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УПОРЯДКУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ МІНЕРАЛЬНИХ 
ВИДІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ПІДГОТОВКОЮ 
"МІНЕРАЛОГІЧНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ" 

Порівняно з серединою минулого сторіччя регіонально-мінералогічні дослідження в Україні зазнали відчутного 
спаду. За цей час число відкритих у світі мінералів зросло вдвічі і попри всі прогнози продовжує зростати. Голов-
ні причини прогресивного росту кількості видів полягають в удосконаленні аналітичного устаткування, яке дає 
можливість вивчати мінерали все меншого і меншого розміру, визначати вміст окремих REE, виділяти види в 
залежності від заміщення іншими атомами другорядних структурних позицій у мінералі. Попри всі негаразди 
число відомих в Україні мінералів також невпинно зростає і на нинішній час сягає близько 1000. Ще 15 років 
тому стала очевидною необхідність створення "Мінералогічної енциклопедії України" (МЕУ), але далі Слóвника 
термінів справа не просунулась. Проблема ще у тому, що не всі мінерали, описані у вітчизняній літературі, за-
тверджені спеціальними комісіями при Міжнародній мінералогічній асоціації як окремі види. Одні виявилися 
сумішшю видів, інші — морфологічними або хімічними відмінами видів, треті з різних причин були переймено-
вані. У статті звернено увагу на принципові зміни, що відбулись останнім часом в номенклатурі і термінології 
амфіболів, турмалінів, апатитів тощо і на випадки, коли внаслідок упорядкування номенклатури і термінології 
деякі терміни замінено на протилежні за змістом. Так сталося з тарамітом — залізистим амфіболом, відкритим в 
Україні і перейменованим нещодавно в феро-тараміт, при цьому назва "тараміт" присвоєна його магнієвому 
аналогу, відкритому в Норвегії. Очевидно, що підготовці МЕУ повинно передувати перевизначення відомих в 
Україні мінералів відповідно до змін у номенклатурі їхніх груп.

Ключові слова: регіональна мінералогія, наукова термінологія, затверджені і дискредитовані мінерали, перейме-
нування мінералів, словник мінеральних видів.
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Геологічні надра кожної держави — одне з най-
більших її багатств. Іноді це головне джерело 
доходів держави. Тоді її надра по-вар вар ськи 
експлуатуються, геологічне вивчення території 
спрямоване виключно на пошук нових об’єктів 
експлуатації, а країна перетворюється на сиро-
винний придаток чужої економіки. Економіч-
но розвинені країни також не нехтують вивчен-
ням своїх надр, однак воно не обмежується 
пошуками вуглеводневої чи гірничорудної си-
ровини. Цінову вартість має практично кож-
ний мінерал, навіть якщо його роз міри вимірю-
ються в міліметрах. Чим унікальніший мінерал 
за своєю формою, забарвленням чи хіміч ним 
складом, чим раритетніша мінеральна знахід-
ка, тим більша її цінність. До того ж унаслідок 

стрімкого наукового прогресу відбувається пе-
реоцінка вартості мінералів. Якщо у ХІХ ст. 
стратегічними вважали мінерали Fe, Cu, Zn, то 
на початку ХХ — мінерали U, Th, Al. У ниніш-
ній час на перше місце виходять мінерали-
носії REE, а у майбутньому першорядними мо-
жуть стати міне рали-концентратори рідкісних 
стабільних ізотопів, на кшталт 187Os, 44Ca, 87Sr. 
Розумна урядова політика розвиненої держа-
ви повинна сприяти детальному мінералогіч-
ному вивченню своєї території та нарощуван-
ню запасів найрізноманітнішої мінеральної 
си ровини. 

Регіональна мінералогія України. Територію 
України у 1980-х рр. вважали достатньо міне-
ралогічно вивченою, передовсім завдяки робо-
там, виконаним під керівництвом академіка 
Є.К. Лазаренка. З 1960 по 1981 р. світ побачили 
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зведення з мінералогії Волині, Закарпаття, Пе-
редкарпаття, Поділля, Донбасу, Кривбасу, При-
азов’я, на черзі були Крим і Карпати. 

Через ряд подій виконання планів було за-
гальмовано. Сучасної "Мінералогії Криму" не 
існує донині, а публікація п’ятитомного видан-
ня "Мі нералогія Українських Карпат" (1990—
2014) за редакцією проф. О. Матковського 
розтягнулася на чверть століття. За цей час вже 
застаріли дані першого тому цього видання, 
що ж тоді говорити про мінералогію інших зга-
даних регіонів. Короткий словник-до відник 
"Ми не ра лы Украины" (1990) за редакцією ака-
деміка М. Щербака, що підсумував наявні на 
той час відомості, був замалим за обсягом, тож 
не міг вмістити й половини напрацьованого. 
Порівняно недавно побачив світ підручник 
"Осно ви мінералогії України" [6], в якому ха-
рактеристика мінералів доповнена результата-
ми сучасних досліджень, однак перелік міне-
ра лів обмежений лише найпоширенішими ви-
дами, як того вимагає специфіка нав чального 
процесу.

