інституту (нині Інститут геології НАН України). Ґрунтовно висвітлив стратигра-
фію та тектоніку Середнього Придніпров’я, особливо Канівських гір, організував і очолив першу комплексну експедицію 
в район Дніпровської гідроелектростанції. Організатор Комісії з вивчення антропогенового періоду в Україні. Вивчав 
геологічну будову та тектоніку територій Середньої Азії та Казахстану. Склав першу геологічну та тектонічну кар-
ту Південного Алтаю. Російське географічне товариство вшанувало науковий подвиг ученого почесною нагородою — 
Срібною медаллю імені М.М. Пржевальського (1914). Під час виконання експедиційних робіт зі зразками для дослід-
ження відбирав і гірські породи для музею. До Інвентарної книги Геологічного музею Національного науково-природничого 
музею НАН України занесено кам’яні колекції (експонати) В.В. Різниченка, зібрані протягом всього життя.

Ключові слова: Володимир Васильович Різниченко, четвертинні відклади, гранітоїди, Український щит, колекції гір-
ських порід.
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Вступ. кам’яні колекції (експонати) є важли
вими носіями інформації не лише про самі 
експонати, але і про їх творців, про долю їх по
коління. колекції, що створювали з метою ви
конання наукових досліджень, через століття 
набувають історичної цінності. вони прохо
дять подеколи складний шлях — від приватних 
до державних власників, від однієї до іншої ор
ганізації. колективи, що створювали, дослі
джували та зберігали їх навіть у часи голоду та 

війни, заслуговують особливої поваги, симво
лізуючи силу культурного духу народу. кам’яні 
колекції — ключ до розуміння наукових пара
дигм різних часів. сучасні високі технології 
дають змогу розшифрувати раніше не розкри
ту сутність предметів наукової та культурної 
спадщини, яка проливає світло на нові деталі у 
наукових гіпотезах. самі колекції є об’єктом 
досліджень і відкриттів для прийдешніх поко
лінь [1, 4—6, 13—16].
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в.в. різниченко (1870—1932) — видатний український 
геолог, один із засновників і очільників українського 
геологічного комітету
V.V. Riznychenko (1870—1932) — a prominent Ukrainian 
geologist, one of the founders and leaders of the Ukrainian 
Geological Committee

Мета статті — стисло описати різні етапи 
нау кової діяльності в.в. різниченка та охарак
теризувати зібрані ним колекційні матеріали.

геологічна біографія в.в. різниченка (1870—
1932) складається з двох періодів: перший пе
ріод (1903—1916) — навчання та експедиції на 
території середньої азії; другий період (1917—
1932) — громадська, наукова та геолого роз
відувальна діяльність на теренах україни.

Експедиції до Середньої Азії. на початку 
хх ст. в.в. різниченко, маючи диплом при
род ничого відділу фізикоматематичного фа
куль тету харківського університету, вів геоло
гічні дослідження у середній азії та казахстані 
[7—10], зокрема гірських масивів тарбагатаю, 
тяньШаню, Південного алтаю. він дав пер
ше загальне уявлення про особливості геоло
гічної будови Південного алтаю. виконав уні
кальні дослідження древніх і сучасних зледенінь, 
зок рема, описав долинні та карові льодовики, 
які є рештками древніх гірськодолинних зле
денінь у районі гори саур. в.в. різниченко дав 
природноісторичну характеристику та геоло
гічні наслідки зледеніння Південного алтаю у 
публікації [13]. ним покладено початок вив
чення пухкого покриву Зайсанської запади  
ни. матеріали цих досліджень висвітлені у ро
боті "ледниковая группа мусстау" [10]. склав 
першу геологічну і тектонічну карту Півден
ного алтаю.

результати наукових досліджень володими
ра васильовича здобули високу оцінку дослід
ників азійської частини росії в.а. обручева й 
І.в. мушкетова. російське географічне това
риство вшанувало науковий подвиг ученого 
почесною нагородою — срібною медаллю іме
ні м.м. Пржевальського (1914). 

учений виконав також комплексні геоло
гічні та ґрунтознавчі дослідження східної кал
би. 1916 року опублікував монографію з гео ло
гічною картою сходу калбинського гірсь кого 
хребта [7].

у звітах в.в. різниченко детально описав го
ру ашутас з її різнокольоровими третинними 
відкладами. саме тут він виконав палеобота
нічні дослідження флори третинного віку впер
ше знайдених рослинних та тваринних решток 
(1903). Зібрана ним колекція (№ 81) зберіга
ється у Палеоботанічному секторі Ботанічного 
інституту імені в.л. комарова [3]. Зразки гір
ських порід, зібрані у середній азії, поповни
ли колекції геологічного музею науковопри
родничого музею (ннПм) нан україни, про 

що свідчить Інвентарна книга відділу динаміч
ної геології цього музею (рис. 1). книга була 
розпочата у 1939 р., проте вона містить відо
мості про кам’яні колекції (експонати) в.в. різ
ниченка, зібрані протягом всього життя.

