
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології»  

 

Національний науково-природничий музей НАН України 

 

Музей природи Харківського національного університету  

імені Василя Каразіна 

 

Міжнародна рада музеїв: Український національний комітет (ICOM Україна) 

  

 

 

 

ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ  

та їх роль в освіті і науці 

Матеріали Міжнародної наукової конференції  

27-30 жовтня 2015 

Частина I 

 

 

Natural History Museums 

and their Role in Education and Science 

Proceedings of the International Conference 

27-30 October 2015 

Part I 

 

 

Київ – 2015 



УДК 060(5):[37+001] 

ББК 79.1:2 

П-77 
 

 

П-77 
Природничі музеї та їх роль в освіті і науці : Матеріали Міжна-

родної наукової конференції (27-30 жовтня, 2015 р., Київ). – Київ, 

2015. — Ч. 1.– 152 с.  

 Natural History Museums and their Role in Education and Science: 

Proceedings  of the International Conference (27-30 October, 2015, 

Kyiv). – K., 2015. — Р.1 – 152 p. 
 

Збірник охоплює широкий спектр сучасних проблем музейної справи у 

галузі природничих наук – історію природничих музеїв, фундаментальні і 

прикладні наукові дослідження, музейні колекції (створення, типізація, 

експонування та експертиза). Розраховано на спеціалістів музейної 

справи, науковців природничих спеціальностей, гемологів, колекціонерів 

та студентів природничих факультетів. 

 

 

Редакційна колегія: Михайлов В. А., доктор геол. наук, професор (гол. 

ред.); Нестеровський В. А. (відп. ред.), доктор геол. наук, професор; 

Деревська К. І., доктор геол. наук, с.н.с.; Огар В. В., доктор геол. наук, 

доцент. 

 

 

Рекомендовано до друку Вченою Радою ННІ «Інститут геології» КНУ 

імені Тараса Шевченка та Вченою Радою ННПМ НАН України. 

 

За точність викладених фактів і посилань відповідальність несуть автори 

публікацій 
 

Комп’ютерна верстка: Король Е.М., Руденко К.В. 

 

 
  

 

 

©ННІ «Інститут геології»  

КНУ імені Тараса Шевченка, 

2015 

©Колектив авторів (текст), 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 



4 

 

 



5 

 

Зміст 

 

Албаны А. Ел., Фонтаине С., Нестеровский В. А., Солдатенко 

Е. В., Рузина М. В. Новые подходы при изучении 

древнейшей мягкотелой фауны в разрезе верхнего венда 

Волыни 

9 

Андреев А. В. Применение рентгеноспектрального 

флуоресцентного анализа (РФА) в атрибуции экспонатов 

геологических музеев 

11 

Анфимова Г. В. Формирование коллекционного фонда 

эталонных разрезов как инструмент их сохранения 

14 

Беліченко О. П., Деревська К. І., Руденко К. В. Прикладне 

значення дослідження колекцій дорогоцінного каміння 

Геологічного музею Національного науково-природничого 

музею НАН України 

16 

Боровська Н. Ю. Мінералогічна колекція І. Р. Лисенка 18 
Бучинська А. В., Яцожинський О. М. , Бубняк І. М., Скакун 

Л. З. Geoattractions
©
— геотуристичні екскурсії як 

продовження проекту «Гео-Карпати» 

20 

Вакуленко О. М. До історії зразка Сіхоте-Алінського метеориту 

в Геологічному музеї КНУ (Світлої пам’яті Алєксєєвої Ксенії 

Миколаївни) 

22 

Васильева И. В. Пирит. Распространение и ценность 24 
Васютіна Т. Роль природничого музею у підготовці майбутніх 

учителів початкових класів 

26 

Гелета О. Л., Сурова В. М. Мігматити з Девладівського 

кар’єра: новий декоративний різновид природного каміння 

для ландшафтного дизайну 

29 

Герасимець І. М. Колекції мікромінералів: новий крок у 

розвитку музейної справи 

32 

Гетьман В. І. Концептуальні положення геоекотуризму у 

практичному втіленні 

35 

Горовенко Т. М. Деградація мінералів паласитів в земних умовах 37 
Грищук П. И., Вакуленко О. М. Ростислав Сергійович Фурдуй 

— ентузіаст музейної справи 

39 

Дем’янчук П. М., Гулик С. В., Гавришок Б. Б. Геологічний 

музей географічного факультету Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. Володимира 

Гнатюка як невід’ємний елемент навчальної, наукової та 

виховної діяльності 

42 

Деяк М. А., Нестеровський В. А. Колекція сучасних водно-

хемогенних мінералів з грязьових вулканів Керченського 

півострова в Геологічному музеї КНУ імені Тараса Шевченка 

44 



6 

 

Казанцева Л. В. Мережа науково-навчальних університетських 

музеїв у світі та в Україні 

46 

Кармазиненко С. П. Мікроморфологічні особливості ґрунтів 

пізнього плейстоцену досліджених на геологічних 

пам’ятниках четвертинних відкладів на території України 

47 

Касьяненко К. О. Петрографічні дослідження археологічних 

артефактів стародавнього міста — держави Ольвії 

50 

Кепін Д. В. Експонування пам`яток кам`яного віку в умовах 

природного ландшафту 

53 

Киричик С. С. Новые тематические экспозиции геологического 

отдела Музея природы Харьковского национального 

университета имени В. Н. Каразина 

55 

Кичань Н. В. Ударно-метаморфізовані хондрити в колекції 

метеоритів у Національному науково-природничому музеї 

НАН України 

58 

Ковальчук С. І., Гаврилюк Г. Г., Гриценко
 

В. П., 

Кучинська О П. Геологічні пам’ятки ННП «Подільські 

Товтри» — свідки геологічної еволюції Придністров’я 

60 

Копилець Є. В. Природничі музеї та навчання географії: 

нереалізований потенціал 

62 

Космачов В. Г., Космачова М. В. Найважливіші геологічні 

пам’ятки Ізюмщини як об’єкти геотуризму (Харківська 

область) 

64 

Костяшова З. В. Музей одного минерала 67 
Крочак М. Д., Лівенцева Г. А. Роль геологічних музеїв у 

освітньому проекті «Надра земні, надра духовні» 

70 

Лазарева И., Шнюков С., Cавенок С., Морозенко В., 

Тегкаев Е., Алексеенко А., Гаврылив Л. Интерпретационная 

составляющая геологических депозитариев: примеры решения 

некоторых фундаментальных и прикладных задач 

72 

Лобков В. А. Комментарии к проекту типового положения о 

музеях при высших учебных заведениях 

74 

Манукян А. Р. Коллекция янтаря с включениями ископаемых 

наземных беспозвоночных животных в Калининградском 

музее янтаря 

76 

Нестеровський В. А., Мартишин А. І., Огар В. В. Деякі 

стратиграфічні рівні знаходження скам’янілостей у 

верхньому венді Поділля 

78 

Нестеровский В. А., Деревская Е. И. Состояние и перспективы 

развития украинских музеев наук о Земле 

80 

Нестеровський П. В. Геоморфологічні пам’ятки Житомирщини, 

як наукові та туристичні об`єкти 

83 



7 

 

 

Никанорова Ю. Є., Шнюков С. Є., Лазарєва І. І. 
Карбонатитові комплекси лінійного типу як важлива 

складова регіональних Геологічних Депозитаріїв: 

особливості метасоматичної зональності (на прикладі масивів 

Українського, Воронезького щитів та Єнісейського кряжу) 

85 

Нікітенко І. С. Результати петрографічного дослідження 

археологічної колекції Дніпропетровського національного 

історичного музею ім. Д. І. Яворницького 

88 

Огар В. В., Вакуленко О. М. Біостратиграфічні дослідження у 

Київському університеті (зі стислим оглядом 

палеонтологічних зібрань Геологічного музею) 

90 

Осипенко В. Ю., Шнюков С. Є., Лазарєва І. І. Лужні 

магматичні комплекси як важлива складова Геологічного 

Депозитарію Українського щита: мінералого-геохімічні 

особливості провідних типів нефелінових порід 

93 

Павлунь М. М., Генералова Л. В, Гнилко О. М., 

Білоніжка П. М., Смішко Р. М., Шваєвський О. В. 
Гребенівський полігон — об`єкт геологічного депозитарію 

українських Карпат 

95 

Пономаренко О. М., Кульчицька Г. О., Черниш Д. С. 
Номенклатура мінералів у музейних колекціях у світлі 