Мінералогічна енциклопедія України. На по-
чатку 2000-х рр. стала зрозумілою необхідність 
підготовки енциклопедичного зведення з мі-
нералогії України. Проект такого багатотом-
ного видання був укладений ще академіком 
Є. Ла заренком. З 1980 по 2000 р. у надрах Ук-
раїни було описано щонайменше 200 нових 
мінеральних видів, у наступному десятиріччі 
темпи їх виявлення навіть подвоїлись і на по-
чаток 2012 р. база даних України налічувала 
963 мінерали [3], що вказані у реєс трі Між на-
родної мінералогічної асоціації як самостійні 
мінеральні види. Ще у 2001 р. проф. В. Павли-
шин як президент Українського міне рало гіч-
ного товариства, за підтримки чл.-кор. НАН 
Ук раїни С. Довгого та сприяння низки дер -
жав них і громадських організацій України, роз-
почав підготовку п’ятитомного видання "Міне-
ралогічна енциклопедія України" (МЕУ). Він 
підготував для обговорення Слóвник МЕУ 
(Ки їв, 2001, на правах рукопису) з переліком 
термінів, які мали отримати трактування в ен-
циклопедії. Перш за все це були види і різно-
види (відміни) мінералів, відомі в надрах Ук-
раїни (всього близько 1000 термінів); корисні 
копалини і мінерально-сировинні ресурси Ук-
раїни, деякі гірські породи, поняття, що вико-
ристовуються для характеристики мінералів; 
біографічні дані найвідоміших українсь ких мі-
нералогів тощо. Всього планувалося під готу-

вати півтори тисячі статей за розроб леними 
схемами опису. Мінеральний вид передбачали 
описувати на загал за такою схемою: назва 
(трьома мовами), формула, уточнення номен-
клатури і термінології за наяв ними на той час 
джерелами, поширеність у надрах Ук раїни, 
характеристика хімічних і фізичних влас ти-
востей, генезис, наукове і прикладне значення. 
Головне навантаження зі створення довідкових 
статей покладалося на членів регіональних 
осередків Українського мінералогічного то-
вариства. 

Підготовка видання загальмувалася не стіль-
ки фінансовими труднощами, скільки інерт-
ністю деяких авторів довідкових статей. Попри 
всі негаразди робота все-таки повільно просу-
валася. Великий обсяг роботи зі збору інфор-
мації виконав О. Зінченко. Він перший звер-
нув увагу на те, що не всі мінерали, описані у 
вітчизняній літературі, затверджені Комісією з 
нових мінералів, номенклатури та класифіка-
ції (Commission on New Minerals, Nomenclature 

and Classification — СNМNС ) при Міжнародній 
мінералогічній асоціації (International Minera-

logical Association — ІМА) [1]. Завдяки йому і 
співавторам базу даних мінералів України по-
чали розглядати в контексті міжнародної [2, 8, 
9]. Підготовлений черговий Слóвник МЕУ 
(2008), який так і не був оприлюднений, міс-
тив уже 1,5 тисячі назв мінералів, зафіксованих 
у надрах України, із поділом їх на затверджені і 
незатверджені IMA. Лише половина з них (894 
назви) на той час мали статус затверджених 
IMA як назва виду [9].

Міжнародна мінералогічна асоціація та функ-

ції комісій при ній. З 1959 р., від моменту ство-
рення, Міжнародна мінералогічна асоціація взя-
ла під контроль затвердження нових видів і 
назв мінералів, доручивши це спеціально ство-
реним комісіям при ІМА, які з 2006 р. об’єд-
нані в одну — Комісію з нових мінералів, но-
менклатури і класифікації. СNМNС та її попе-
редники виконали великий обсяг роботи, 
оскільки й нині кількість термінів, що стосу-
ються назв мінералів, перевищує 7,4 тис. [11], 
а з урахуванням різного написання назв — 
45 тис. [10]. Унаслідок роботи комісій всі відо-
мі назви мінералів поділені на три категорії: 
затверджені, незатверджені та дискусійні (ques-

tionable). До останніх належать мінерали, струк-
т ура або склад яких є сумнівними, і уточнити 
їх на даний момент нема можливості. Якщо 
такі уточнення відбудуться, то залежно від ре-
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зультату вид буде затверджений або дискреди-
тований, навіть якщо мінерал відомий з дав-
ніх-давен. 

