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НОВЕ ОРИГІНАЛьНЕ ВИДАННЯ З ІСТОРІЇ МІНЕРАЛОГІЧНИХ  
ЗНАНь І ЗДОбуТКІВ МІНЕРАЛОГІЇ В уКРАЇНІ 

2019 року вийшла друком монографія "Здобутки мінералогії в Україні. До 100річчя Геологічної служби України та На
ціональної академії наук України" (автори: Володимир Павлишин, Орест Матковський, Станіслав Довгий. Київ: Ін
ститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. 146 с.), в якій розглянуто історію розвитку мінералогічних знань в 
Україні від часу створення 1918 року Українського геологічного комітету і Української академії наук та висвітлено 
роль В.І. Лучицького і В.І. Вернадського у їхньому становленні. Стисло охарактеризовано досягнення учених України за 
понад 100річний період у регіональній, систематичній і генетичній мінералогії, кристалохімії та фізиці мінералів, 
мінералогічній кристалографії, біо та наномінералогії, експериментальній, космічній і прикладній мінералогії, музей
ній справі, описано всесвітньовідомі мінералогічні наукові школи.

бІбЛІОГРАФІЯ
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мінералогія як фундаментальна наука про 
природну історію мінерального царства про-
довжує перебувати в центрі уваги науковців 
україни: теоретиків, експериментаторів, прак-
тиків. вона сприяє отриманню знань про міне-
рал як головне джерело генетичної інформації 
про процеси мінералогенезу, а також з’ясуван-
ню умов формування корисних копалин у кон-
тексті зміцнення незалежної від імпортних дже-
рел мінерально-сировинної бази держави.

Під таким кутом зору й розглянемо наукове 
видання "Здобутки мінералогії в україні. до 
100-річчя геологічної служби україни та наці-
ональної академії наук україни", яке привер-
нуло увагу від моменту виходу у світ.

видання містить, окрім Передмови, виснов-
ків і літератури, чотири фундаментальні роз-
діли: "українсь кий геологічний комітет і його 
ключові постаті", "організація української ака-
демії наук", "сучасний стан мінералогії в укра-
їні", "мінералогічні наукові школи". книгу ілю-
стровано п’ятьма підсумковими схемами, на яких 
зведено величезний масив матеріалу видання.

З Передмови довідуємося про доленосну 
роль українського геологічного комітету (угк) 
та української академії наук (уан), створених 
100 років тому в україні, тоді українсь кій на-
родній республіці (унр), у розвитку науки, 
освіти, економіки, культури і місце мінералогії 
в їхній діяльності.

у першому розділі наголошено, що офіцій-
на історія геологічної служби україни розпо-
чалася 1 лютого 1918 р. у формі українського 