Наукова та геологорозвідувальна діяльність 
на теренах України. Після повернення з азії до 
україни, в.в. різниченко почав вивчати во
линь. у геологічному музеї зберігаються ко
лекції гірських порід, зібрані в.в. різниченком 
у 1917 р. на волині (Житомирщині). колекції 
№ 27, 29, 30, 34, 35, 39 було зібрано у та між 
населеними пунктами новоградволинського 
району вздовж берегів річок хомора, случ, 
смолка, тня (рис. 2). колекція № 33 була зіб
рана у Черняхівському районі, є зразок лаб
радориту з головинського родовища. Ці зразки 
поповнили фонди підрозділів Петрографія і 
геохронологія геологічного музею і є складо
вими колекцій, зібраних на українському щи 
ті [14, 17].

Більшість зразків — граніти крупно, серед
ньо та дрібнозернисті біотитові, двослюдяні, 
сірі та рожеві, порфіроподібні, пегматитові, 
аплітові. у колекції є також гнейси, кристало
сланці, пегматити, кварц з кварцових жил гра
нітів та пегматитів (рис. 3).

особливо ґрунтовно в.в. різниченко дослі
див територію канівських гір. Зокрема, 1920 р. 
вивчав жовнові пісковики канівського, миги
лівського та ямпільського районів. у 1923 р. 
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Рис. 1. Фотографія фрагмента Інвентарної книги з записом переданої до геологічного 
музею колекції № 631 зі зразками із середньої азії

Fig. 1. Photograph of a fragment of the Inventory Book with a record of the collection No. 631 
transferred to the Geological Museum with samples from Central Asia

Рис. 3. Частка різних за складом гірських порід у ко
лекціях в.в. різниченка, що зберігаються у геоло гіч
ному музеї
Fig. 3. The fate of different rocks in the collections of 
Riznychenko, stored in the Geological Museum

Рис. 2. Зразок, відібраний 
в.в. різниченком у 1917 р. 
на правому березі р. смол
ка, з етикетками, напи са
ними власноруч у польо
вих та камеральних умовах

Fig. 2. The sample was taken 
by V.V. Riznychenko in 1917 
on the right bank of the 
Smolka River with hand
written labels in field and 
chamber conditions

в.в. різниченко надав доповідну записку до 
секції охорони природи сільськогосподар
ського наукового комітету україни, в якій об
ґрунтував необхідність створення заповідника 
на березі р. дніпро площею більше 10 км2. у 
1925 р. від українського геологічного комітету 
(угк) геологічна партія під керівництвом різ
ниченка виконала детальну геологічну зйомку 
канівських дислокацій. Зокрема, вперше було 
поділено дислокації на дрібні — гляціо та ве
ликі — тектонічні, орієнтовно було визначено 
їхній вік [9]. написані праці про природу ка
нівських дислокацій, про час та умови форму
вання лесу, про четвертинні відклади земної 
кори у районі середнього дніпра [9—11].

до інвентарної книги геологічного музею 
занесені колекції в.в. різниченка № 472, 476, 
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Рис. 5. Зразки, відібрані в.в. різниченком на канівщині
Fig. 5. Simpls was select of V.V. Riznychenko from Kaniv territory

Рис. 4. Фотографія фрагмента Інвентарної книги з записом колекції № 731 зразків з 
канівщини, відібраних в.в. різниченком
Fig. 4. Photograph of a fragment of the Inventory book with a record of the collection of № 731 
samples from Kaniv region taken by V.V. Riznychenko

484, 631, 731, зібрані на канівщині (рис. 4, 5). 
колекція № 476 представлена скам’янілостя
ми, колекція № 484 — зразками моренних та 
підморенних суглинку, конкрецій, лесу та піс
ку. колекції № 472 та № 731 демонструють  
сліди локальної тектоніки у площинах сков
зання. найпоказовішою є колекція № 256, що 
охоп лює зразки гранчастих наметень, тригран
ників, еолового полірування, лаку пустині, 
шкуринок засмалення, кишень вивітрювання, 
альвеолярних структур, десквамацій (наведено 
назви, надані в.в. різниченком). 