рекомендацій міжнародної мінералогічної асоціації 

99 

Прокопець В. В., Собиров Н. Х., Шоева Т. В. Самоцветы 

Памира на стендах геологического музея Республики 

Таджикистан 

102 

Прокопец В. В., Юшицына Я. А. Геологический музей — 

центр научно-исследовательской работы в колледже 

105 

Резніченко Л. А. Історія одної знахідки з фондів 

палеонтологічних зібрань Музею природи Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна 

108 

Решетник М. М. Національний науково-природничий музей 

НАН України в допомогу засвоєння шкільного курсу основи 

геології 

109 

Сапфирова Н. Н. Украинская глиптика середины ХХ — начала 

ХХІ вв.: от античности к религиозной культуре 

113 

Тітова Н. О., Нестеровський В. А. Колекція твердих викидів 

грязьових вулканів Керченського півострова в Геологічному 

музеї КНУ імені Тараса Шевченка 

116 

Триколенко О. В. Геологічна тематика в натюрмортах 118 
  



8 

 

Триколенко С. T. Згадки художника про геологічні експедиції 

до Криму 

120 

Тузяк Я. М., Бакаєва С. Г. Музейні засоби збереження 

геологічних об’єктів 

123 

Туркевич О. В. Космічні артефакти в колекції Геологічного 

музею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

125 

Фурман В. В. Геологічна сировина знарядь людей кам’яного 

віку на теренах Поділля 

126 

Цапок І. Л. З історії геолого-географічного відділу 

природничого музею Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

129 

Ціхонь Т. В., Бубняк І. М. Іван Олексишин — автор найбільшої 

колекції міоценових молюсків Волино-Поділля, яка 

зберігається в Природознавчому музеї НАН України 

131 

Шевченко С. В. До питання оцінки колекції студентських 

виробів гемологічного центру НГУ 

134 

Ширінбекова С. Н. Тонкі морфологічні особливості продуктів 

земного вивітрювання в метеоритах 

136 

Шумлянська Л. О., Деревська К. І., Руденко К. В., 

Деревська Т. М. Сучасні виклики для природничих музеїв за 

постіндустріального типу освіти 

139 

Яковлєва В. В., Власюк Л. Л. Історія створення Державної 

установи „Музей коштовного і декоративного каміння” 

141 

Manyuk V. V. Objects of Geological Heritage in Kirovograd 

Region, as the Basis for Developing Geotourism 

146 

Shnyukov S. Regional-scale Geological Depositories as a tool for 

fundamental estimations, area selection and target evaluation in 

mineral exploration within the whole-Earth and its regions: 

Combined geochemical models of the continental crust and its 

prevalent magmatic systems evolution 

149 

 



Природничі музеї та їх роль в освіті і науці (Київ, 2015) 

Natural History Museums and their Role in Education and Science (Kyiv, 2015) 
 

9 

 

Новые подходы при изучении древнейшей мягкотелой 

фауны в разрезе верхнего венда Волыни 
 

А. Ел. Албани
1
, К.Фонтаине

1
, В. А. Нестеровский

2
, Е. В. Солдатенко

3
, 

М. В. Рузина
3 

 
1 Institut de Chimiedes lieux et des materiaux, IC2MP, Universite de Poitiers, 

France 
2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 
3 Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный универ-

ситет», Днепропетровск, Украина 

 

New opproach in studies of ancient fauna in the sections of upper Vendian of 

Volyn Region. – Albani, A. El., Fontaine, C., Nesterovskyi, V. A., Soldatenko, 

E. V., Ruzyna, M. V. – Complex approach is provided for studying of the sections 

of upper Vendian, the rock mass of which contain Ediacaran fauna; litho-

mineralogical, petrological, paleogeographic, tomographic method of examination 

will be used.  

 

Интерес ученых к разгадке возникновения очагов жизни на Земле пери-

одически cтимулируется новыми находками следов мягкотелых организ-

мов. Особенно продуктивным в этом отношении является структурная об-

ласть Волыно-Подольской плиты. В районе г.г. Могилев-Подольский – Но-

воднестровск глубокой каньонообразной долиной Днестра раскрывается 

мощная толща вендского разреза, доступная для поисков и изучения арте-

фактов непосредственно в обнажениях. Разрез имеет пластовое горизонта-

льное или моноклинальное строение и исключительно терригенный состав 

– аргиллиты, алевролиты, песчаники, которые переслаиваются между со-

бой. Они в разной степени обогащены пирокластическим и органическим 

материалом. Для наиболее тонкозернистых фаций характерна тонкая слоис-

тость с различной ориентировкой относительно плоскостей напластования. 

Впервые комплекс бесскелетных организмов в этом районе был описан 

В.С. Заика-Новацким (1968) и В.Н. Палием (1969).  

По Международной шкале докембрия, принятой в 2004 году, верхняя 

часть разреза неопротерозоя названа Эдиакарием по наименованию мест-

ности в Южной Австралии. Там в 1947 году австралийский геолог 

Р. Спригт впервые в пластах песчаников возрастом 650–700 млн лет обна-

ружил следы и многочисленные отпечатки бесскелетных ископаемых –

водоросли, медузы, кольчатые черви, кораллоподобные существа. Они в 

большинстве относятся к 3 типам: кишечнополостные (Coelerterata), коль-

чатые черви (Annelida) и членистоногие (Arthroda).  
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В начале ХХІ ст. сенсационным стало открытие бесскелетных многок-

леточных животных в терригенных комплексах Габона (Африка), датиру-

емых 2,1 млрд лет (Aberrazak El Albani et al., 2010).  

Вендский разрез Волыни характеризует геологический отрезок време-

ни 635–541 млн лет. Он как бы заканчивает планетарную эволюцию меж-

ду первым появлением бактерий и водорослей в палеопротерозое и «кем-

брийским взрывом», датируемым 542 млн лет, который вызвал появление 

первых скелетных организмов.   

В сентябре 2015 г. сотрудниками Геологического музея КНУ имени 

Тараса Шевченко и группой французских ученых из университета 

г. Пуатье были обследованы многочисленные обнажения вендского разре-

за вдоль левого берега Днестра и его правых притоков. Низкий уровень 

воды в водохранилище позволил собрать богатый каменный материал для 

лабораторных исследований. Нас удивило литологическое подобие про-

дуктивных на находки мягкотелой фауны толщ, описанных в Габоне, и 

здесь, в Приднестровье. Более того, весьма похожими являются и некото-

рые формы остатков фауны. Но ведь временной разрыв Подольских и 

Африканских находок составляет более 1 млрд лет.  

Каменный материал планируется изучить комплексно с применением 

литолого-минералогических, петрографических и томографических мето-

дов исследования.  

Главной идеей исследования является получение наиболее полной ин-

формации о среде обитания бесскелетных организмов и морском дне, где 

происходила консервация и захоронение биоты. Особенно ценную инфо-

рмацию здесь мы планируем получить при исследовании наиболее тонко-

дисперсных образований. В этой связи мы широко будем использовать 

рентгеновскую дифрактометрию, предварительно подготовив ориентиро-

ванные препараты из пелитовых фракций, электронную микроскопию и 

спектрометрию.  

Для получения наиболее полной информации о внутреннем строении и 

морфологии фоссилий нами будет использован метод томографического 

сканирования. Этот метод даст объемную 3D картину образца с возмож-

ностью детального рассмотрения виртуального разреза по любому выб-

ранному направлению без разрушения породы.  

Комплекс совместных лабораторных исследований образцов из разре-

за вендских отложений Волыни планируется выполнить на оборудовании 

исследовательской лаборатории университета Пуатье (Франция), а ре-

зультаты интерпретации опубликовать в международных изданиях.  
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Применение рентгеноспектрального флуоресцентного 

анализа (РФА) в атрибуции экспонатов геологических 

музеев 
 

А. В. Андреев 
 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 
 

The application of XRF method for geological museum samples investigation. – 

Andreiev, A. V. – The XRF method is described as an optimal method for museum 

samples investigations.  

 

«Атрибуция (лат.  attributio) в музееведении — описание экспоната по 

ряду признаков, к числу которых принадлежат: название, назначение, фо-

рма, конструкция, материал, размеры, техника изготовления, авторство» 
(Википедия).  

Атрибуция для экспонатов геологических музеев ставит задачу опре-

деления вида экспоната, места его происхождения и набора качественных 

и количественных параметров, характеризующих экспонат с точки зрения 

его типичности либо уникальности. Одним из основных параметров для 

атрибуции геологических экспонатов является их химических состав.  