У категорію затверджених потрапили міне-
ральні види: 1) відкриті до створення ІМА 

(grandfathered ); 2) затверджені комісією IMA 
після 1960 р. (IMA-approved ). Всього на бере-
зень 2015 р. затверджено 5012 назв мінералів 
[25]. Комісії також впорядкували назви затвер-
дже них видів. По-перше, для ідентичних міне-
ралів, що були відкриті до 1959 р., але у різних 
країнах, визначено пріоритетність назви від-
повідно до дати оприлюднення відкриття. Інші 
назви цього мінералу стали синонімами. Для 
деяких мінералів (флуорапатит, діопсид, епі-
дот, томсоніт-Са) відомі десятки синонімічних 
назв. Перейшли в розряд синонімів та кі широ-
ко вживані у вітчизняній літературі назви мі-
нералів, як сфен, ортит, астраханіт, антимоніт, 
дистен, тому годі їх шукати у списку затверд-
жених назв мінералів [25]; вони, від повідно, 
замінені на титаніт, аланіт, бльодит, стибніт, 
кіаніт. На жаль, втратили пріоритетність такі 
відомі нам назви мінералів, як калушит (= син-
геніт), бекеліт (= бритоліт-(Ce)), києвіт (= ку-
мінгтоніт або грюнерит), терновськіт (= маг-
незіо-рибекіт), слав’янськіт (= тунесит), ана-
логи яких відкриті раніше за межами України 
[7]. По-друге, спрощено і впорядковано назви 
видів, що є крайніми членами у межах серій 
мінералів, де має місце ізоморфний обмін між 
трьома і більше елементами. Для цього ввели 
так званий суфікс Левінсона (Levinson modifier ) 
[21] у вигляді сим волів одного чи кількох хі-
мічних елементів, взятих у круглі дужки і при-
єднаних через дефіс до назви серії. Суфікс 
Левінсона указує на домінування цих елемен-
тів у певній структурній позиції на відміну від 
інших видів цієї серії. Особливо цінним таке 
нововведення виявилося для серій з рідкісно-
земельними елементами (Agardite-(Ce), Agardi-

te-(La), Agardite-(Nd ), Agar di te-(Y )). Якщо за-
мі щення відбуваються між елементами об-
мінного типу, на приклад у цеолітах, дужки 
опускаються (Heulandite-K, Heu landite-Sr). Ви-
користання суфікса Левінсона призвело до за-
міни багатьох оригінальних назв мінералів, що 
належали до однієї групи. 

Категорія незатверджених видів набагато 
строкатіша. Серед них є мінерали, відхилені 
СNМNС з тих чи інших причин, найчастіше че-
рез неповноту даних. Найбільше серед них 
дискредитованих мінералів. Мова йде про ти-

сячі відхилених на першому етапі роботи комі-
сій назв і сотні — пізніше [14]. Найголовніши-
ми є такі причини дискредитації: мінерал ви-
явився сумішшю уже відомих видів, мінерал 
майже ідентичний виду, що вже існує або міне-
рал класифікований як відміна (різновид, varie-

ty) мінерального виду. Саме через те, що ви-
явилися сумішшю, дискредитовані назви таких 
відкритих в Україні мінералів [7], як алуштит, 
приазовіт, тарасовіт, керченіт; до категорії від-
мін мінералів потрапили волнін, ауербахіт, по-
доліт, дніпровськіт. 

Значна частка відомих назв мінералів вия-
вилася незатвердженою через зміну правил. З 
1998 р. ІМА ухвалила нові правила затверджен-
ня видів [23], згідно з якими мінералами мож-
на вважати лише кристалічні сполуки геоло-
гічного походження. Антропогенні продукти до 
них не належать, хоча не все так од нозначно (мі-
нералоутворення на териконах, корозія кам’я-
них скульптур). Некристалічні при родні речо-
вини не вважають мінералами, однак є винят-
ки (Mercury, Opal, Jordisite). Політипи, політи-
поїди, а також топологічно подібні поліморфи 
до окремих видів не належать, однак є винят-
ки: Microcline і Orthoclase як топологічно по-
дібні диморфи представляють один вид, проте 
збережені як різні види з історичних причин. 
Згідно з правилами лише крайні члени ізо-
морфних рядів можуть бути окремими видами 
і, таким чином, проміжні члени ізоморфного 
ряду плагіоклазів (Oligo cla se, Andesine, Labrado-

rite і Bytownite) стали різ новидами виду Albite 
або Anorthite. Проміжним членам належать такі 
назви, як Biothyte, Lepi dolite, Scapolite, Anortho-

clase тощо. Однак для авгіту (Augite), який до-
недавна вважали проміжним членом ізоморф-
ного ряду діопсид — геденбергіт, з хімічних, 
практичних та історич них міркувань зроблено 
виняток. Ще частина відомих назв перетвори-
лися на назви серій мінералів (Apatite, Aeschy-

nite, Arrojadite, Bry tho lite, Epidote). Назви окре-
мих видів у цих серіях стали передаватися із 
суфіксом Левінсона.