геологічного комітету (угк) при державному 
секретаріаті торгівлі (міністерстві торгу та 
промисловості). угк народився, сформувався 
і професійно зміцнів у київському університе-
ті святого володимира. до першого складу 
угк, статут і штат якого затвердив уряд унр, 
увійшли геологи B.І. лучицький (директор) і 
г.C. Бурєнін, Б.л. лічков, в.в. мо кринський 
та в.в. різниченко. влітку 1918 року до ньо - 
го увійшли I.І. гінзбург, M.І. Безбородько, 
K.І. тимо феєв, в.м. Чирвінський, Ф.П. Швець, 
м.м. архан гель ська, згодом M.І. ожегова. 
наведено детальні життєписи та портрети 
очільників угк: в.І. лучицького (1918—1924). 
Б.л. лічкова (1924—1926), в.в. різниченка 
(1927—1928), а також в.м. Чирвінського. сто-
літню історію розвитку геологічної служби 
україни диференційовано на понад 20 послі-
довних етапів: від українського геологічного 
комітету (1918) аж до державної служби геоло-
гії та надр україни (держгеонадра) міністер-
ства екології та природних ресурсів україни 
(нині). до речі, останню зміну у керівництві 
держгеонадра датовано 06 листопада 2019 р. 
незважаючи на неодноразові реорганізації, 
принципова мета угк і його правонаступни-
ків залишалася винятково важливою — ви-
вчення природних багатств україни, шляхів і 
методів їх оптимального використання. Ця 
ідея є наріжною у підрозділі, де детально роз-
глянуто роль геологічної служби україни в 
розвитку мінералогічних досліджень і наголо-
шено, що саме в перше десятиріччя діяльності 
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угк закладено основи систематичного ви-
вчення найголовніших корисних копалин, а 
надалі продовжено спеціалізовані мінералогіч-
ні дослідження українського щита, криворізь-
кого залізорудного басейну, донбасу, криму 
тощо. всебічному розвитку мінералогії сприя-
ли створені в геологічній службі україни Ін-
ститут мінеральних ресурсів, 1956 (1994—2000 — 
український державний інститут мінеральних 
ресурсів, з 2000 — кримське відділення укра-
їнського державного геологорозвідувального ін-
ституту (укрдгрІ) (директори — Ю.Ю. Юрк, 
с.І. кирикилиця, Ю.м. Брагін, І.Є. Палкін) та 
український науково-дослідний геологорозві-
дувальний інститут, 1957 (з 1991 — укрдгрІ) 
(директори — о.с. муромцев, в.в. глушко, 
в.о. Шакін, м.м. Іванюта, в.о. Федишин, 
с.в. гошовський). слід віддати належне авто-
рам книги: вони не оминули й трагічних подій 
30-х років хх ст., коли геологічна наука і прак-
тика в україні зазнали величезних й невиправ-
даних утрат через незаконні репресії. на завер-
шення вказано, що у днвП "геоінформ украї-
ни" зберігається близько 55 тисяч геологічних 
звітів, в яких міститься значна мінералогічна 
інформація, результати не тільки власне міне-
ралогічних, але й петрографічних, геологічних 
та інших видів досліджень.

у другому розділі розглянуто історію уан, 
яка розпочинається з ухвалення гетьманом 
Павлом скоропадським 14 листопада 1918 р. 
"Закону про заснування української академії 
наук". того самого дня було затверджено пер-
ший склад уан з 12 дійсних членів академії, 
зокрема по відділу фізико-математичних наук 
двох геологів — в.І. вернадського і П.а. тут-
ковського. на першому установчому спільно-
му засіданні уан 27 листопада 1918 р. головою-
президентом за результатами таємного голосу-
вання став в.І. вернадський, неодмінним 
секретарем — а.Ю. кримський (одноголосно). 
акцентовано на ролі в.І. вернадського в за-
снуванні уан, а також на його пропозиціях 
щодо мінералогії в системі уан. він увів міне-
ралогію до першого проєкту структури май-
бутньої уан, запропонував включити мінера-
логічний музей і мінералогічний інститут та 
кафедру "Прикладна геологія і мінералогія" до 
переліку установ при відділі фізико-мате ма-
тичних наук. мінералогічна концепція, авто-
ритет і наукові праці в.І. вернадського іс - 
тот но вплинули на долю мінералогії в украї - 
ні. як приклад, наведено факт створення у 

києві понад 50 років тому, практично за на-
становами ученого, Інституту геохімії і фізи - 
ки мінералів (ІгФм) ан урср (тепер Інсти-
тут геохімії, мінералогії та рудоутворення 
(Ігмр) ім. м.П. семененка нан україни). 
наголошено, що попри те, що період титаніч-
ної праці в.І. вер надського в києві у 1918—
1919 рр. припав на надзвичайно складні часи: 
громадянська війна, розруха, зміни урядів, 
саме за його керівництва були засновані укра-
їнська академія наук і перші життєво необхідні 
українській державі геологічні осередки.

у значному за обсягом третьому розділі оха-
рактеризовано сучасний стан мінералогії в 
україні відповідно до структури мінералогіч-
ної науки як сучасного розгалуженого знання 
про мінерали: регіональна і генетична мінера-
логія, кристалохімія та фізика мінералів, міне-
ралогічна кристалографія, експериментальна і 
фізико-хімічна мінералогія, біо- та наноміне-
ралогія, космічна та прикладна мінералогія, 
музейна справа тощо. до них, на думку авто-
рів, треба додати розділи "нові мінерали" і 
"ядерна мінералогія". тут зібрано дані про за-
хищені докторські дисертації, опубліковані  
наукові праці, насамперед монографічного 
плану, навчальні посібники, підручники, впер-
ше описані та встановлені мінерали. Цікавими 
й пізнавальними є узагальнені дані щодо ди-
наміки відкриття мінералів у надрах україни, 
розподілу мінералів за сингоніями та послідов-
ності кристалографо-мінералогічних кларків 
для 32 видів симетрії в земній корі та надрах 
україни.