Український геологічний комітет. вивчення 
геологічної будови території україни відбува
лось у хІх ст. 1860—1870 рр. складено геоло
гічні карти, зокрема, київської та харківської 
губерній, Бессарабії й донбасу. систематичну 
геологічну зйомку території україни розпочато 
українським відділенням геологічного коміте
ту росії, що був організований у 1882 р. за на
казом імператора олександра ІІІ. у цьому ко
мітеті працювали співробітники київського, 
одеського, харківського, львівського універ
ситетів. колекції, зібрані під час досліджень, 
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Рис. 7. етикетки, створені у польових, камеральних та музейних умовах: 1—3 — пояснення в тексті
Fig. 7. Labels that were scripted infield, cameral and museum conditions: 1—3 — explanation is in the text

Рис. 6. етикетки, які свідчать про перебування зразків колекції в.в. різниченка у різних організаціях
Fig. 6. Labels from different institutions where was a simles from V.V. Riznychenko collection

виконаних комітетом, зберігали при універси
тетах, де працювали члени комітету. Перша 
світова війна фактично зупинила розпочату 
геологічну зйомку Європейської частини ро
сійської імперії. Під час війни діяли геологічні 
організації "гідроюз" та "відділ сировини" при 
київському комітеті військовотехнічної до

помоги. "відділ сировини" очолював в.І. лу
чицький — професор київського університету. 
саме він з колегами заснував 1 лютого 1918 р. 
український геологічний комітет. тоді до пер
винного угк входили всього декілька чоловік, 
це були видатні постаті: в.І. лучицький (ди
ректор), Б.л. личков, в.в. мокринський, г.с. Бу
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Рис. 8. художня діяльність в.в. різниченка

Fig. 8. Artistic activity of V.V. Riznychenko

ренін і в.в. різниченко [4—6]. у складі угк з 
самого початку існував геологічний музей, 
який у 1919 р. нараховував 790 зразків. 1926 року 
геологічний музей вже офіційно входив до 
складу угк. у 1922—1923 рр. в.в. різниченко 
був вченим секретарем угк та працював у  
відділі регіональної геології. у 1927—1928 рр. 
очолив угк, але відмовився від цієї посади, 
щоби цілковито присвятити себе науковій  
роботі [4—6]. 1925 року відбувся всеукраїн
ський з’їзд геологів, 1926 року — всесоюзний 
з’їзд геологів у києві, в яких активну участь 
брав в.в. різ ни ченко.

Етикетки як історична довідка. в.в. різни
ченко був одним з тих, хто під керівництвом 
П.а. тутковського створювали і відкрили у 
1927 р. національний геологічний музей. тут 
в.в. різниченко керував відділом загальної 
гео логії — одним з чотирьох відділів новоство
реного музею. Зазначимо, що й іншими від
ділами керували видатні постаті: відділом мі
нералогії / петрографії — н.І. Безбородько; 
ко рисних копалин — Ф.м. Половський; пале
онтології — в.І. крокос [4]. колекції, що нині 
зберігаються у геологічному музеї ннПм 
нан україни, раніше були колекціями укра
їнського геологічного комітету, українського 
відділу геологічного комітету, геологічного ка
бінету української академії наук, музею Інсти
туту геології. Про це свідчать етикетки на зраз
ках з колекцій в.в. різниченка (рис. 6).

Будучи досвідченим польовим геологом
кар тографом, в.в. різниченко став одним із 
перших організаторів геологічної зйомки в 
україні. 1929 р. він був обраний академіком 
всеукраїнської академії наук (вуан). незва
жаючи на високе положення, 1931 р., організу
вав і очолив першу комплексну експедицію в 
район будівництва дніпровської гідроелек
тростанції. Про активну польову роботу вче
ногогеолога свідчать його колекції. кожен 
відібраний зразок має декілька етикеток — 
перша, створена у польових умовах, має вигляд 
шматка паперу, де написані назва, місце відбо
ру, дата та номер зразка, наданий відповідно до 
записів у польовому щоденнику. також на ети
кетці є ініціали В.Р., які свідчать про автора 
відбору зразка (рис. 7). друга етикетка має де
тальніший опис і, очевидно, створена у каме
ральних умовах, коли здійснювався загальний 
аналіз зібраних матеріалів. третя етикетка має 
свій бланк, у який вписано чорними чорнила
ми остаточний інвентарний номер зразка, згід

но з інвентарною книгою тієї організації, в 
якій він зберігається. Цей інвентарний номер 
вписано і на двох попередніх етикетках.

Публікації та учні. в.в. різниченко є автором 
понад 70 наукових публікацій, у яких висвітле
но такі наукові напрями: четвертинна геологія, 
геоморфологія, тектоніка, стратиграфія, пале
онтологія, гляціологія та географія. він впер
ше на території україни виявив дислокації чет
вертинного періоду. україна на той час була 
центром вивчення четвертинних відкладів, і 
тому значення таких досліджень виходило да
леко за межі країни [4]. 