С точки зрения специалиста-аналитика музейный экспонат является 

анализируемым образцом. Однако, особенность таких образцов (уникаль-

ность) требует применения абсолютно недеструктивных методов иссле-

дований. Среди множества аналитических методов, применяемых для 

изучения геологических объектов, пожалуй, только рентгеноспектраль-

ный флуоресцентный анализ (РФА) способен обеспечить выполнение это-

го требования. Его возможности существенно зависят от аппаратурной 

реализации. Существуют различные версии метода: от сложных и дорогих 

вариантов с возбуждением синхротронным излучением, характеризую-

щихся наиболее высокими метрологическими параметрами, до простых и 

дешевых настольных рентгенофлуоресцентных спектрометров. Послед-

ние характеризуются применением маломощной рентгеновской трубки и 

энергодисперсионного спектрометра на базе полупроводникового детек-

тора, обеспечивающих диапазон определяемых элементов от Mg до U и 

предел обнаружения от 1 до 0.001 мас. %. Такие рентгеновские спектро-

метры (СЭР-01 варианты «Elvax-mini» и «Elvax-light») имеются в НИЛ 

«Минералого-геохимических исследований» УНИ «Институт геологии». 

Один из самых полных обзоров аппаратуры и методик РФА разработан-

ных за последние годы представлен в работе [1].  

Принцип метода состоит в возбуждении и регистрации характеристи-

ческого рентгеновского излучения химических элементов образца под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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действием первичного рентгеновского излучения. Для качественного ана-

лиза достаточно зарегистрировать и расшифровать спектр, что не требует 

никакой предварительной подготовки образца. Во многих случаях при 

решении задачи идентификации (например, для подтверждения принад-

лежности образца к определенному минеральному виду) такого примити-

вного уровня исследований вполне достаточно.  

Сложнее ситуація, когда для принятия решения необходим количест-

венный анализ. В теории и практике количественного РФА образец обыч-

но представляется в виде плоскопараллельной таблетки. Чтобы удовлет-

ворить этому требованию необходимо перевести образец из его естест-

венной формы в стандартизованную, путем истирания в пудру и прессо-

вания или сплавления в таблетку, т. е. разрушить экспонат. Разработаны 

методы количественного РФА для частных случаев, где требования к фо-

рме образца существенно упрощены. Эти решения основаны на т. н. ме-

тоде стандарта – фона, в котором аналитическим параметром выступает 

не абсолютная интенсивность характеристического излучения определяе-

мого химического элемента, а ее отношение к интенсивности рассеянного 

возбуждающего излучения (например, работа [2]). В качестве нормирую-

щего излучения часто используют неупруго рассеянное характеристичес-

кое излучение анода рентгеновской трубки. Такая возможность имеется 

для спектрометра «Elvax-light», где излучение К-серии палладиевого ано-

да не подавляется фильтром и присутствует в спектре в виде пиков упру-

гого и неупругого рассеяния. Подобный подход в принципе позволяет 

определять содержание тяжелых элементов-примесей в образцах произ-

вольной формы. Особенно успешно он работает в случае монохроматиче-

ского спектра возбуждающего излучения. Такое излучение (линия молиб-

денового анода выделяется кристалл-монохроматором) применено нами в 

самодельном рентгено-флуоресцентном спектрометре для РФА микрооб-

разцов [3]. Имеются две рентгенооптические схемы спектрометров с мо-

нохрматором: «на отражение» и «на просвет». В первом случае пики уп-

ругогого и неупругого рассеяния линии анода разделяются достаточно 

точно, и второй из них успешно применяется для нормировки характерис-

тического излучения определяемых элементов. Во втором случае указан-

ные пики расположены в спектре настолько близко, что невозможно точ-

но определить отдельно интенсивность неупруго рассеянного излучения. 

В этих случаях количественный анализ базируется на стехиометрии ми-

нерального вида. Теоретически рассчитывается зависимость относитель-

ной интенсивности характеристического излучения исследуемых элемен-

тов-примесей и одного из главных минералообразующих элементов от их 

содержания и массы образца. Эти зависимости «привязываются» к конк-

ретным условиям измерений с использованием выборки эталонных крис-

таллов известного состава [4]. Таким способом откалиброваны методики 
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определения содержания Rb, Sr, Y, Hf, Pb, Th, U в кристаллах циркона, 

апатита, монацита и биотита. Применение указанных количественных 

методик позволило получать достаточно точные значения концентраций 

элементов и успешно применить метод общего свинца для оценки возрас-

та отдельных микрокристаллов цирконов и монацитов [5], и приступить к 

разработке метода «общего стронция» для оценки возраста калиевых ми-

нералов Rb-Sr методом [6].  

Исходя из мирового и отечественного (в том числе и собственного) 

опыта применения РФА для определения химического состава геологиче-

ских объектов следует признать этот метод оптимальным для исследова-

ния и характеристики экспонатов геологических музеев.  

 

1. Ревенко А. Г. Рентгенофлуоресцентный анализ в геологии: подготовка проб и 

способы анализа // Вісник Харківського національного університету. – 2008. – 

№ 820. – Хімія. – Вип. 16 (39) – С. 39–58.  

2. Бахтиаров А. В., Зайцев В. А., Макарова Т. А. Многоэлементный рентгенофлуо-

ресцентный анализ руд и продуктов их переработки по способу стандарта-фона 

с использованием модифицированного универсального уравнения // ЖАХ. –

2007. – Т. 62. – № 4. – С. 395–401.  

3. Савенок С. П. Установка для дослідження елементів-домішок у 

монокристальних об‘єктах малої маси методом рентгеноспектрального 

флуоресцентного аналізу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 

2005. – № 1. – С. 82–85.  

4. Андреєв О. В. Рентгеноспектральний флуоресцентний метод дослідження скла-

ду окремих мікрокристалів акцесорних мінералів // Збірник наукових праць Ук-

рДГРІ. – 2008. – № 4. – С. 75–76.  

5. Андреев А. А, Степанюк Л. М., Андреев А. В., Зинченко О. В, Савенок С. П., 

Аширова, И.И., Бровко Г.И. К проблеме источника неопротерозой-палеозойских 

монацитов в осадочных образованиях Украины // Збірник наукових праць Інсти-

туту геологічних наук НАН України. – 2010. – Вип. 3. – С. 232–238.  

6. Андреев А. А., Андреев А. В. Возможность применения РФА для возрастной 

оценки калиевых минералов (Rb-Sr метод датирования) // Тезисы научной кон-

ференция «Гранитоиды: условия формирования и рудоносность», ИГМР НАН 

Украины, Киев, 27.05 – 01.06.2013. – К., 2013. – С. 11–13.  
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Формирование коллекционного фонда эталонных разрезов 

как инструмент их сохранения 
 

Г. В. Анфимова 
 

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины, Киев, Украина 
 

The formation of collection funds of standard sections as the instrument of 

their preservation. — Anfimova, G. V. — By creating a lithological and paleonto-

logical funds of the Mount Crimea standard sections the methods for their conserva-

tion on the basis of Natural History museums are developed.  

 

Стратотипы, выступающие в роли эталонных разрезов стратонов (серий, 

свит, толщ), подлежат сохранению.  

Наряду с выработкой стратегии организационно-правовой защиты объе-

ктов in-situ, предлагается комплекс мер по их сохранению ex-situ, на базе 

музеев естественнонаучного профиля. Музейный инструментарий включа-

ет: 1) создание и сопровождение региональных баз данных эталонных раз-

резов, формирование файловых архивов фотографий объектов, видеомате-

риалов, графики, 2) формирование литологического и палеонтологического 

фондов, 3) представление и популяризация cтратотипов средствами музей-

ной экспозиции. Идея сохранения эталонных геологических образцов и ко-

ллекций в настоящее время реализована частично: для минералогических и 

монографических палеонтологических коллекций. По мнению специалиста 

в области геологического музееведения Л. П. Брюшковой, в качестве этало-

нов должны собираться также объекты динамической геологии, петрогра-

фические и литологические образцы. Еще в 20-е гг. XX века исследователи 

отмечали острую необходимость сохранения вещественных оригиналов 

«голотипов» в палеонтологии, профилей и разрезов в геологи, как памятни-

ков геологических исследований [1].  

В рамках выполнения научно-исследовательских работ по бюджетной 

теме: «Создание литотеки венд-фанерозойских отложений Волыно-

Подолии и Крыма» (2012-2016 гг.) в 2011–2012 гг. были организованы экс-

педиции в Горный Крым. В результате полевых работ обследованы 52 об-

нажения мезозоя Горного Крыма, собраны образцы в количестве 217 еди-

ниц хранения, включающих 845 предметов. Отобранные образцы представ-

ляют 27 свит (из 43, выделенных в данном регионе и возрастном диапазоне) 

и 25 толщ (из 37, соответственно).   

