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2019 року в науковому журналі "Записки українського мінералогічного товариства" (том 16, 446 с.) опубліковано 
"словник українських назв мінеральних видів" (укладачі — ганна кульчицька, дарія Черниш). він охоплює пере
лік мінеральних видів, затверджених на поточний час комісією з нових мінералів, номенклатури і класифікації 
міжнародної мінералогічної асоціації, мма (International Mineralogical Association, IMA). наведено такі відомості: 
назва мінерального виду англійською, українською і російською мовами, кристалохімічна формула, дата затвер
дження і походження назви. Зазначено своєчасність і важливість видання, як підґрунтя нового сучасного "міне
ралогічного словника" і "мінералогічної енциклопедії україни". наголошено, що вихід словника у світ став мож
ливим завдяки титанічній праці укладачів — ганни кульчицької і дарії Черниш.

до одного з першорядних завдань мінералогії в 
україні належить впорядкування сучасної 
української мінералогічної термінології, адже 
на сучасному етапі розвитку науки значно 
зросла кількість відкриттів нових мінералів, 
зумовлена зрослими можливостями аналітич
ної бази для визначення будови мінералів, за
ряду атомів та їхньої позиції у структурі. З 
огляду на отримання нових знань про мінера
ли, як про нові, назву яким присвоюють авто
ри відкриття після їхнього затвердження, так і 
про ті чи інші, давно відомі, виникають право
писні колізії, що потребує значних зусиль з 
уніфікації величезного масиву даних.

тому із зацікавленням мінералоги україни 
отримали звістку про опублікування у 2019 р. 
на сторінках наукового журналу "Записки ук
раїнського мінералогічного товариства" (том 
16) тримовного "словника українських назв 
мінеральних видів" (надалі словник). словник 
починається з Передмови його укладачів — 
ганни кульчицької (президента українського 
мінералогічного товариства (умт) і дарії Чер
ниш (завідувача відділу регіональної та гене
тичної мінералогії Інституту геохімії, мінера
логії та рудоутворення (Ігмр) ім. м.П. се 
мененка нан україни). у Передмові наго 
лошено на таких важливих нюансах, як необ 
хідність створення словника, якому переду 
вало активне обговорення його матеріалів у 
науковій мінералогічній літературі упродовж 
останнього десятиліття, а також на вебресур сі 
htpр://mineralopediaukraine.com/; важливість 

вход ження українського мінералогічного то
вариства від 1994 р. до складу міжнародної  
мінералогічної асоціації (International Minera
logi cal Association, IMA); організація терміно
логічної комісії при українському мінерало
гічному товаристві (голова професор володи
мир Павлишин), відповідно до ухвали якої 
підготовано словник тощо.

укладачі детально висвітлили українські  
синоніми латиноалфавітних назв мінералів. 
для їхнього утворення вони скористалися пе
рекладачем пошукової системи Google, який 
пропонує вимову слів багатьма мовами, вико
ристовуючи найпотужнішу базу даних. врахо
вано також зміни до українського правопису, 
які внесені з 1990 і 2019 рр.

основою для створення словника став пе
релік мінералогічних видів, затверджених ко
місією з нових мінералів, номенклатури і кла
сифікації (Commission on New Minerals, Nomen
clature and Classification, CNMNC) міжнародної 
мінералогічної асоціації. наприкінці 2019 р. 
цей перелік налічував 5562 назви затверджених 
мінеральних видів. 

