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За такою анонсованою тематикою 6 вересня 
2017 року в м. київ відбувся черговий Іх з’їзд 
українського мінералогічного товариства (умт). 
у роботі з’їзду взяли участь 30 із 37 делегатів із 
регіональних відділень україни, що забезпе-
чує, згідно зі статутом умт, правочинність 
його рішень. у зв’язку з тривалою фінансовою 
скрутою, рада умт вирішила обмежити робо-
ту з’їзду організаційними питаннями і трьома 
пленарними доповідями. Інші наукові допо-
віді, заявлені до з’їзду, опубліковані в окремо-
му випуску наукового журналу "Записки укра-
їнського мінералогічного товариства" (2016,  
т. 13, 124 с.).

учасників з’їзду привітали академік-секре-
тар відділення наук про Землю нан україни, 
директор Інституту геохімії, мінералогії та ру-
доутворення імені м.П. семененка (Ігмр) 
нан україни, на базі якого були проведені  
засідання, академік нан україни о.м. Поно-
маренко і заступник директора Ігмр нан 
україни, член-кореспондент нан україни 
л.м. степанюк. мінералоги одеського відді-
лення умт, які не змогли взяти участь у роботі 
з’їзду, надіслали вітальну телеграму. 

хвилиною мовчання делегати вшанували  
па м’ять активних членів товариства, які  
не дав но відійшли у вічність: о.в. Зінченка,  
Ю.П. мельника, Ю.м. сеньковського, І.в. дуд-
ка, о.м. Платонова, П.в. Заріцького, л.с. га-
лецького.

Протягом ранкового засідання делегати за-
слухали звіт Президента умт, професора  
в.м. квасниці про діяльність умт за період 
2012—2017 рр., обговорили й ухвалили допо-
внення до статуту умт, обрали почесного пре-
зидента і нове керівництво умт. у своєму звіті 
Президент звернув увагу на тенденцію скоро-
чення числа регіональних відділень умт — 
частково через воєнні дії на сході країни, част-
ково через занепад геологічної галузі. водно-

час він підкреслив, що попри всі негаразди і 
певні фінансові труднощі, члени умт не при-
пиняли активної діяльності, творчо працюва-
ли в міру сил і можливостей, особливо члени 
львівського, київського і криворізького відді-
лень. Періодичними були наукові форуми з ак-
туальних питань мінералогії, зокрема, 2012 р. 
організовано міжнародну наукову конферен-
цію з проблем алмазоносності україни. кри-
ворізьке відділення стало співорганізатором 
трьох науково-практичних конференцій, львів-
ське — організатором трьох наукових читань 
імені академіка Євгена лазаренка. Пам’ятну 
академію до 100-річчя від дня народження ака-
деміка Євгена лазаренка було проведено у 
львові на базі львівського національного уні-
верситету (лну) імені Івана Франка, та в киє-
ві (Ігмр нан україни). 

товариство продовжило свою видавничу ді-
яльність. Щороку виходив черговий том нау-
кового журналу "Записки українського міне-
ралогічного товариства". окрім публікацій в 
інших періодичних виданнях до найважливі-
шого здобутку цього періоду увійшла п’ята кни-
га із серії "мінерали українських карпат" — 
"Процеси мінералоутворення" (головний ре-
дактор — о. матковський, 2014), що об’єд нала 
великий колектив львівських і київських авто-
рів. для популяризації мінералогічних знань 
важливими були щорічні календарі з демон-
страцією найважливіших і найцікавіших міне-
ралів україни, двох книжок — "топаз у надрах 
україни та в історії народів" (в. Павлишин та 
ін., 2015, 2017), другої частини підручника 
"мінералогія"  (в.І. Павлишин, с.о. довгий, 
2013), науково-публіцистичного видання "Єв-
ген лазаренко — видатна постать хх століття" 
(о. матковський та ін., 2012). 

товариство продовжило співпрацю з міжна-
родними організаціями, зокрема, з карпато-
Балканською геологічною асоціацією. Члени 
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львівського відділення умт взяли участь у 
міжнародному дослідницькому проекті (нау-
ковий керівник — доцент л. скакун) "геокар-
пати — створення Польсько-українського ту-
ристичного шляху", у рамках якого було орга-
нізовано дві міжнародні конференції (2014, 
2016 рр.) на базі лну імені Івана Франка.

Завершилося ранкове засідання виборами 
нового керівництва — ради умт, з поіменним 
складом якої можна ознайомитися за адресою: 
http://ukrmineral.org/. Президентом умт де-
легати таємним голосуванням обрали доктора 
геол. наук ганну кульчицьку. для організації 
поточної діяльності умт рада обрала Прези-
дію умт, вченим секретарем умт обрано 
канд. геол. наук володимира Бельського. рада 
також затвердила склад редакційної колегії  
наукового журналу "Записки українського мі-
нералогічного товариства" за поданням Пре-
зидента умт як головного редактора журналу. 
Заступником головного редактора затвердже-
но доктора геол. наук мирона ковальчука, від-
повідальним секретарем редколегії — канд. 
геол. наук Юлію крошко. новообрана рада 
зробила ще один важливий крок — створила 
при умт термінологічну комісію з мінерало-
гії. головою комісії затверджено професора 
володимира Павлишина — відомого і автори-
тетного мінералога україни.

на вечірньому засіданні з’їзду було заслуха-
но і обговорено три наукові доповіді та затвер-
джено ухвалу з’їзду.