Співвідношення між затвердженими, неза-
твердженими і дискусійними видами далеке 
від стабільного. Внаслідок додаткових дослід-
жень, проведених на сучасному рівні, одні мі-
нерали дискредитовані, інші, навпаки, затверд-
жені після тривалого невизнання. Так сталося 
з жюльєнітом (Julienite), водним тіоціанатом 
Na і Co, що відомий з 1928 р., а затверджений 
лише нещодавно (2007). 
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Відкриття нових видів. Кількість затвердже-
них нових видів, як свідчать рапорти СNМNС, 
щороку збільшується на 50—100 мінералів. 
Всупереч прогнозам [20], ця цифра не змен-
шується, а хвилеподібно зростає (рисунок). 
Оче видною причиною збільшення амплітуди 
"хвиль" є удосконалення аналітичної бази для 
діагностики мінералів — скачок від хімічного 
аналізу й оптичного мікроскопа до різних ви-
дів рентгено- і мас-спектрометрії в поєднанні з 
великою роздільною здатністю електронних 
мікроскопів. Сучасні прилади дають змогу: 
1) вивчати кристали мінералів субмікроско-
пічного розміру і навіть ще менше. Нижня 
межа розміру кристалічних індивідів для за-
твердження нового виду поки що не лімітова-
на; 2) визначати вміст кожного з лантанідів у 
мінералі, а не ΣREE, як це було раніше. Саме 
мінерали рідкісноземельних елементів найбіль-
ше поповнюють список видів останнім часом 
(і нововідкриті, і перевизначені старі); 3) ви-
являти закономірності чергування блоків або 
шарів у структурі мінералу і, таким чином, пе-
реглядати розміри елементарної комірки. Вже 
звичними є кристалохімічні формули, що міс-
тять 100 і більше атомів одного сорту на фор-
мульну одиницю (Roshchinite — (Ag, Cu)19 × 

× Pb10Sb51S96 ; Fantappièite — (Na, Ca, K)132 × 

× (Si99Al99O396)(SO4)33 ∙  (6H2O); 4) розшифрову-
вати структуру мінералів. Якщо за правилами 
1987 р. для затвердження нового виду було до-
статньо домінування атомів іншого сорту в 
ключових кристалографічних позиціях, то за 
правилами 1998 р. [23] до уваги беруть зміни у 
всіх позиціях, що хоч трохи відрізняються. Фор-
мулу кліноцоїзиту тепер передають як СаСа × 

× АlАlАl(Si2O7)(SiO4)O(OH) [12] або більш спро-
щено — Са2АlАl2(Si2O7)(SiO4)O(OH) [4], хоча 
ще донедавна зображали як Са2Аl3(SiO4)3(OH). 
Після того, як було встановлено, що у структу-
рі апатиту Ca5[PO4]3(F, Cl, OH) атоми Ca роз-
ташовані в поліедрах щонайменше двох різ них 
розмірів, виникла можливість виділяти нові 
види за заповненням атомами іншого сорту 
двох (група гедіфану) або й трьох (група бєло-
віту) типів поліедрів [24]. У структурі амфі-
болів, загальна формула яких має вигляд: 
AB

2
C

5
T

8
О

22
W

2
, де A = �, Na, K, Ca, Pb2+, Li; 

B = Na, Ca, Mn2+, Fe2+, Mg, Li; C = Mg, Fe2+, 
Mn2+, Al, Fe3+, Mn3+, Ti4+, Li; T = Si, Al, Ti4+, 
Be; W = (OH), F, Cl, O2–, можливими є до 200 
комбінацій таких ізоморфних заміщень [18]. 

Збільшенню кількості нових видів також 
сприяла ревізія і розширення правила 50 % 
[16]: у найбільш поширених випадках, коли два 
ізовалентних атоми заміщують один одного в 

Гістограма відкриття нових видів мінералів протягом останніх 100 років, за даними [11, 25]

New mineral species discovery for the past 100 years, from data [11, 25]
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одній позиції (in crystal-structure site), 50%-й 
вміст кожного із них є межею для розділення 
видів. У випадку багатокомпонентних замі-
щень правило набуває більш загального виг-
ляду — 100 %/n, тобто в разі заповнення одна-
кових позицій трьома ізовалентними атомами 
різного сорту (n = 3) для виділення ок ремого 
виду достатньо, щоб вміст одного із них дося-
гав 34 %. У групі шенфліситу (schoenfliesite 

group) шість катіонів (Mg, Fe2+, Mn2+ , Cu2+, 
Zn, Са) можуть заміщувати один одного в окта-
едричній позиції, наслідком чого є виділення 
шести крайніх видів, відповідно: Schoenfliesite, 

Natanite, Wickmanite, Mushistonite, Vismirnovite, 

Burtite. У групі прайзенгериту (prei singerite group) 
подібні заміщення відбуваються між трьома 
групами: (PO4), (AsO4) і (VO4) з утворенням 
трьох мінералів бісмуту — фосфату (Petitjeanite), 
арсенату (Preisingerite) і ванадату (Schuma cherite).