Ввиду значительной протяжѐнности и мощности отложений, слагающих 

эталонный разрез, физически невозможно воссоздать его точную копию ex-

situ, в фондохранилище и, тем более, в музейной экспозиции, с присущим 
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разрезу разнообразием пород, в том числе, податливых к разрушению, их 

переходов, разновидностей, контактов. Отбор образцов из разрезов носил 

субъективный характер. В первую очередь отбирались основные литотипы, 

представляющие свиту (толщу). Из разрезов также были взяты геологичес-

кие образцы, наделѐнные свойствами музейного предмета: информативнос-

тью, репрезентативностью, аттрактивностью и экспрессивностью.  

В собранной коллекции представлены следующие литотипы: среди оса-

дочных пород – песчаники, различные типы известняков (обломочные, ор-

ганогенные, органогенно-обломочные, онколитовые, брекчиевидные, мра-

моровидные), конгломераты, гравелиты, мергели, глины, аргиллиты, гага-

тообразный уголь; среди вулканических пород – базальты, андезиты, туфы. 

Эти образцы, имеющие наибольший удельный вес в сборах, формируют 

«лицо» свит и толщ, выделенных в мезозойских отложениях Горного Кры-

ма.  

Обследованные разрезы выступили в роли местонахождений таких ми-

нералов, как палыгорскит, группы цеолитов, горный хрусталь, гипс, алуш-

тит, ярозит, барит, гагат, кальцит с его разными формами нахождения: агре-

гатами, щѐтками.  

Эффектны многочисленные, отобранные из обнажений, включения и 

новообразования – сидериты в виде конкреций и прослоев, кремневые кон-

креции, глинисто-карбонатные стяжения с корками гипсовой минерализа-

ции, выделениями лимонита и ярозита, стяжения с септариевой структурой, 

фосфоритовые желваки, барит.  

Одно из требований к выбору стратотипа – отсутствие в нѐм структур-

ных осложнений и нарушений – соблюдается не всегда. Например, из стра-

тотипа султановской свиты отобраны многочисленные зеркала скольжения 

как результат надвигов. Своеобразную геодинамическую ситуацию прош-

лого демонстрируют волнообразно изогнутые слои песчаника курской тол-

щи как результат подводного оползания осадка во время формирования 

породы. С территорий, примыкающих к исследуемым объектам, собраны 

фрагменты подушечной диабазовой лавы, запечатлены фрагменты канат-

ных лав.  

В отделе «Геологический музей» Национального научно-

природоведческого музея НАН Украины (ННПМ НАНУ) хранятся 35 кол-

лекций ископаемой фауны и флоры, имеющие отношение к Крымскому 

региону. Ископаемые мезозоя представлены в собрании недостаточно. Иск-

лючение составляют характерные комплексы фауны верхнего триаса, пред-

ставленные в коллекции Т.В. Астаховой, среднеюрской флоры (коллекция 

Ю.В. Тесленко), фауны верхнего мела (коллекции А.В. Иванникова, М.Д. 

Персовой). Следуя стремлению к неразрывности показа литологии и фауны 

(в идеале: вид-индекс — литологический образец (отобранный из слоя) — 

характерная для него фауна) для полноты представления слоѐв разреза в 
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экспозиции, по возможности, собиралась фауна. Коллекция ископаемой 

фауны включает 275 экземпляров и представлена аммоноидеями, белемно-

идеями, аптихами, брахиоподами, брюхоногими и двустворчатыми моллю-

сками, кораллами и др. Ископаемая фауна собрана, главным образом, из 

эталонных разрезов литостратиграфических подразделений, выделенных в 

нижне- и верхнемеловых отложениях Горного Крыма. Исходя из того, что 

обнажения берриаса на территории Украины представлены только в Гор-

ном Крыму и Карпатах [2], cобранный материал по праву можно считать 

уникальным для музейного собрания Геологического музея ННПМ НАНУ. 

В Крыму берриас представлен преимущественно мелководными песчано-

глинистыми и карбонатными отложениями, изобилующими ископаемой 

фауной, в Карпатах – отличным от крымского комплекса пород – терриген-

но-карбонатным флишем.  

Таким образом, на примере формирования коллекционного фонда по 

эталонным разрезам Горного Крыма отрабатывается методика сохранения 

этих разрезов на базе музеев.  
 

1. Брюшкова Л. П. Коллекции геологических музеев как часть культурного насле-

дия. — М.: Наука, 1993. – 94 с.  

2. Стратиграфія УРСР /голов. ред. В. Г. Бондарчук. У 11 т. – Т. VІІI. Крейда /відп. 

ред. О. К. Каптаренко-Черноусова. – К.: Наук. думка, 1971. – 319 с.  

 

Прикладне значення дослідження колекцій дорогоцінного 

каміння Геологічного музею Національного науково-

природничого музею НАН України 
 

Беліченко О. П. 
1
, Деревська К. І. 

2
, Руденко К. В. 

2 

 
1Державний гемологічний центр України 
2Національний науково-природничий музей НАН України 

 
Applied significance of museums gemstones collections research of Geological 

Museum at National Museum of Natural history at the NAS of Ukraine. — Be-

lichenko, O. P., Derevska, K. I., Rudenko, K. V. — Applied significance of mu-

seums gemstones collections research consists in the necessity of improvement the 

quality of its efficiency in the scientific gemmological examination field. Creating a 

united gemstones database requires a comprehensive study which includes generali-

zations about the global market of precious stones, industrial-genetic types of depo-

sits, gems properties study (gemmological, physical, chemical etс.).  

 

Гемологічна експертиза діамантів (алмази ограновані, алмази у сировині), 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного походження у 

сировині, виробах та колекційних зразках, їх штучних замінників та імітацій 
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виконується досвідченими фахівцями, які мають вищу освіту і спеціальну 

кваліфікацію і щоденну практику експертних робіт.  

Необхідність підвищення ефективності у сфері наукової гемологічної 

експертизи зумовило актуальність та необхідність поглибленого вивчення 

об‘єктів експертизи із застосуванням новітніх наукових приладів і методів 

досліджень. Комплексна інтерпретація та узагальнення в єдину інформа-

ційну базу даних, отриманих такими методами досліджень як інфрачервона 

та оптична спектроскопія, рентгеноспектральний аналіз, хімічний аналіз, 

дасть змогу підвищити якість наукової гемологічної експертизи.  

Створення названої бази вимагає комплексного дослідження дорого-

цінного каміння, яке включає узагальнення щодо світового ринку кошто-

вного каміння, промислово-генетичних типів родовищ та всебічне ви-

вчення гемологічних, фізичних та хімічних властивостей каміння. Одним 

з ключових аспектів є узагальнення економіко-геологічної інформації що-

до генетичної класифікації і розміщення основних родовищ дорогоцінно-

го каміння.  

Одним з найвідоміших і найпопулярніших різновидів дорогоцінного ка-

міння на світовому ринку коштовного каміння є шпінель. Благородна шпі-

нель разом зі смарагдами, рубінами, сапфірами синіми та кольоровими, 

олександритами і цаворитом входить до переліку «кольорового коштовного 

каміння високої вартості – high-value colored gemstones (HVCG)».  

Колекція шпінелі Геологічного музею ННПМ НАН України є предста-

вницькою і характеризує різноманітні родовища світу. У музеї зберіга-

ються зразки шпінелі з України (Приазов‘я), США (Нью-Джерсі), Росії 

(Урал, Забайкалля), Киргизії (Санталаш), Австрії (Тироль), Шрі-Ланки, 

Італії (Монте-Сомма), Чехії (Načetin, Pobezovic), Таджикистану (Памір, 

Кухилай) та Мадагаскару (Fort Dauphil). Слід зазначити, що колекції над-

ходили з різних джерел в різні роки – починаючі з 1929 р. і до 1993 р. 

Останнім надходженням вважається колекція Поварених А. С. Вона є 

найрізноманітнішою за представленими мінералами групи шпінелі.  

Шпінель – типовий мінерал контактово-метасоматичних утворень, 

який виникає у пневматолітових і гідротермальних умовах на контакті з 

вапняками. Рідше спостерігається в магматичних породах, як продукт 

безпосередньої кристалізації з магматичного розплаву, а інколи — в ме-

таморфічних породах. Для шпінелі характерна асоціація з магнетитом, 

хондродитом, везувіаном, піроксенами, гранатами, хлоритами тощо. Мі-

нерали групи шпінелі накопичується також у розсипах.  

В межах України шпінель зустрічається як акцесорний мінерал серед 

вивержених порід Українського щита (Приазов‘я) і Вигорлат-Гутинської 

вулканічної гряди (Закарпаття).  