О.І. Матковський у доповіді "Золотий вік в 
історії мінералогії україни" акцентував увагу 
на всебічному розвитку мінералогії в україні за 
1940—1990 рр. хх ст. — плідному періоді, який 
очевидно справедливо назвати золотим віком 
мінералогії, позаяк тоді було розпочато всебіч-
ні мінералогічні дослідження території украї-
ни, зародилися і успішно розвивалися майже 
усі напрями сучасної мінералогії. серед голо-
вних чинників такого розмаху названо широ-
комасштабну діяльність виробничої геологіч-
ної служби, що уможливила відкриття родо-
вищ корисних копалин організацією низки 
науково-дослідних установ геологічного про-
філю, запровадження геологічних спеціаль-
ностей у вишах, активну організаційну і видав-
ничу діяльністю громадських наукових това-
риств. Безперечно, велику роль відіграла поява 
плеяди видатних учених: микола семененко, 
Євген лазаренко, володимир соболєв, олек-
сандр Поваренних, микола Єрмаков та ін.). 

Підсумком цього періоду стали близько 90 мо-
нографій і 9000 наукових статей, в яких ви-
світлено проблеми мінералогії в україні, зо-
крема у контексті поступу світової науки. Чо-
тири всесвітньо відомі наукові школи, що були 
сформовані у цей період: мінералогічна — ака-
деміка Євгена лазаренка, термобарогеохіміч -
на — професора миколи Єрмакова, кристало-
хімічна — академіка олександра Поваренних, 
фізики мінералів — професорів Івана матяша, 
олексія Платонова, аркадія таращана, продо-
вжують свій розвиток і нині.

В.І. Павлишин у доповіді "сучасний стан мі-
нералогії в україні" (з початку 1990-х рр. і сьо-
годні) констатував, що після кризи 1990-х рр. 
відбулося розширення і поглиблення тради-
ційних наукових напрямів — генетичної, регі-
ональної, структурної, технологічної та кос-
мічної мінералогії, мінералогічної кристало-
графії, фізики мінералів, мінералогії імпактних 
утворень, біомінералогії. одночасно започат-
ковані нові напрями, насамперед екологічна 
мінералогія, стверджується наномінералогія, 
зростає число мінеральних видів і різновидів, 
ідентифікованих у надрах україни. важливою 
була поява нових періодичних видань: "геолого-
мінералогічний вісник", "геолог україни", "За-
писки українського мінералогічного товари-
ства", "коштовне та декоративне каміння" то-
що для оприлюднення результатів дослід жень. 
у генетичному напрямі найвагоміших здобут-
ків досягнуто в галузях термобарогеохімії, он-
тогенії, типоморфізму мінералів, які найбільш 
повно і ґрунтовно висвітлено у підручнику "ге-
незис мінералів" (2003, 2007). для регіональної 
мінералогії важливими є перші спроби ство-
рення схематичної карти мінералогічного ра-
йонування території україни, видання підруч-
ника "основи мінералогії україни" (2009), а 
також серія книг "мінерали українських кар-
пат" (1990—2014). Започатковано підготовку 
п’ятитомного монографічного зведення з мі-
нералогії україни, задуманого ще Є.к. лаза-
ренком, — "мінералогічної енциклопедії укра-
їни" (меу).

доповідь Г.О. Кульчицької "труднощі сучас-
ної мінералогічної науки в україні" стосувала-
ся завдань, які треба вирішити у зв’язку з під-
готовкою "мінералогічної енциклопедії ук-
раїни" (відп. ред. о.м. Пономаренко). насам - 
перед, це упорядкування номенклатури і назв 
мінеральних видів відповідно до вимог між -
народної мінералогічної асоціації. г.о. куль-
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чиць ка повідомила, що попри певні склад нощі 
створено відкритий мережевий проект слов-
ника українських назв мі неральних видів і різ-
новидів (упорядники — о. матковський, в. Пав-
лишин, г. кульчицька, д. Черниш). на веб-
сайті меу (http://www.mineralopediaukraine.
com/) він представлений для загального обго-
ворення, виправлення і доповнень. Плануємо, 
що остаточне рішення щодо правопису назв 
мінералів ухвалить створена на з’їзді терміно-
логічна комісія після врахування думки широ-
кого кола мінералогів.

у загальній дискусії взяли участь І. Палкін, 
в. Павлишин, в. квасниця, о. матковський. 
І. Пал кін запропонував вважати діяльність 
крим ського відділення умт, яке не може ви-
конувати покладені на нього функції у зв’язку 
з окупацією криму, тимчасово призупиненим, 
а членів кримського відділення умт, за їхнім 
бажанням, долучити до київського відділення.

Захоплення учасників та гостей викликала 
колекція сучасних мінералів із золоторудного 
родовища на Закарпатті, зібрана Євгеном на-
уменком (національний нау ко во-природ ни чий 
музей нан україни). студен ти київського ко-
леджу геологорозвіду вальних технологій на 
чо лі з валентином Про копцем традиційно по-
тішили присутніх фотовиставкою ро біт і ко-
лекцією унікальних мінералогічних знахідок.

в ухвалі Іх з’їзду умт позитивно оцінено 
роботу керівних органів товариства за звітний 
період і запропоновано низку заходів, спрямо-
ваних на подальшу плідну діяльність умт. По-
вну ухвалу з’їзду можна прочитати на веб-сайті 
умт і в розділі новин на веб-сайті "мінерало-
гічної енциклопедії україни".

І.М. НАУМКО,  
Є.М. СЛИВКО, В.М. БЕЛьСьКИй
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