Гетеровалентний ізоморфізм двох атомів на 
одному вузлі узаконює ідеальні кристалохіміч-
ні формули з дробовими коефіцієнтами (напр. 
ельбаїт — Na(Li1,5Al1,5)Al6(Si6O18)(BO3)3 (OH)3 × 

× (OH)). У разі розміщення в одній позиції біль-
ше двох гетеровалентних атомів, діє правило 

домінантної валентності, за умовами якого гру-
пу ізовалентних атомів розглядають як один 
компонент. Для виділення нового виду з ін-
шим елементом достатньо, щоб атоми цього 
елемента домінували у групі, якщо сама група 
більша за інші. Саме за цим правилом виділе-
но багато видів з REE. Якщо REE 3+ заміщують 
у мінералі елемент іншої валентності (напр. Са) 
і їх сума більше половини всіх атомів у даній 
позиції, то лантанід, якого найбільше серед 
REE, стає видоутворювальним, наскільки ма-
лою не була б його частка у даній позиції. Рані-
ше [23] для цього було необхідно, щоб вміст 
одного з лантанідів перевищував мольну част-
ку Са, інакше вид позначали як рідкіснозе-
мельний (Allanite-REE ). Таких видів уже не за-
лишилося у списку IMA. Необхідно враховува-
ти правило домінантної валентності, щоб не 
помилитися з діагностикою мінералу за дани-
ми хімічного аналізу. Гіпотетичний мінерал 
складу (Ce0,4Sr0,3Ca0,2Pb0,1) О буде стронцієвим, 
а не церієвим видом, оскільки Се3+< (Sr + Ca + 
+ Pb)2+ і Sr > Cа > Pb.

Зміни у номенклатурі мінералів. За таких тем-
пів збільшення кількості нових видів очевид-
ною стає необхідність впорядкувати номен-
кла туру особливо великих груп мінералів. Май-
же щоквартально СNМNС оновлює список 

зат верд жених назв мінералів, відмічаючи та-
кож зміни в їхньому статусі (Rn — перейме-
новано, Rd — перевизначено) [25]. Перевизна-
чень внаслідок номенклатурних змін досить 
багато і їх необхідно врахувати під час підго-
товки "Мінералогічної енциклопедії України".

За час існування IMA раціоналізовано но-
менклатуру піроксенів (1989), слюд (1998), ам-
фіболів (1978, 1997, 2003, 2004, 2006, 2012), 
цеолітів (1997), мінералів платинової групи 
(1991), групи епідоту (2006) та багатьох інших. 
Номенклатуру деяких мінералів уже неможли-
во розглядати з позицій однієї групи [22]. Так 
появилися номенклатури надгруп апатиту (2008, 
2010), турмаліну (2011), пірохлору (1977, 2010, 
2012), гранату (2013), майєніту (2015). Можна 
дискутувати щодо раціональності проведених 
змін, тим паче, що останні є нестабільними. 
Варто лише прослідкувати історію амфіболів, 
номенклатура яких неодноразово змінювала-
ся. Внаслідок номенклатурних змін (1978, 1998) 
було видалено 220 тривіальних (читай, історич-
них) назв амфіболів [18]. Зміни спричинили 
появу цілого ряду нових назв, що встигли пе-
рейти у словники [4], а сьогодні вже дискреди-
товані. Остання класифікація виглядає логіч-
ною. На відміну від попередніх, що базувалися 
на заміщеннях у позиціях А, В, Т і W, вона орі-
єнтується на заміщення в позиціях А, В, С і W 
та змогла охопити ширше коло нових фактів. 
Час покаже її життєздатність, хоча уже зараз 
виявляється низка недоліків. Більше запере-
чень викликає номенклатура надгрупи грана-
тів, яка об’єднала представників різних кла-
сів — від оксидів і гідроксидів до ванадатів — 
арсенатів. Але це вже тема для дискусії вузь ко-
профільних спеціалістів.

Перевизначення і перейменування давно 
відкритих видів призводить іноді до цілковитої 
заміни одного значення терміна іншим. На-
приклад, зміни в номенклатурі амфіболів. Не 
вдаючись у деталі останньої класифікації [18] 
зазначимо, що серед амфіболів виділено ряд 
стрижневих видів, назва яких здебільшого дав-
но відома, зокрема, арфведсоніт, гастингсит, 
холмквістит, тараміт і ще зо два десятки назв. 
Інші види, що утворилися внаслідок ізоморф-
них заміщень у різних позиціях структури 
стрижневого амфіболу, разом з останнім утво-
рюють так звану однокореневу групу (Root 

Name group). Зокрема, до однокореневої групи 
тараміту включено: Taramite, Ferro-taramite, 

Flu o ro-taramite, Potassic-ferro-taramite, Potassic-



8 ISSN 0204-3548. Mineral. Journ. (Ukraine). 2015. 37, No 2

О.М. ПОНОМАРЕНКО, Г.О. КУЛЬЧИЦЬКА 

fer ro-ferri-taramite і ще шість гіпотетичних ви-
дів. Мінерал тараміт існує з 1923 р., був відкри-
тий Й. Морозевичем в Україні й отримав назву 
від однієї з балок у Приазов’ї. Склад відкрито-
го мінералу відповідає формулі Na(CaNa) × 

× (Fe2+
3 
AlFe3+)[Si6Al2O22](OH)2. Це залізистий 

вид. Однак у теперішній класифікації назва 
"та раміт" закріплена за мінералом складу Na × 