У колекції музею можна спостерігати декілька зразків крупних крис-

талів ганіту (ZnAl2O4) чорного кольору серед мусковіту.  
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Проміжна за складом різновидність між ганітом і шпінеллю — ганош-

пінель або аутомоліт представлена прозорими або непрозорими кристала-

ми блакитного, блакитнувато-фіолетового чи червоно-фіолетового кольо-

ру, іноді з проявами астеризму. У Геологічному музеї є зразок аутомоліту 

у родоніті з родовища США (Нью-Джерси, Франклін). Це непрозорі чорні 

кристали розміром до 8 мм, які виступають з рожевого родоніту. Форма 

кристалів октаедрична, у розрізі правильна чотирикутна.  

Отже, в рамках створення комплексної бази даних фізико-хімічних ха-

рактеристик дорогоцінного каміння було проведено комплексне дослі-

дження шпінелі, яке включало узагальнення даних щодо промислово-

генетичних типів родовищ шпінелі, у тому числі вивчення кристаломор-

фологічних особливостей шпінелі з родовищ світу на базі колекції Геоло-

гічного музею ННПМ НАН України.  

 

Мінералогічна колекція І. Р. Лисенка 
 

Н. Ю. Боровська 
 

Музей природи, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

 
Mineralogical collection of Lysenko I. P. – Borovska, N. Y. – The work presents a 

brief biographical sketch of Colonel of the corps of mining engineers I. R. Lisenko and 

a brief description of his collectionof its of minerals, which is part of the exhibition and 

fund of the Museum of nature of V. N. Karazin Kharkiv national University.  

 

Іван Романович Лисенко, видатний геолог, гірничий інженер, мета-

лург, організатор виробництва, за походженням — українець. Народився 

1805 року, у селі Галицьке Кременчуцького повіту Полтавської губернії. 

Освіту набував у Санкт-Петербурзі, у Гірничому кадетському корпусі, де 

навчався з 1818 по 1826 рік. За успіхи в навчанні його нагороджено вели-

кими золотою та срібною медалями. Подальше життя та професійна дія-

льність І. Р. Лисенка пов'язані з Уралом.  

У 1827 його направлено у Златоустівський гірничий округ в якості 

практиканта, та призначено помічником доглядача Аннінських золотовмі-

сного та мідного рудників. У 1829 році він набув чин гиттенфервалтера 

10-го класу та був призначений доглядачем Каскинівського золотовмісно-

го рудника, с 1830 року – берг-мейстер Міасських золотих копалень, з 

1831 року – старший доглядач Каскинівського рудника, начальник пошу-

кової ("кольорової") партії (1832–1833 р. р.). У 1834 І. Р. Лисенка призна-

чено управителем Златоустівського заводу та переведено до корпусу гір-

ничих інженерів капітаном. У 1839–1841 р. р. – управитель Златоустівсь-

кої збройної фабрики. Пройшов наукове стажування в Європі. У 1841 ро-
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ці, повернувшись з Франції, проводив дослідження по кричному переділу 

на Златоустівському заводі. Того ж року І.Р. Лисенка призначено управи-

телем Кушвинського заводу. З 1846 року й до виходу у відставку у чині 

полковника корпусу гірничих інженерів 1852 року, І.Р. Лисенко обіймав 

посаду гірничого начальника Пермських Заводів. 1840 року його нагоро-

джено орденом "Святой Анны 3 степени".  

І. Р. Лисенко вніс великий вклад у пізнання геології Уралу. Він займа-

вся геологічними дослідженнями території Златоустівського гірничого 

округу, виявив золотоносні піски в Айській долині, родовище графіту біля 

Златоуста, шерлу та турмаліну на горі Карандаш. 1833 року склав деталь-

ний геогностичний опис Златоустівського гірничого округу. Першовідк-

ривач мінералів ксактофіліту та гідраргіліту.  

І. Р. Лисенко був членом "Златоустовского горного ученого общества". На 

сторінках "Горного журнала" опубліковано його праці: "Геогностичний опис 

округу Златоустівських гірничих заводів" (1833), "Геогностичні спрстереження 

в округах Міасського та Златоустівського заводів, а також у місцях, що до них 

примикають" (1835), "Стисле порівняння кричного виробництва північно-

східної Франції з округом Златоустівських заводів" (1841).  

1858 року колекція мінералів І. Р. Лисенка, яка складалась з 786 зраз-

ків, придбана Мінералогічним кабінетом Харківського Імператорського 

університету за 1148 крб. 40 коп. На той час завідувачем Мінералогічного 

кабінету був видатний геолог Н.Д. Борисяк.  

1841 року останнього відряджено на Уральский хребет для вдоскона-

лення в мінералогії, геогнозії та палеонтології. Вірогідно, саме тоді мали 

пересіктися життєві шляхи цих видатних особистостей. У подальшому 

вони мали й родинні зв'язки – обидва були одружені з сестрами Нестеров-

ськими, представницями знаної уральської гірничої династії.   

На сьогодні колекція складається з 717 експонатів, серед яких 225 ви-

дів та різновидів мінералів, яшми та скам'яніле дерево. Досить широко 

представлені дорогоцінні мінерали: золото – 19 зразків, срібло – 11, елек-

трум 2, платина – 2, алмаз, смарагд – 2, сапфір, топаз – 12, а також малахіт 

15 зразків, самородна мідь – 11. У складі колекції є мінерали, які винай-

шов уперше саме І. Р. Лисенко – ксактофіліт та гідраргіліт.  

На жаль, первинного каталогу, складеного І. Р. Лисенко не маємо, але 

в музейному каталозі збереглися записи про витоки надходження деяких 

зразків до колекції Лисенко, серед яких є дари відомих людей. Так, від 

Густава Розе, відомого німецького мінералога, професора Берлінського 

університету, який супроводжував академіка О. Гумбольдта у подорожі 

Уралом – 4 зразки, з зібрання М. О. Фереферова, секретаря Канцеляриї 

Коливано-Воскресенського гірничого начальства по гірничій та заводсь-

кій частині – 12 зразків. 2 зразки самородного золота з Березівської золо-

тої копальні від П. І. Карпинського, гірничого інженера, батька відомого 
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геолога О. П. Карпинського, представників відомих уральських гірничих 

династій А. Ф. Мейера, Ф. Б. Грасгофа та інших.  

Становить інтерес й географія колекції – в її складі зразки з 28 країн сві-

ту. Значну частину становлять російські експонати (394), а саме уральські – 

305 зразків мінералів 87 видів та різновидів. Широко представлена Європа: 

Німеччина – 93, Австрія – 20, Чехія – 28, Італія – 21, Англія – 14 зразків, а 

також Шотландія, Іспанія, Румунія, Молдова, Польща, Фінляндія, Франція, 

Скандинавські країни. Є в колекції зразки з Ірану, Узбекистану, Казахстану, 

Цейлону, США та Канади.  

Колекція І. Р. Лисенка має як мінералогічну, так й історичну цінність. 

Близько 70 зразків представлено в експозиції геологічного відділу, багато 

інших мають експозиційну перспективу.  
 

1. Щербакова Е. П. ―Есть в России уголок. Загадка и слава Ильмен‖. — Миасс: 

Изд-во ГЕО, 1995.  

2. Заблоцкий Е. М. ―К генеалогии горной династии Аносовых‖ // Генеалогический 

вестник. — 2005. — Вып. 22. 

3. «Книга поступлений и пожертвований Минералогического кабинета Харьковс-

кого Императорского университета» и каталоги МП ХНУ.  

4. Сайти: «Глоссарий Златоуста», «Биография. Ру», «people. su».  

 

Geoattractions
©
— геотуристичні екскурсії як продовження 

проекту «Гео-Карпати» 
 

Бучинська А. В. 
2
, Яцожинський О. М. 

1
, Бубняк І. М. 

1
, Скакун Л. З. 

1 

 
1 Львівський національний університет імені Івана Франка 
2 Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Україна 

 

Geoattractions
©

 geotouristic excursions as continuation of the "Geo-

Carpathians" project. – Buchynska, A., Jatsozynskiy, O., Bubniak, I., Skakun, L. 

– The initiative group Geoattractions was created as continuation of the internatio-

nal"Geo-Carpathians" project. The new geotouristic excursions worked out with the 

aim of popularization of geological knowledge through active tourism.  