словник містить також перелік незатвер
джених мінералів і поширених у вітчизняній 
літературі назв відмін та синонімів назв міне
ралів. він охоплює такі дані: назву мінерально
го виду (англійською, українською і росій
ською мовами), кристалохімічну формулу, дату 
затвердження і походження назви. Прикро, що 
у переліку не зазначено, які мінерали наявні в 
україні.
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Поява такого словника беззаперечно є дуже 
важливою і надзвичайно потрібною в україн
ській мінералогії подією. тут треба віддати на
лежне його укладачам — ганні кульчицькій і 
дарії Черниш, за невтомну, педантичну й скру
пульозну, воістину титанічну працю, адже в ре
цензованому словнику перелік назв мінералів 
понад удвічі перевищує кількість мінеральних 
видів, охарактеризованих в усесвітньо відо мо
му першому україномовному (українськоро
сій ськоанглійському) "мінералогічному слов
нику" Євгена лазаренка і оксани винар, опуб
лікованому вже далекого 1975 р.

високо оцінюючи появу сучасного "слов
ника українських назв мінеральних видів", не 
можна, на жаль, не зазначити відставання 
українських мінералогів у відкритті нових мі
нералів у надрах україни, кількість яких сягає 
лише понад одну тисячу найменувань. Є всі 
підстави сподіватися, що наявність анонсова
ного словника прискорить підготовлення до 
видання давно задуманої "мінералогічної ен
циклопедії україни", над якою активно пра
цюють науковці україни, насамперед, Ігмр 
ім. м.П. семененка нан україни на чолі з 
його директором, академіком олександром 
Пономаренком, за активної участі й укладачів 
цього словника.

на завершення хотілося б ще раз висловити 
не лише нашу, але й усієї мінералогічної спіль
ноти щиросердну вдячність укладачам — ганні 
кульчицькій і дарії Черниш, за цей надважли
вий, бо є першим, крок до підготовлення у 
майбутньому нового сучасного "мінералогіч
ного словника" і якнайшвидшого його опуб
лікування як підґрунтя для "мінералогічної 
енциклопедії україни" — задуму академіка  
Євгена лазаренка.

О.І. МАТКОВСЬКИЙ,  

І.М. НАУМКО, Л.З. СКАКУН

надійшла 13.04.2021

у Передмові укладачі наголосили на важли
вості та необхідності створення словника, яка 
зумовлена невпинними змінами в системі мі
нерального світу. Ці зміни пов’язані з відкрит
тям нових видів, перевизначенням давно від
критих, переглядом номенклатури груп і над
груп амфіболів, піроксенів, цеолітів, турмалінів, 
апатиту тощо. акцентовано на важливому фак
тові, що функцію затвердження нових і дис
кредитацію раніше відкритих видів, упорядку
вання номенклатури, затвердження назви мі
нералу і його перейменування з 2006 р. здійснює 
комісія з нових мінералів номенклатури і кла
сифікації міжнародної мінералогічної асоціації.

Звичайно, це дуже добре, що комісія наво
дить порядок у мінеральному світі. але не зо
всім вдалим, з нашого погляду, є не затвер
дження, як мінеральних видів, низки найме
нувань таких найвідоміших і звиклих до 
вживання важливих мінералів змінного скла
ду, зокрема, серед польових шпатів — андези
ну, анортоклазу, лабрадору, серед амфіболів — 
рогової обманки, серед слюд — біотиту; гідро
біотит затверджено як мінеральний вид. 
Перелічені назви, і це очевидно, будуть ще 
дуже довго фігурувати і застосовуватися в мі
нералогічній літературі.

укладачі у Передмові висловили сподіван
ня, що словник сприятиме орієнтуванню у 
світі мінералів, порозумінню між мінералога
ми, очищенню наукової літератури від "засмі
чення" термінами, позбавить дубльованих назв, 
дасть змогу однозначно ідентифікувати міне
рал і його статус (мінеральний вид, різновид, 
мінералоїд, суміш мінералів), статус назви (за
тверджена чи синонім). до речі, в цьому кон
тексті, на нашу думку, виключення такої дефі
ніції як "відміна" лише ускладнило розуміння 
питання. також зазначається, що ухвала термі
нологічної комісії умт є лише рекомендацією, 
а не законом, тому чим більше мінералогів бра 
тиме участь в обговоренні словника, тим авто
ритетнішими будуть рекомендації комісії умт.