× (CaNa)(Mg
3
Al2)[Si6Al2O22](OH)2, що був від-

критий не так давно в Норвегії, тобто за магні-
євим видом. Натомість тараміт із балки Валі-
Тарама став феро-тарамітом. Найобразливіше 
те, що внаслідок маніпуляцій з номенклатурою 
Україна як країна першої знахідки зникла у 
списку затверджених видів [25]. Зміни торкну-
лися також катофориту (Katophorite), що відо-
мий з 1894 р. як залізистий член ізоморфного 
ряду. Тепер це феро-катофорит, а термін "като-
форит" належить магнієвому члену. Подібні 
трансформації, спричинені прагненням зро-
бити всі стрижневі амфіболи крайніми Mg-Al 
членами, відбулися з видами саданаґаїт (Sada-

na gaite), обертіїт (Obertiite), вінчит (Win chite), 
лікеїт (Lea keite) тощо. Їхні аналоги отримали 
приставку феро- і фери, а потреба в префіксах 
магнезіо- і алюмо- відпала. Виняток довелося 
зробити для рибекіту, арфведсоніту, актиноліту 
і гастингситу, оскільки внаслідок їх перейме-
нування утворювалися настільки громіздкі 
назви, що реакція петрологів була б однознач-
ною. Не зрозуміло, чому тоді не спростили 
назву Mg-Al-члену у групі рогової обманки 
(Horn blende), де затверджено два види: Mag ne-

sio-hornblendе і Ferro-hornblendе. 
Ідея створення номенклатури великих груп 

(надгруп) з використанням назв стрижневих 
видів ще раніше була реалізована під час кла-
сифікації турмалінів [19]. Номенклатура міне-
ралів надгрупи турмаліну ще складніша. Мало 
того, що у формулі турмаліну XY3Z6(T6O18) × 
× (BO3)3V3W, де X = Na, Ca, K, �; Y = Fe2+, Mg, 
Mn2+, Al, Li, Fe3+, Cr3+; Z = Al, Fe3+, Mg, Cr3+; 
T = Si4+, Al3+, B3+; V = OH– and O2–; W = OH–, 
F–, O2–, на загал більше число позицій для 
можливих ізоморфних заміщень. У структурі 
турмаліну широко проявлений гетеровалент-
ний ізоморфізм у позиціях Y (Li + Al → 2R2+) 
та Z (R2+ → R3+) з відповідними змінами в ін-
ших позиціях для вирівнювання заряду. Суттє-
вою зміною у номенклатурі турмалінів є виді-
лення у їхній структурі двох позицій з додатко-
вими аніонами — V і W. Тому формула шерлу 
тепер має вигляд NaFe2+

3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)3 × 

× (OH), а не NaFe2+
3Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4, 

як раніше. За задумом авторів класифікації 
надгрупу турмалінів поділено на три групи з 
рядом підгруп кожна. Стрижневим у кожній 
підгрупі є вид, як правило, давно відомий — 
дравіт, шерл, ельбаїт, увіт тощо. Мінеральні 
види, що відрізняються від стрижневого замі-
щенням іншим елементом бодай в одній пози-
ції, отримують приставку-префікс, приєднану 
через дефіс до стрижневого слова у вигляді наз-
ви хімічного елемента, що заміщує. В разі од-
ночасного заміщення в кількох позиціях до 
назви нового виду додаються назви відповід-
них елементів у порядку їх заміщення від по-
зиції Х до позиції W. Наприклад, Chro mium-

dravite, Chromo-alu mi no-povondraite, Fluor-schorl. 
Затверджено правило, що стрижневий мінерал 
є гідроксил-ви дом, хоча префікс "гідроксил" 
зазвичай не використовують. Інші види отри-
мують приставку флуор- або окси-. Тому увіт, 
відомий з 1929 р., через підвищений вміст флу-
ору перейменований (за правилом домінант-
ної валентності) у флуор-увіт, а назва увіт за-
кріплена за порівняно недавно відкритим ви-
дом (ІМА 2000-030а). Подібних перейменувань 
зазнали Liddicoatite і Buergerite. Во ни стали 
флуор-видами, а їхні гідроксил-ана логи у при-
родних умовах ще не виявлені. Існує чимало 
прикладів таких перейменувань в інших групах 
і надгрупах. 

Ще одна плутанина відбулася у групі пірсеї-
ту із класу сульфосолей. Номенклатура цієї 
групи на даний час може бути висвітлена лише 
через аналіз структури різних політипів. Для 
пірсеїту [(Ag, Cu)6(As, Sb)2S7][Ag9CuS4] і полі-
базиту [(Ag, Cu)6(Sb, As)2S7][Ag9CuS4], що вхо-
дять до групи, відомо по три політипи, моно-
клінних і тригональних за симетрією. Деякі з 
них були відкриті як окремі види і отримали 
власні назви. Так, у Мінералогічному словни-
ку [5] є статті про чотири мінерали з досить 
близьким хімічним складом: два сульфоанти-
моніди — полібазит і антимонпірсеїт та два 
сульфоарсеніди — пірсит (пірсеїт) і арсенопо-
лібазит. Внаслідок номенклатурних змін [13] 
мінерали змінили назву і стали політипами 
відповідних видів: антимонпірсеїт переймено-
ваний у полібазит-Tac, а арсенополібазит став 
одночасно синонімом двох політипів: пір се їт-