 

Львівський національний університет імені Івана Франка спільно з 

Кросненською вищою професійною школою імені Станіслава Пігоня 

(Польща) у 2014 р. створив міжнародний геотуристичних шлях «Гео-

Карпати». Шлях має довжину понад 700 км і охоплює 12 геосайтів Підка-

рпатського воєводства Польщі та 16 – Львівської та Івано-Франківської 

областей України. В ході реалізації проекту створено базу даних з можли-

вістю онлайнового доповнення на сайті www. geokarpaty. net, яка містить 

понад 120 туристично привабливих геологічних об‘єктів.  
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Після закінчення проекту авторами шляху була створена ініціативна 

група Geoattractions
© 

з метою популяризації геологічних знань серед ши-

рокого загалу і розвитку геотуризму в Західній Україні. Серед інших нами 

розроблено низку одноденних геотуристичних екскурсій, з яких 4 вже 

неодноразово пройшли туристичну апробацію: 

«Галицька Каліфорнія». Це реальна можливість відкрити для себе не-

відомі сторінки історії Галичини. Туристи мають змогу побувати на дію-

чому нафтовому родовищі посеред міста, побувати у музеї Нафтового та 

газового промислів України, дізнатися про Борислав та Східницю – наф-

тові столиці Європи кінця ХІХ ст., довідатися про історію відкриття та 

цілющі властивості всесвітньовідомих джерел мінеральних вод бальнео-

логічного курорту Східниця.   

«Соляна корона Галичини». Пізнавальна геотуристична екскурсія до се-

редньовічної соляної столиці Східної Європи дає можливість на власні очі 

побачити старовинну технологію виварювання солі на найстарішій діючій 

солеварні та оцінити вплив гірничого підприємства на розвиток краю.  

«Край цілющих джерел». Відвідавши цю екскурсію туристи мають 

змогу довідатися про справжнє походження всесвітньовідомої «Нафтусі», 

відвідати завод по розливу мінеральної води «Трускавецька» та виробни-

цтва солі «Барбара», унікальний мірабіліт-тенардитовий «соляний вул-

кан» с. Станиля, трускавецькі рудні свинцево-цинкові конгломерати, кар-

стове озеро на Помярках на місці колишньої озокеритової шахти «Кате-

рина». Окремим геосайтом екскурсії є цілюще джерело біля с. Раковець як 

приклад розвитку місцевої інфраструктури довкола геосайту.  

«Скельна сага Карпат». Окрім можливості милуватися прекрасними ка-

рпатськими скелями, ріками, джерелами та водоспадами, екскурсанти ма-

ють унікальний шанс із професійними геологами перенестися на 65 млн 

років назад і довідатися про історію утворення Карпат. Основними геосай-

тами екскурсії є «Княжі скелі» – ерозійні останці ямненських пісковиків 

біля с. Тишівниця, панорама долини зниклого плейстоценового озера Сині 

Води, одна з найвідоміших наскельних фортець-митниць «Тустань», мальо-

вничий водоспад Сопіт, який маркує насув Скольської скиби на Орівську.  

«Золота лихоманка на Опорі». Ця геотуристична екскурсія дає реальну 

можливість разом з професійними геологами взяти участь у пошуках роз-

сипного золота та карпатського бурштину (сукциніту) в алювіальних від-

кладах 1-ї надзаплавної тераси р. Опір (біля смт. В. Синьовидне).  

«Печери білих хорватів». Основними об‘єктами цієї екскурсії є уніка-

льний печерний мегаполіс VI–VIII ст. н. е., найдавніша на Західній Украї-

ні стоянка мисливського типу неандертальців грот «Прийма-1», а також 

геологічна пам‘ятка Львівської області – відслонення миколаївських піс-

ків в с. Тростянець (фрагмент найбільшого міоценового пляжу в Європі).  
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Geoattractions
© 

відкритий для співпраці як і з спеціалістами-геологами, 

так і з туристичними фірмами, клубами, гуртками, школами тощо. Попу-

ляризація геотуризму, без сумніву, надасть новий поштовх для розвитку 

туристичної інфраструктури регіону.   

 

До історії зразка Сіхоте-Алінського метеориту в 

Геологічному музеї КНУ (Світлої пам’яті Алєксєєвої Ксенії 

Миколаївни) 
 

О. М. Вакуленко 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

 
Background information about Sikhote-Alin meteorite sample at Geological 

museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv (in honor of Alekseeva 

X. M.). – O. M. Vakulenko. – Paper are devoted about a separate specimer of iron 

meteor rain from Sikhote-Alin (1948 year, 760 g). Meteorite was donated to the 

Geological Museum (University of Kyiv) by specialist in the study of meteorites and 

impactites, by Xenia Alekseeva who graduate and postgraduate student of Geological 

Faculty. All information about the scientific work of X. Alekseeva has provided her 

daughter by O. Vakulenko who an engineer of Geological museum.  

  

В Геологічному музеї Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка експонуються декілька зразків ―небесних подарунків‖ – 

метеоритів, а також земних наслідків їх падіння – імпактитів, тектитів. 

Найцікавішій з них – окремий зразок з ―метеоритного дощу‖, який випав у 

Сіхоте-Аліні (Далекий Схід Росії) у 1947 р. Цей, складений залізом, зразок 

важить 760 г при розмірах 8х12 см, має неправильну форму. Передала 

його до Геологічного музею випускниця 1952 р. Київського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка, а потім аспірантка професора Є.С. Бурк-

сера Ксенія Миколаївна Алєксєєва, яка привезла його з Сіхоте-Алінської 

експедиції в 70-роках.   

У 1956 році Ксенія Миколаївна захистила дисертацію ―Физические 

свойства метеоритов Крымка, Еленовка, Орловка, Жовтневий хутор, Зво-

нкавое‖ на геологічному факультеті.   

Всю свою подальшу наукову діяльність (була старшим науковим спів-

робітником в Інституті хімії та фізики мінералів АН УРСР) Ксенія Мико-

лаївна присвятила вивченню фізичних та хімічних властивостей метеори-

тів. Вивчала структуру, теплопроводність, вміст германію та нікелю, діе-

лектричну постійну та інші параметри метеоритів. Дані її досліджень під-

тверджують раніше зроблені висновки про те, що фізичні властивості ме-

теоритів значно відрізняються від властивостей достатньо близьких по 
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мінеральному і хімічному складу земних порід. Метеорити є тілами менш 

пружними, менш твердими, мають меншу теплопроводність і таке інше. 

Деякі експериментальні роботи проводились в Інституті геологічних наук 

АН УРСР під керівництвом чл.-кор. АН УРСР Є.С. Бурксера. Опис мето-

дик вивчення наведений у відповідних наукових статтях. З 60-х років до 

1990 р. К.Н. Алєксєєва працювала секретарем Комітету з метеоритів АН 

УРСР. Результати досліджень опубліковані в численних статтях.  

К. М. Алєксєєва Брала участь у вивченні метеоритів Кримка (зберіга-

ється в м. Київ, НАН України), Нікольський (зберігається в Російській АН), 

Звонкове (зберігається в Російській АН), Єлєновка (зберігається частково у 

Донецькому університеті), Саратов (присутня частка в м. Київ, Геологічний 

музей КНУ), Біла Церква (зберігається у м. Київ, НАН України), Жовтневий 

хутір (зберігається в Російській АН) – всі ці метеорити кам‘яні (хондрити). 

Крім вище згаданої окремості залізного Сіхоте-Алінського метеориту К. М. 

Алєксєєва передала до Геологічного музею Київського національного уні-

верситету ще один фрагмент цього ж метеориту.  

Польові дослідження у місцях ймовірного падіння метеоритів проводи-

лись регулярно. К. М. Алєксєєва брала участь майже в усіх, але здебільшого 

пошуки виявились безрезультатними. Також не принесли успіху і експеди-

ції з пошуків фрагментів найбільшого на Україні метеориту ―Княгиня‖ 

(―метеоритний дощ‖), які, можливо, залишались на Закарпатті з 1866 р., але 

згодом потрапили до Віденського музею, 2 уламки знаходяться в Харківсь-

кому університеті. Крім метеоритної речовини, в експедиціях АН УРСР К. 

М. Алєксєєва досліджувала метеоритні кратери на території України та ін-

ших республік СРСР. Вивчала також тектити (2 зразки молдавітів також 

передані до Геологічного музею Київського національного університету). 

Для вітрини ―Що падає з неба‖ нею в музей переданий незрозумілий мета-

левий зразок, схожий зовні на залізний метеорит (не експонується), та зра-

зок спіненої структури – за версією секретаря комітету з метеоритів В. П. 

Семененко – земного походження.  

К.М. Алєксєєва все життя була захоплена геологією, своїм метеорит-

ним фахом, мала легкий на підйом характер, цікавилась всіма новими да-

ними з метеоритних досліджень, але при цьому приділяла увагу своїм 

онучкам та правнучці. Онуки знали, що таке метеорити, пишались тим, 

що їх бабуся вивчає ―каміння з небес‖.  

