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XI НАуКОвІ ЧИТАННЯ імені АКАдЕМІКА ЄвГЕНА ЛАЗАРЕНКА

13—15 вересня 2018 року відбулися XI наукові 
читання імені академіка Євгена лазаренка. 
Цей захід на вшанування пам’яті видатного 
вченого і організатора науки, засновника нау-
кової школи, надзвичайно продуктивного мі-
нералога, відбувається зазвичай раз на два 
роки. організатором читань є геологічний фа-
культет львівського національного універси-
тету імені Івана Франка, передовсім працівни-
ки кафедри мінералогії. Завдяки цьому учас-
ники читань мали приємність перебувати в 
університетському спор тивно-оздоровчому та-
борі "карпати" (біля с. Чинадієве, Закарпаття) 
й насолоджуватись прекрасними краєвидами 
навколо колишнього палацу барона Шенбор-
на, а нині санаторію "карпати". віддаючи шану 
організаторам, треба наголосити, що вони сві-
домо не обмежували тематику читань якимось 
із актуальних напрямів мінералогічних дослі-
джень, що дало змогу взяти участь у заході 
представникам багатьох наукових і навчальних 
установ. Зав дяки цьому розширилась і геогра-
фія учасни ків: окрім львів’ян і киян, були 
представники криворізького національного 
університету і криворізького природни чо-нау-
кового ліцею, харківського національного уні-
верситету імені в.н. каразіна, національного 
університету водного господарства та приро-
докористування (м. рівне). 

найбільш чи слен ною була делегація з киє-
ва, до якої увійшли працівники установ націо-
нальної академії наук україни: Інституту гео-
логічних наук, Інституту геохімії, мінералогії 
та рудоутворення ім. м.П. семененка, націо-
нального науко во-природничого музею, ви-
давничого дому "академперіодика", а також 
навчальних закладів: "Інституту геології" київ-
ського національного університету імені тара-
са Шевченка і коледжу геологорозвідувальних 
технологій при цьому університеті. установи 
львова представляли співробітники львівсь-
кого університету та Інституту геології і геохі-
мії горючих копалин.
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співавторами пленарних і стендових допо-
відей були також працівники Інституту над-
твердих матеріалів імені в.м. Бакуля нан ук-
раїни, національного авіаційного університе-
ту, Правобережної експедиції дП "українсь - 
ка геологічна компанія" (м. київ), Інституту 
прикладної фізики нан україни (м. суми), 
східноєвропейського національного універси-
тету імені лесі українки (м. луцьк), кП "Пів-
денукргеологія" (м. дніпро) та ін.

За два дні наукових засідань було заслухано 
й обговорено 24 усних доповіді та 10 стендових.

відкривав читання професор орест матков-
ський доповіддю "роль геологічної служби 
україни у розвитку мінералогії: до 100-річчя 
заснування українського геологічного комі-
тету". у цій доповіді, співатором якої є профе-
сор володимир Павлишин, стисло висвітлено 
події, що передували утворенню геологічної 
служби в україни, історію розвитку мінерало-
гічних досліджень у наукових установах та за-
кладах вищої освіти, згадано найважливіших 
науковців, що своєю працею та авторитетом 
сприяли становленню в державі комплексних 
геолого-мінералогічних досліджень, упрова-
дженню найновіших методів дослідження ре-
човини, їхні основні здобутки. Здійснено і пе-
ріодизацію розвитку мінералогії в україні.

Інші доповіді висвітлювали результати до-
сліджень мінералів на макро-, мікро- та ізо-
топному рівнях. наприклад, Na-астрофіліту 
малотерсянського масиву, алюмофосфатів па-
леопротерозойських пісковиків волинського 
мегаблоку, типоморфним особливостям золота 
з кір звітрювання сурської зеленокам’яної 
структури і золотоносності могилів-Поділь-
ської ділянки, критеріям прогнозування міде-
носного зруденіння у трапах волині, умовам 
формування Mn-Fe зруденіння Заваллівського 
родовища, морфологічним особливостям пі-
роксенів порід Покрово-киріївського масиву 
тощо. окрему групу складали доповіді фахів-
ців з космічної мінералогії, дві з яких було при-