 T 2ac і пірсеїт-M 2a2b2c. Термін "пірсеїт" закрі-
пили за моноклінною модифікацією, а старий 
пірсеїт, що існував з 1896 р., перейменували в 
його політип — пірсеїт-Tac.
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Значних трансформацій зазнала номенкла-
тура групи апатиту. На два роки (2008—2010) 
зникли зі списків такі традиційні назви, як 
Fluorapatite, Chlorapatite, Hydroxylapatite. Їх, від-
повідно, замінили на Apatite-(CaF ), Apatite-

(CaCl), Apatite-(CaOH). Після заклику до збере-
ження історичних назв мінералів [17] старі 
терміни повернули, але плутанини у друковані 
видання це внесло достатньо. Повернули старі 
назви Fluorellestadite, Hydroxylellestadite і Fluor-

phosphohedyphane з надгрупи апатиту, а от Stron-

ti um-apatite (існував з 1962 р.), що був перейме-
нований в Apatite-(CaOH), за номенклатурою 
2010 р. став відомим як Fluorstrophite у групі бє-
ловіту [24].

Кардинальні зміни відбулися у надгрупах 
пірохлору і гранату, оскільки більша частка 
об’єднаних у надгрупи видів була відкрита або 
перезатверджена протягом останніх кількох 
років. Послідовні зміни в номенклатурі міне-
ралів надгрупи пірохлору (2008, 2010, 2013) 
свідчать, що ця робота скоріш за все ще далека 
від завершення. Останній список [15] містить 
30 назв мінералів, з яких лише шість мають 
статус затверджених. Інші будуть перезатверд-
жені, тобто мінеральна речовина зі старою за-
твердженою назвою після уточнення хімічного 
складу отримає іншу назву або взагалі стане 
новим видом з новою назвою. 

Попри супротив, який зазвичай викликають 
у спеціалістів невиважені зміни, позитивний 
момент полягає у тому, що затверджені IMA 

номенклатури, як правило, націлені на май-
бутнє і передбачають наявність гіпотетичних 
членів, ще не виявлених у природних утворен-
нях. Зазначимо, що на користь останньої кла-
сифікації амфіболів (2012) свідчить той факт, 
що два з гіпотетичних членів (Ferro-pedrizite, Fer-

ri- kaersutite) уже відкриті і ще два опубліковані 
без затвердження. П’ять передбачуваних міне-
ралів було затверджено у надгрупі турмаліну 
після публікації нової номенклатури (2011).

Створення розширеного Слóвника для МЕУ. 
Обсяг наукової статті не дозволяє висвітлити 
всі зміни у номенклатурі мінералів, що мали 
місце хоча би в останнє десятиріччя. Інформа-
ція про затверджені види (назва, реєстрацій-
ний номер, хімічна формула, структура міне-
ралу тощо), дискредитовані і відхилені мінера-
ли, прийняті відповідними комітетами СNMNC 
номенклатурні зміни у групах і надгрупах мі-
нералів міститься у щорічних (з 2003 р.) звітах 
СNMNC на веб-сайті IMA [25]. Детальну харак-

теристику мінералів, затверджених ІМА, мож-
на отримати на ресурсі Web mi neral.com [11], 
який, на жаль, з 2008 р. не онов люється. Цю 
прогалину частково заповнює інше джерело 
(www.mindat.org) і публікації в наукових журна-
лах, копії яких вільно можна завантажити з 
офіційного сайту IMA [25]. 

Звичайно, нема потреби механічно копію-
вати всі зміни і дотримуватись усіх правил, 
створених під егідою ІМА, тим паче, що деякі з 
них є рекомендаційними і СNМNС також не 
строго їх притримується (див. вище винятки із 
правил). До того ж СNМNС ще не розробила 
загальних правил щодо написання назв і фор-
мул мінералів. Пошук оптимальних варіантів 
триває [17], але загального стандарту поки що 
не існує. Однак ігнорувати затверджені СNМNС 
зміни в номенклатурі мінералів мінералоги 
України також не можуть, оскільки це призве-
де (і вже були випадки) до непорозумінь і кур-
йозів. Створені раніше (2001, 2008) Слóвники 
МЕУ вже застаріли, особливо стосовно пере-
ліку видів і їх термінології. До того ж вони не 
охоплюють усіх питань, які необхідно винести 
на обговорення. Потрібно створити і винести 
на обговорення новий, де що розширений 
Слóвник МЕУ, який окрім назв мінералів, оче-
видно трьома мовами — українською, англій-
ською та російською, повинен містити ще низ-
ку пунктів, що стосуються статусу мінералу за 
рішенням ІМА, кристалохімічну формулу, по-
ходження назви (для точного відтворення тер-
міна українською) і поширення мінералу в 
Україні. Слóвник МЕУ також має бути націле-
ний у майбутнє, тому не повинен обмежувати-
ся переліком лише відомих в Україні видів. 
Внесення до Слóвника всіх затверджених на-
тепер мінеральних видів сприятиме їх виявлен-
ню на території держави і дозволить уникнути 
"засмічення" літератури з мінералогії помилко-
вими назвами мінералів. Нагальною є пробле-
ма українських назв мінералів, але вона заслу-
говує на те, щоб стати темою окремої статті. 