Ксенія Миколаївна Алєксєєва багато років вивчала проблему Тунгусь-

кого явища (спочатку названого метеоритом), брала участь в багатьох ек-

спедиціях до місця ―вибуху‖, розшукувала разом з колегами за допомогою 

різних методик речовину космічного походження, опублікувала ряд вер-

сій щодо природи цього явища.  
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Всі зразки порід з особистої колекції за її бажанням рідні передали до 

Геологічного музею Київського національного університету (зразок 

уральського малахіту, жеода в агаті, друза кварцу тощо).  

 

Пирит. Распространение и ценность 
 

И. В. Васильева  
  

УкрГГРИ, г. Киев 
 

The pyrite and its distribution and value. – Vasyleva, I. V. – Pyrite – the most 

common mineral in the crust grade sulphides; it occurs most commonly in deposits 

of hydrothermal origin, pyrite deposits. The largest industrial clusters pyrite ores are 

located in Spain, Russia, Kazakhstan and Sweden. In Ukraine, the pyrite is wide-

spread in the Carpathians, in the Donets Basin coal deposits in the territory of the 

Ukrainian shield.  

 

Пирит (от греч. «пир» — огонь или камень, высекающий огонь) — 

широко распространенный минерал из класса сульфидов (FeS2). Также 

известен как «серный колчедан», «железный колчедан». Свое название 

получил за свойство высекать искры при ударе.  

Цвет светлый латунно-желтый или золотисто-желтый, напоминающий 

золото или халькопирит; может содержать микроскопические включения 

золота. Блеск сильный, металлический. Сингония кубическая. Кристаллы 

в форме куба, пентагон-додекаэдра, реже – октаэдра, встречается также в 

виде массивных и зернистых агрегатов. Традиционная, самая распростра-

ненная форма кристаллов пирита – куб [1]. Когда непосвященный человек 

видит образцы пирита, он долго не может поверить в то, что идеально 

сформированные кубы с зеркальными гранями не вырезаны и не отполи-

рованы человеком, а созданы самой природой.  

Внешнее сходство пирита с самородным золотом послужило причиной 

возникновения второго названия. «Железный колчедан» часто называют 

«кошачьим золотом» или «золотом глупцов». От подлинного драгоценного 

металла он отличается меньшей плотностью и большей твердостью. Кроме 

того, самородное золото в природе не образует кристаллических форм [2].  

Твердость по минералогической шкале 6,0–6,5, это единственный су-

льфид, способный царапать стекло. На земной поверхности пирит не-

устойчив, легко окисляется кислородом воздуха и грунтовыми водами, 

переходя в гетит или лимонит.  

Пирит присутствует почти во всех типах геологических образований. 

В виде акцессорного минерала встречается в изверженных породах. Обы-

чно является существенным компонентом в гидротермальных жилах и 

метасоматических месторождениях. В осадочных породах пирит встреча-
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ется в виде зерен и конкреций, например, в черных глинистых сланцах, 

углях и известняках. Известны осадочные породы, состоящие преимущес-

твенно из пирита и кремня.  

В горных породах осадочного типа пирит нередко замещает останки 

животных и растений. В результате образуются уникальные окаменелости: 

фрагменты древесины, раковины. В истории описан случай, произошедший 

в XIII веке в Швеции, когда пирит полностью заместил тело погибшего в 

шахте рудокопа. Весь процесс занял около 60 лет.  

Пирит встречается во всем мире. Основные находки: Бавария, Герма-

ния, шт. Вирджиния (США), Испания, Норвегия, Швеция, Франция, Урал 

(Россия), Казахстан и во многих других странах мира. В Украине он из-

вестен в Карпатах, на Донбассе и в пределах Украинского щита.  

Для Донецкого угольного бассейна характерно наличие пиритизации в 

угольных пластах и вмещающих породах [3]. При проходке горных выра-

боток в шахтах можно обнаружить уникальные образцы. В местах текто-

нических осложнений пирит встречается в виде хорошо сформированных 

крупных кристаллов, прожилков и линз. Также присутствуют псевдомор-

фозы по органическим останкам.  

Если по кристаллу пирита ударить кремнем или металлическим предме-

том, при каждом соприкосновении он будет искрить. Однако издревле не 

только получением огня ограничивалось применение этого минерала. Пи-

рит использовался как сильный магический инструмент. Древние инки 

пользовались пиритом в качестве зеркал, крупные камни служили оружием, 

а небольшие кристаллики — украшением. Жители Древней Индии верили, 

что талисман из пирита способен уберечь от нападения аллигатора. В сред-

невековой Европе пирит был широко распространен под названием "аль-

пийский алмаз". Позже из минерала изготавливали браслеты, корпуса для 

часов, обувные пряжки и ручки зонтиков от солнца. Но такие изделия были 

недолговечными: под воздействием влаги минерал быстро темнел и преоб-

разовывался в лимонит, известный как ржавчина. Во Франции в XVIII–XIX 

вв. огранѐнный пирит в качестве недорогого украшения продавали под на-

званием «марказит», но различать природные сульфиды железа научились 

лишь в конце XIX века.  

Марказит – полиморфная разновидность природного сернистого желе-

за FeS2. Марказит, в отличие от пирита, кристаллизуется в ромбической 

сингонии. Обладает металлическим блеском, латунно-жѐлтым цветом, 

переходящим в сероватый на поверхности кристаллов. Образует упло-

щѐнные и копьевидные, часто сложные двойниковые кристаллы, гребен-

чато-округлые конкреции или чѐрные сажистые массы 

Пирит и сегодня является ценным коллекционным материалом. Круп-

ные самородки пиритов не ювелирного качества оцениваются на мировом 

рынке в 25–30 долларов за 1 кг. Кристаллы минерала в ювелирных изде-
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лиях стоят гораздо дороже. Так, бусы из крупных пиритовых кабошонов 

обойдутся в 80–100 долларов. Мелкие кристаллы пирита также использу-

ются в ювелирном деле. Для вставок в ювелирные украшения пирит не 

огранивают, а используют только в виде природных кристаллов. В отли-

чие от многих других минералов, пирит не любит соседства других кам-

ней – за исключением гематита и змеевика. Нужно помнить, что пирит – 

камень хрупкий, поэтому в изделиях его нужно оберегать от ударов.  
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сударственное научно-техническое издательство литературы по горному делу, 

1963. – 452 с.  

3. Прохоров В. Г. Пирит (к геохимии, минералогии, экономике и промышленному 

использованию). – Новосибирск: Наука, 1970. – 188 с.  

 

Роль природничого музею у підготовці майбутніх учителів 

початкових класів 
 

Т. Васютіна 
 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
 

The role of the Natural History Museum in the preparation of the future 

teachers of a primary school. — Vasiytina, T. — The paper highlights the 

importance of Natural History Museum in training of primary school teachers to the 

profession. Characterized features of the educational process in the university 

structure considerin the museum environment, modelsof museum-pedagogical 

process and stages of its implementation.  

 

Відповідність випускника ОКР «Бакалавр» вимогам Галузевого станда-

рту вищої освіти психолого-педагогічної підготовки фахівців педагогічного 

профілю визначається групами соціально-особистісних, загальнонаукових, 

інструментальних, професійних (загально-професійних та спеціалізовано-

професійних) компетенцій. До професійних компетенцій бакалаврів спеціа-

льності «Початкова освіта» відносять ті, які забезпечують професійне ово-

лодіння студентами змістом початкової освіти з предметів навчального 

плану початкової школи і є базовими у моделі формування конкурентосп-

роможності майбутнього спеціаліста. Такими компетенціями, пов‘язаними з 

дисциплінами природничо-математичного спрямування, є здатність майбу-

тніх учителів використовувати теоретичні знання та практичні уміння з ци-

клів математичної та природничо-наукової, професійної та практичної під-

готовки для формування в учнів інтегрованих знань про природу і людину, 
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розвитку у них ціннісних орієнтацій у ставленні до природи; урізноманіт-

нювати форми, методи, прийоми і засоби навчання для формування в учнів 

дослідницьких умінь, забезпечення опанування молодшими школярами 

способами навчально-пізнавальної і практичної природо-охоронної діяль-

ності та досвідом її здійснення.  

З метою ефективного формування у студентів вказаних компетенцій у 

Інституті педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова суттєва 

увага приділяється дисциплінам «Основи природознавства», «Методика 

навчання природознавству», польовій та педагогічній практикам з 1 по 4-

й курси. Систематичним є навчання і практика на базі гідрометеорологіч-

ної станції «Київ», Національного ботанічного саду імені М. Гришка, Бо-

танічного саду імені Олександра Фоміна, Національного науково-

природничого музею Національної академії наук України, планетарію, 

музею води. Ключовим у підготовці майбутніх учителів початкової школи 

до формування в учнів природничих знань є співпраця з Національним 

науково-природничим музеєм Національної академії наук України.  