97ISSN 2519-2396. Мінерал. журн. 2018. 40, № 4

ХРОНІКА

свячено метеориту "велика балка". дуже заці-
кавила учасників доповідь марії криницької 
про речовинний склад бурштинових відкладів 
як індикатор умов бурштинонакопичення — 
тема, актуальна у останнє десятиліття через 
недбале ставлення держави до видобутку бурш-
тину та хижацьке розграбування покладів цьо-
го цінного ресурсу. надзвичайно змістовною, 
передовсім завдяки вагомому практичному зна-
ченню отриманих результатів, була доповідь 
василя дяківа, присвячена мінералого-геохі-
мічним закономірностям самоорганізації та 
еволюції карстових гідрогеологічних систем зо-
ни техногенезу соляних родовищ карпатсько-
го регіону, яка яскраво проілюструвала можли-
вості мінералогічних методів у прогнозуванні 
порушень, що виникають унаслідок техноген-
но активізованого карсту.

на завершення відбулася активна дискусія 
щодо лужного магматизму, перспектив золото-
носності україни, міденосності волинського 
краю, подальших досліджень. обговорення 
майбутнього мінералогії в україни тривало й 
під час традиційної дружньої та напрочуд гар-
ної вечері під зоряним небом.

у рамках читань відбулося засідання термі-
нологічної комісії українського мінералогіч-
ного товариства (умт). у черговий раз було 
підтверджено нагальну необхідність укладання 
української мінералогічної енциклопедії з ме-
тою унормування й осучаснення наукової тер-
мінології та упорядкування назв мінералів, 
узгодження їх зі світовими затвердженими прин-
ципами і практиками. Із запланованих питань 
вдалося досягти консенсусу щодо збереження 
правопису українською мовою історичних назв 
мінеральних видів, затверджених до 1990 року. 
Присутні члени умт одностайно підтримали 
рішення залишити у вжитку саме ті назви мі-
нералів, що добре відомі кільком поколінням 
науковців зі славнозвісного "мінералогічного 
словника" Євгена лазаренка та оксани винар. 
написання назв мінералів, відкритих після 
проголошення незалежності україни, багато у 
чому залежатиме від тих змін, що буде внесено 
до правопису української мови, підготовку но-
вої редакції якого нещодавно оголосило мі-
ністерство освіти і науки україни. тому вирі-
шення питання щодо правописних норм назв 
мінералів, відкритих після 1990 року, комісія 
відтермінувала.

у програмі читань було передбачено вручен-
ня нагород і премій. спілка геологів україни за 

поданням українського мінералогічного това-
риства нагородила медаллю імені академіка 
Є.к. лазаренка неформального завідувача гео-
логічного музею при коледжі геологорозвіду-
вальних технологій київського національного 
університету імені тараса Шевченка валенти-
на вікторовича Прокопця — великого ентузі-
аста мінералогії, котрий прищеплює любов до 
науки і ощадливе ставлення до довкілля моло-
дому поколінню, майбутнім дослідникам. 

Прикро, що нині не вдалося вручити премію 
імені академіка Євгена лазаренка для молодих 
вчених. конкурс не відбувся, оскільки роботи 
надали лише два претенденти. варто зауважи-
ти, що брак конкурсантів маємо не перший 
рік, що спонукає до серйозних роздумів...

Приємною крапкою читань стала геологічна 
екскурсія, цього разу — в кар’єри мукачівсько-
го району. Під орудою і за допомоги леоніда 
скакуна учасники читань мали змогу ознайо-
митися зі стовпчастою і плитчастою окремістю 
в андезит-базальтах, формами їх звітрювання, 
детально роздивитися природні і штучні від-
слонення, збагатити колекції установ зразка -
ми мінералів, а себе — гарними світлинами і 
спогадами.

матеріали хІ наукових читань імені акаде-
міка Євгена лазаренка склали основу чергово-
го випуску "мінералогічного збірника" (2018. 
вип. 68, № 1).

Н.О. СЛОВОТЕНКО, А.І. РАДЧЕНКО

надійшла 12.10.2018

лауреатом медалі імені академіка Є.к. ла заренка став 
валентин вікторович Прокопець

Winner of the medal named after academician Ye.K. la-
zarenko becoming Valentyn Viktorovych Prokopets