1926 року під керівництвом П.а. тут ков ського 
створено Інститут геології (тоді українсько
го науководослідного геологічного Інституту, 
який 1930 року передано академії наук україн
ської рср) та засновано у ньому відділ чет
вертинної геології (нині відділ геології антро
погену). За цією спеціальністю навчався в  
аспірантурі майбутній академік, засновник 
Цент рального науковоприродничого музею 
І.г. Під оплічко. Про свого наставника І.г. Під
оплічко написав статтю в "українській радян
ській енциклопедії", вшановуючи пам’ять і 
повертаючи з тривалого забуття добре ім’я ака
деміка в.в. різниченка. 

в.в. різниченко керував Інститутом геології 
у 1930—1932 роках. 1934 року до складу Інсти
туту офіційно увійшов геологічний музей, зго
дом підпорядкований ннПм нан україни як 
відділ геології.

Творча діяльність. не можна не згадати, що 
в.в. різниченко також був художникомкари
катуристом і письменником [1, 2].
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За російської імперії (починаючи зі студент
ських часів, під час роботи завідувачем відді
лом статистики земської управи у херсоні 
(1901—1903)), в.в. різниченко вів активну со
ціальну боротьбу з царизмом на сторінках ча
сописів "Шершень" та "рада". Зокрема, свід
ченням такої роботи є намальовані ним кари
катури (рис. 8).

діяльність в.в. різниченка не обмежувалась 
геологією та музейною справою. він мав по
требу висловлювати свою соціальну позицію. 
Його публікації та карикатури у часописах 
були широко популярні. вони виходили під 
його прізвищем або під псевдонімами велен
тій та гайд. у його творах звучать настрої непо
кори та бажання збудити народ україни до гід
ного життя. Зокрема, його перу належить фра
за: "Борці за сонце, за блакить, за волю мрійную 
просторів світових" [1, 2].

Висновки. 1. Постать в.в. різниченка є од
нією з найвидатніших серед українських гео
логів початку хх ст. Його зусиллями створена 
база для появи та розвитку сучасних геологіч
них установ в україні.

2. Його колекції у ннПм нан україни  
віднесені до різних розділів геологічного му
зею — це колекції гірських порід, складені 
зразками різних кристалічних порід україн
ського щита та колекції, які віднесені до дина
мічної геології.

3. талановитий дослідник і мудрий дале
коглядний керівник академік в.в. різниченко 
є  одним з організаторів першого в україні гео
логічного музею, колекції якого нині належать 
ннПм нан україни. він також є ініціато 
ром створення канівського природного за
повідника.

4. колекції, зразки та наукові роботи 
в.в. різ ниченка є унікальними. вони досі не 
втратили своєї актуальності та потребують 
глибшого гео логічного та музейнонаукового 
довивчення. 

5. роль творчої діяльності в.в. різниченка є 
неоціненною у формуванні української куль
турної спадщини і до сьогодні є важливою те
мою вивчення філологами та істориками.

Висловлюємо подяку проф. В.І. Павлишину за 
внесені корективи, які покращили статтю.
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STONE EXHIBITS OF VOLODYMYR RIZNYCHENKO  
IN THE NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY OF NAS OF UKRAINE 
(To the 150th Anniversary of His Birth)

Volodymyr Vasylyovych Riznychenko (October 18, 1870  April 1, 1932) was an outstanding Ukrainian geologist, academician 
(1929) of the AllUkrainian Academy of Sciences, one of the founders and heads of the Ukrainian Geological Committee 
and the Ukrainian Research Geological Institute (now the Institute of Geology of the NAS of Ukraine). He studied the 
geological structure and tectonics of Ukraine, Central Asia and Kazakhstan, including the Tarbagatai, TienShan, and 
Southern Altai mountains. Compiled the first geological and tectonic map of the Southern Altai. The Russian Geographical 
Society noted the scientific feat of the scientist with an honorary award  the Silver Medal named after N.M. Przhevalsky 
(1914). Thoroughly covered the stratigraphy and tectonics of the Middle Dnieper, especially the Kaniv Mountains, organized 
and led the first comprehensive expedition to the Dnieper hydroelectric power plant. Organizer of the Commission for the 
Study of the Anthropogenic Period in Ukraine. The Inventory Book of the Geological Museum (National Museum of 
Natural History of the NAS of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine) includes the collections of 
V.V. Riznychenko, collected by him throughout his life.

Keywords: Volodymyr Vasylyovych Riznychenko, Quaternary sediments, granitoids of the Ukrainian Shield, monographic 
collections of rocks.