Висновок. Праці зі створення "Мінералогіч-
ної енциклопедії України" повинна передувати 
робота з впорядкування номенклатури, тер-
мінології та українських назв мінералів, пере-
визначення їх відповідно до змін, запропоно-
ваних підкомітетами CNMNC при ІМА. Без 
врахування змін, без створення спільної плат-
форми за правилами і рекомендаціями ІМА, 
підготовка "Мінералогічної енциклопедії Ук-
раї ни" не може рухатися вперед. Особливо 
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важ ливим моментом є врахування змін щодо 
статусу мінералів (затверджений мінеральний 
вид, суміш мінеральних видів, відміна виду) і 
назв мінералів. Відсутність синонімів у списку 
затверджених назв не позбавляє їх статусу за-
тверджених видів. Вітчизняні мінералоги, до-
слухаючись до рекомендацій СNМNС, зали-

шають за собою право вибирати, який термін 
використовувати. Однак, використовуючи тра-

 ди ційну чи навіть народну назву мінерального 

виду, щоб уникнути непорозумінь, обов’язково 

слід зазначити його назву, затверджену IMA, і, 
навпаки, вибираючи міжнародну назву не за-
йве згадати її синоніми у національній мові.
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УТОЧНЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ МИНЕРАЛОВ В СВЯЗИ 
С ПОДГОТОВКОЙ "МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ УКРАИНЫ"

По сравнению со срединой прошлого столетия регионально-минералогические исследования в Украине ощути-
мо сокращены. В мире за это время удвоилось число открытых минералов и, несмотря на прогнозы, продолжает 
увеличиваться. Похоже, главная причина роста количества новых минералов — усовершенствование аналитичес-
кой базы, что позволяет вовлекать в исследование все меньшие и меньшие по размеру выделения минералов, 
определять состав отдельных REE, выделять виды по замещению атомами второстепенных кристаллографичес-
ких позиций. Количество известных в Украине минералов также увеличилось и сегодня приближается к 1000. 
Еще 15 лет назад была очевидной необходимость создания "Минералогической энциклопедии Украины" (МЭУ), 
но дальше Словаря терминов дело не продвинулось. Проблема еще в том, что не все минералы, описанные в оте-
чественной научной литературе, утверждены комиссиями при Международной минералогической ассоциации 
как отдельные виды. Одни оказались смесью минеральных видов, другие — разновидностями видов, третьи были 
по разным причинам переименованы. В статье акцентировано внимание на принципиальных изменениях, 
которые произошли в последнее время в номенклатуре амфиболов, турмалинов, апатитов, и случаи переимено-
вания, в результате которых одни термины заменены противоположными по смыслу. Так, например, случилось с 
тарамитом — железистым амфиболом, открытым в Украине и переименованным недавно в ферро-тарамит, тогда 
как название "тарамит" получил его магнезиальный аналог, открытый в Норвегии. Очевидно, что созданию МЭУ 
должна предшествовать работа по переопределению известных в Украине минералов в соответствии с измене-
ниями в номенклатуре их групп. 

Ключевые слова: региональная минералогия, научная терминология, утвержденные и дискредитированные ми-
нералы, переименование минералов, словарь минеральных видов.
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REFINEMENT OF MINERAL SPECIES NOMENCLATURE IN THE LIGHT 
OF PREPARATION OF THE MINERALOGICAL ENCYCLOPEDIA OF UKRAINE 

The level of regional mineralogical studies in Ukraine decreased significantly compared to the middle of the last century. 
During this time the number of discovered minerals has doubled and it continues to grow despite the forecasts. The main 
reason for the growth of the number of new minerals is the improvement of analytical database that allows studying the 
minerals deposits that are less and less in dimensions, to determine the composition of separate REE, to allocate the potential 
new minerals with a substitutions at least one structural site in addition to the major site. The number of the known minerals 
in Ukraine has also increased and is now approaching 1000. The need to create the "Mineralogical Ency clopedia of Ukraine" 
(MEU) was obvious as far as 15 years ago, but we came to nothing more than compiling the Terminological Dictionary. 
Another problem we face is that not all minerals mentioned in the national scientific literature are approved by the 
Commission of the International Mineralogical Association as individual species. Some appeared to be the combination of 
mineral species, the others — varieties of species; the last ones — were renamed due to different reasons. The article draws 
attention to fundamental changes that have occurred in the last years in the nomenclature of amphiboles, tourmalines, and 
apatites and to the cases of renaming when some concepts were replaced by the opposite ones. For instance the last thing 
happened to taramite — iron-bearing amphibole discovered in Ukraine and recently renamed to ferro-taramite, whereas the 
name "taramite" was given to magnesia type, discovered in Norway. It is obvious that the creation of the MEU should be 
preceded by the redefinition of the minerals known in Ukraine according to the changes performed in the nomenclature of 
their groups.

Keywords: regional mineralogy, terminology, approved and discredited mineral species, renamed species, glossary of mineral 
species.


