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На важкі воєнні часи припав ювілей відомо
го в Україні та за її межами мінералога та 
кристалографа Віктора Миколайовича Квас
ниці — доктора геологомінералогічних наук, 
Заслуженого діяча науки і техніки України, 
професора, завідувача відділу проблем алма
зоносності Інституту геохімії, мінералогії та 
рудоутворення (ІГМР) ім. М.П. Семененка 
НАН України. Цього року 8 квітня йому ви
повнилось 80 років.

Професор Квасниця відомий лідерством у 
двох наукових галузях. Поперше, він чи не 
єдиний в Україні спеціаліст з мінералогічної 
кристалографії — напряму науки, розвиток 
якого в Україні вже давно потребує кращого. 
Подруге, він є одним з найавторитетніших у 
нашій державі дослідників діамантів (алма
зів). За рівнем і глибиною знань щодо поши
рення діамантоносних комплексів в Україні 
та у світі, кристаломорфології, фізичних осо
бливостей та генезису діамантів з різних 
формацій йому немає рівних.

Народився Віктор Квасниця в інші воєнні 
часи, далекого 1942го року на Галичині  *. 
Після здобуття середньої освіти обрав учи
тельську професію, закінчив Бродівське пе
дагогічне училище (Львівська область) і на
віть спробував себе як педагог. Мобілізація 
до лав Радянської армії перервала коротко
часний педагогічний стаж, а три наступні 
роки військової служби змінили фахові прі
оритети. Віктор Квасниця вирішив присвя
тити себе мінералогії. З 1 вересня 1964 року 
він стає студентом геологічного факультету 
Львівського державного (нині національно
го) університету імені Івана Франка.

Майже з перших часів навчання Віктор 
Квасниця виділявся своєю цілеспрямованіс
тю на тлі невпевнених вчорашніх школярів. 
Давався взнаки попередній досвід педагогіч
ної роботи та служби в армії. Вже на другому 
курсі він серйозно займається науковою ро
ботою під керівництвом відомого в колиш
ньому Радянському Союзі дослідника якут
ських діамантів професора Збігнєва Барто
шинського. Об’єктом його досліджень, що 
становили основу дипломної роботи, стали 
кристали діамантів з Якутії — розсипні діа
манти річки Біллях на Анабарському щиті. 
Діаманти належали до стратегічної сирови
ни, тому у відкритому доступі немає резуль
татів його студентських досліджень. Перші 
колективні статті опубліковано в 1972— 
1973 рр. в Допов. АН УРСР і Докл. АН СССР, 
коли Віктор Квасниця вже був аспірантом 
академіка Євгена Лазаренка і продовжив 
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дос лідження в Києві. Стосувалися вони ек
страрефлексів на лауеграмах українських 
діамантів, домішок азоту в них та особливос
тей дрібних кристалів діаманту з теригенних 
відкладів Українського щита.

Навчаючись в аспірантурі, В. Квасниця зо
середився на вивченні українських діаман
тів, що завершилося захистом кандидатської 
дисертації "Минералогия и кристаллография 
алмазов Украины" (1974), а через деякий час 
і докторської " Типоморфизм микрокристал
лов алмаза" (1992). У його доробку понад 
півсотні праць (одноосібних і зі співавтора
ми), що стосуються кристаломорфології, фі
зичних і хімічних особливостей цього міне
ралу, природного та синтезованого в лабора
торіях, мантійного й імпактного походження, 
з корінних порід і з розсипів. Лише за остан
ні десять років світ побачило два десятки 
статей, здебільшого узагальнювального ха
рактеру, як підсумок великого багажу знань 
з проблеми діамантоутворення. Дві моногра
фії у його доробку також стосуються діаман
тів: "Мелкие алмазы" (1985) і "Діаманти 
України". Тиражуванню останньої перешко
дила війна.

Цілеспрямоване вивчення діамантів спо
нукало Віктора Квасницю шукати доступ до 
різних приладів, що існували у вітчизняних 
наукових установах, задіяти для досліджен
ня усі можливі аналітичні методи, зокрема 
деякі фізичні, які тількитільки розвивали
ся — ІЧспектроскопію, фотолюмінесценцію, 
монокристальну дифрактометрію. А як тіль
ки з’явилася можливість, він один із перших 
почав шукати вихід до міжнародних аналі
тичних центрів, зав’язувати наукові контак
ти зі вченими Німеччини, США, Австралії. 
Унаслідок його наукові праці цінуються нау
ковою спільнотою, мають чималий сумарний 
імпактфактор і цитуються в авторитетних 
міжнародних журналах.