З матеріалів надзвичайно інформативного 
четвертого розділу випливає, що у другій по-
ловині хх ст. в україні сформувалися чотири 
всесвітньовідомі мінералогічні наукові школи: 
регіонально-мінералогічна школа академіка 
Євгена лазаренка, термобарогеохімічна шко-
ла професора миколи Єрмакова, кристалохі-
мічна школа академіка олександра Поварен-
них, школа з фізики мінералів професорів 
Івана матяша, олексія Платонова, аркадія та-
ращана. Перші дві зародилися у львівському 
національному університеті імені Івана Фран-
ка та офіційно затверджені міністерством на-
уки і освіти україни, дві інші — в ІгФм ан 
урср. детально обговорено здобутки науко-
вих шкіл, акцентовано увагу на нерозривності 
їхніх здобутків та українського мінералогіч-
ного товариства, перелічено прямих й опосе-
редкованих вихованців шкіл. 



88 ISSN 25192396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2020. 42, No 1

БІБЛІОгРАФІЯ

у висновках автори виклали власне бачен-
ня сучасного стану і проблем мінералогічних 
досліджень в україні, наголосивши, що вірять 
у збереження і зміцнення світового статусу ві-
тчизняної мінералогічної науки.

Поява нового видання з історії мінералогії 
є своєчасною і потрібною як для фахівців у 
галузі наук про Землю та інших галузей науки: 
науковців, викладачів, практиків, аспірантів і 
студентів, так і для широкого загалу. воно 
ґрунтується на багатющому первинному мате-
ріалі: монографіях, статтях, звітах, авторефе-
ратах дисертацій, матеріалах наукових заходів 
тощо. Цей підсумок понад 100-річного періо-
ду розвитку мінералогічних знань і здобутків 
мінералогії в україні від часу створення 1918 р. 
українського геологічного комітету і україн-
ської академії наук є підґрунтям подальшого 
розвитку в україні давньої, але вічно юної на-
уки — мінералогії. власне, у незалежній укра-
їнській державі набуває нового звучання гені-
альний висновок академіка в.І. вернадського 
щодо вивчення корисних копалин в аспекті 
посилення значення мінералогічної науки для 
прийдешніх поколінь: "Их изучение ("полезных 
ископаемых" — І.н.) не может вестись ни од
ними геологами, ни одними минералогами; нуж
на работа и тех, и других, а в равной мере и хи
миков — но все же исследование неизбежно 
должно вестись на минералогической основе, а 

не на геологической" (стаття "Задачи минерало-
гии в нашей стране (1917—1927)").

книга "Здобутки мінералогії в україні. до 
100-річчя геологічної служби україни та на-
ціональної академії наук україни" — не лише 
про мінералогію, вона і про те, як у складних 
умовах без своєї державності видатні уми 
україни прагнули розвитку науки, суспільства 
і цивілізації й досягли в цьому значного по-
ступу і прогресу. саме цим маємо керуватися 
ми, їхні нащадки, усі ті, від кого залежить  
стан мінерально-сировинної бази і, відповід-
но, розвиток мінерально-сировинного комп-
лексу україни — основи економічної безпеки 
держави як визначальної складової її політич-
ної незалежності. у книзі знайде своє і нау-
ковець, і викладач, і Практик, і державний 
діяч, кожен, хто любить україну, і, за словами  
великого каменяра, здібний "виявляти ту лю-
бов не потоками галасливих фраз, а невтом-
ною тихою працею", що й засвідчують авто-
ри — володимир Павлишин, орест мат ков-
ський й станіслав довгий — своєю на пру- 
женою роботою над цим виданням і власними 
науковими здобутками в царині мінералогії, 
до чого вони доклали значних творчих зусиль, 
у що вклали частинку своєї душі!

І.М. НАУМКО

надійшла 19.12.2019 