Помилково стверджувати, що лише діа
манти були в полі зору ювіляра. Унікальні 
кристали різноманітних мінеральних видів 
потрапляли на гоніометр Віктора Микола йо
вича — від баделеїту, керченіту (метавівіа
ніт), калушиту (сингеніт), графіту, молібде
ніту та халькозину до волніну (барит), грау
титу та вюртциту. Та ще понад десяток інших 
мінералів України. Його жартівливий девіз: 

"ми перші у світі, другі в СРСР", — як мантру 
цитували українські мінералоги. Особливу 
увагу він приділяв кристалам самородних 
металів — міді, срібла, заліза, вольфраму. 
Найбільше — кристалам золота. Науково
популярні книги "Природные кристаллы Ук
раины" (1990) (співавт.: В. Павлишин, О. Мат
ковський), "Многоликий алмаз" (1993) (спів
авт.: О. Харків, Б. Панов), "Природа алмаза" 
(1994) (співавт.: О. Харків, М. Зінчук) і "Само
родне золото України" (1996) (разом з І. Ла
тишем) стали зразком не лише наукової пра
ці, а й популяризації мінералогічних знань. 
Цю роботу доповнено деякими статтями в 
науковопопулярних журналах, виступами 
на радіо і телебаченні. Книгу про природні 
кристали України відзначено дипломом Все
союзного мінералогічного товариства. Всього 
за понад піввіковий період наукової роботи 
в Національній академії наук України Віктор 
Квасниця опублікував орієнтовно 400 науко
вих праць, серед яких 16 фундаментальних 
монографічних зведень і науковопопуляр
них книг.

Ще одним майданчиком для популяриза
ції знань з мінералогії стало для В. Квасниці 
Українське мінералогічне товариство (УМТ). 
2001 року він був обраний Президентом цієї 
громадської організації і 16 років сприяв на 
своїй посаді розвитку мінералогії та міне
ральносировинної бази України. З ініціати
ви професора Квасниці та за його безпосе
редньої активної участі 2004 р. засновано 
щорічний науковий журнал "Записки Україн
ського мінералогічного товариства". Він став 
першим головним редактором видання, пе
ред яким стояло завдання координувати ді
яльність усіх мінералогів України, зокрема й 
аматорів. Для популяризації мінералогічних 
знань УМТ випустило два комплекти пошто
вих марок зі світлинами мінералів України, 
один із яких був відзначений почесною від
знакою. Велику популярність здобула запо
чаткована Президентом УМТ 2003 року серія 
щорічних календарів, що відображали міне
ральне багатство України.

Науковоорганізаційна діяльність профе
сора Віктора Квасниці пов’язана з участю в 
редколегіях і видавничих радах, комісіях і 
спецрадах. Він член редакційних колегій на
укових часописів: "Мінералогічного журна 



На першій сторінці обкладинки — Кристали кіноварі на пісковику 
з друзами гірського кришталю на них. Микитівське родовище, Україна (13 × 10 см). 

На четвертій сторінці обкладинки — Скремніле дерево з кристалами гірського 
кришталю у порожнинах. Околиці м. Львів, Україна (21 × 11 см).
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лу", "Мінералогічного збірника" і "Записки 
Українського мінералогічного товариства", 
заступник головного редактора видання 
"Мінерали Українських Карпат", член спе-
ціалізованої вченої ради з захисту доктор-
ських і кандидатських дисертацій при Ін-
ституті геохімії, мінералогії та рудоутворен-
ня ім. М.П. Семененка НАН України, три -
валий час був членом такої ж спецради при 
геологічному факультеті Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка.

Відома багаторічна міжнародна діяльність 
професора В. Квасниці по лінії Карпато-
Балканської геологічної асоціації (КБГА). 
Тривалий час він виконував обов’язки секре-
таря, а згодом і голови постійної Комісії мі-
нералогії і геохімії КБГА та національної 
Комісії мінералогії КБГА. Під егідою цих ор-
ганізацій видано фундаментальні моногра-
фічні роботи з мінералогії Карпат в Угорщині, 
Словаччині, Румунії, Чехії, Польщі й Україні. 
Широко відоме колективне видання мінера-
логів цих країн "Minerals of the Carpathians" 
(Прага, 2002).

Керівництво аспірантами, шестеро з яких 
успішно захистили кандидатські дисертації, 
принесло Віктору Квасниці звання професо-
ра (2008), багаторічна наукова праця — по-
чесне звання "Заслужений діяч науки і техні-
ки України" (2016). Також він отримав почес-
ні нагороди: за поданням УМТ Спілка 

гео логів України нагородила його Медаллю 
імені академіка Є.К. Лазаренка (2012), НАН 
України — Почесною грамотою (2011), По-
чесною ювілейною грамотою Президії НАН 
України (2018) і відзнакою "За професійні 
здобутки" (2012), Міністерство науки і осві-
ти України — знаком "За наукові досягнен-
ня" (2008).

Професор В. Квасниця зустрів своє 80-річ-
чя повним наукових сил і творчих задумів, з 
новими учнями, яким планує передати свій 
досвід. Так тримати, Вікторе Микола йо вичу! 
І нехай вік і стан здоров’я не стануть на за-
ваді здійсненню усіх задумів і планів у науці!

Редколегія та колектив редакції "Мінера-
логічного журналу" приєднуються до поздо-
ровлень багаторічному члену редколегії й 
активному її учаснику. Сподіваємося, що 
Ваша принциповість і неабиякий професіо-
налізм, Вікторе Миколайовичу, й надалі 
сприятимуть покращенню якості рекомен-
дованих до друку рукописів і підвищенню 
рейтингу журналу. Зичимо життєвої і твор-
чої наснаги, доброго здоров’я та довголіття, 
любові рідних і близьких, нових творчих 
звершень на благо України!
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