Використанню засобів музейної педагогіки в освітньому просторі на-

вчальних закладів давно приділяється увага з боку багатьох вітчизняних 

та зарубіжних учених. Так, становленню і розвитку музейної педагогіки 

як науки присвятили свої праці Г. М. Гогіберідзе, М. Г. Чесняк та інші; 

методику ознайомлення учнів початкової школи з музеями та розширення 

освітнього простору навчальних предметів музейними засобами висвітли-

ли у своїх роботах Т. Д. Олексенко, О. П. Мандебура та інші вчені; мож-

ливості музейної педагогіки в аспекті регіонального культурологічної 

освіти студентів досліджувала І. К. Чиркова; на важливості екскурсійної 

діяльності у професійній діяльності вчителя акцентують увагу В. Г. Гаш-

кова, Т. М. Стручаєва, О. П. Мандебура та інші дослідники.  

Цінними для нас є дослідження зарубіжних учених, які вивчаючи педа-

гогічні можливості музею, заклали основи уявлень про розвивальний харак-

тер музейного середовища. На основі аналізу їх досліджень в галузі розроб-

ки музейних педагогічних технологій за принципом класно-навчального 

заняття було виділено компоненти структури музейного середовища (осо-

бистісний, матеріальний та організаційний) і закладено основи рефлексії в 

музейному середовищі [1, 2]. Враховуючи це, Б. А. Столяровим розроблена 

модель музейно-педагогічного процесу, де він виокремлює:  

- складові музейно-педагогічного процесу (музейне середовище, на-

вколо музейний простір, музейна будівля, експозиція, експонат, глядач, 

музейний педагог); 

- форми музейно-педагогічного процесу (екскурсія, заняття в музейній 

аудиторії або студії, лекція); 
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- методологічну основу музейно-педагогічного процесу (діалог з па-

м'ятником, музейним педагогом, міжособистісний діалог учасників педа-

гогічного процесу); 

- принципи спілкування (партнерські відносини вчителя й учня з опо-

рою на їх життєвий досвід; інтерактивний: людина запам'ятовує тільки те, 

що робить; комплексний: задіяні логіко-аналітичний, чуттєвий, психомо-

торний канали сприйняття; вільний вибір змісту і форм сприйняття інфо-

рмації) [1].  

Опираючись на вказані вище компоненти структури музейного середо-

вища та модель музейно-педагогічного процесу, ми відповідним чином ор-

ганізували вивчення дисциплін «Основи природознавства» та «Методика 

навчання природознавству». Перш за все, у робочих програмах цих дисци-

плін ми виокремили місце і час для проведення екскурсій у музеї та інші 

заклади. Традиційно ця діяльність відбувається за рахунок лабораторних 

занять та індивідуальної роботи. До того ж, екскурсії готуються і прово-

дяться самими студентами. У рамках кредитно-модульного навчання за ор-

ганізацію і проведення екскурсії студент одержує певну кількість балів до 

свого рейтингу з дисципліни. Причому, таку екскурсію він проводить двічі: 

перший раз – для студентів своєї групи (відпрацьовуючи уміння проводити 

екскурсію в рамках «Методики навчання природознавству»), другий – для 

однієї з груп студентів 1-го курсу (з метою закріплення ними знань з «Ос-

нов природознавства»). Таким чином, шляхом подвійного повторення зміс-

ту екскурсії майбутній учитель краще оволодіває інформацією природничо-

го характеру, відпрацьовує методику проведення екскурсії в музеї та суттє-

во полегшує виховну роботу академічних кураторів.  

Методика використання засобів музейної педагогіки для формування 

вказаних вище професійних компетенцій у майбутніх учителів початко-

вих класів передбачала три етапи роботи зі студентами в музейному сере-

довищі: підготовчий або загально інформаційний (через анонси, підготов-

ку інформації про експонати, які передбачені для вивчення програмою з 

природознавства початкової школи, зустрічі з співробітниками); основний 

(залучення студентства до організації і проведення екскурсії в музей, фо-

рмування мотивації для його відвідування, вміння розуміти та оцінювати 

науковий і виховний контекст музейних експонатів для формування при-

родничо-наукової картини світу у молодших школярів); заключний (про-

ведення післяекскурсійної роботи, виготовлення методичних папок, пре-

зентацій про значення побачених музейних експонатів для реалізації за-

вдань освітньої галузі «Природознавство» у початковій школі).  

Таким чином, практика показує, що співпраця з природничим музеєм з 

метою формування професійних компетенцій майбутніх учителів почат-

кових класів сприяє більш глибшому формуванню у них природничих 

знань та знань з відповідної методики, високий ступінь їх інтеграції під 
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час педагогічної практики, активному залученню студентів до викорис-

тання засобів музейної педагогіки в освіті молодших школярів у майбут-

ній професійній діяльності.  

 
1. Гогиберидзе Г. М., Чесняк М. Г. Теоретические предпосылки формирования 

музейной педагогики [Электронный ресурс] // Сборник научных трудов СевКа-

вГТУ. Серия "Гуманитарные науки". – Северо-Кавказский государственный те-

хнический университет. – № 4. – Режим доступа: http://www. ncstu. ru/.  

2. Чиркова И. К. Музейная педагогика в аспекте регіонального культурологического 

образования студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. yspu. 

uar. ru. 

 

Мігматити з Девладівського кар’єра: новий декоративний 

різновид природного каміння для ландшафтного дизайну 
 

О. Л. Гелета, В. М. Сурова 
 

Державний гемологічний центр України, Київ, Україна 
 

Migmatites of Devladivskyi quarry: new decorative variety of nature stones 

landscape design. — Geleta, O. L., Surova, V. M. — Petrography composition 

and decorative properties of migmatites of Devladivskyi quarry were investigated. 

The ways of their use are certain in a landscape design.  

 

В Україні існує велика кількість різновидів декоративного каміння, 

представленого кварцитом, травертином, гранітом, гнейсами та іншими 

гірськими породами, які використовують у ландшафтному дизайні, для 

створення альпійських гірок, рокаріїв, декоративних клумб, парапетів, 

підпірних стінок тощо. Серед гірських порід, що залягають на території 

України, досить придатними для ландшафтного дизайну є мігматити, які 

мають привабливі для цього напрямку використання текстурно-

структурні та колористичні властивості, що задовольняють смаки і вимог-

ливих замовників і креативних дизайнерів.  

Мігматити (з грецької migma – суміш) – це неоднорідні за петрографічним 

складом і механізмом утворення гірські породи, які складені реліктами поча-

ткових метаморфічних порід (палеосоми), продуктами їх метасоматичної пе-

реробки (неосоми) та відособленими жилами пегматиту, апліту або граніту 

метасоматичного, анатектичного або ін‘єкційного походження [1].  

Мігматити поширені в межах Українського щита (УЩ) і зустрічаються 

серед кристалічних порід Волинського, Дністровсько-Бузького, Середньо-

Придніпровського та Кіровоградського мегаблоків. Вони генетично 

пов‘язані з гранітами житомирського, коростенського, чудно-бердичів-

ського, дніпропетровського, кіровоградського типів. Зараз мігматити в ос-

http://www.ncstu.ru/
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новному розробляють для отримання буто-щебеневої продукції в невеликих 

за розміром кар‘єрах, розташованих переважно у Дніпропетровській, Він-

ницькій, Житомирській, Кіровоградській та інших областях.  

Серед цих гірських порід за привабливістю текстурно-колористичних 

характеристик слід виділити мігматити, розкриті Девладівським кар‘єром, 

що знаходиться на північно-західній околиці с. Маре-Дмитрівка Криворі-

зького району Дніпропетровської області. Зазначені мігматити належать 

до порід кіровоград-житомирського комплексу Середньо-Придніпров-

ського мегаблоку.  

Девладівське родовище розробляється на щебінь і бутовий камінь з 50-

их років минулого століття. Територія кар‘єра розділяється діабаз-

амфіболітовою дайкою на дві частини, які умовно називають «стара» і 

«нова». Стара частина нині затоплена.  

У межах Девладівського кар‘єра було виявлено граніти, гнейси і міг-

матити біотитового та амфібол-біотитового складу, які посічені дайками і 

жилами амфіболітового, діабазівого, перидотитового, габро-перидотито-

вого складу. Крім того, у північно-західній та північній частині кар‘єру 

спостерігаються жили кварцу товщиною до 1,5 м, які мають північно-

західне простягання.  

Під час дослідження кар‘єру вивчались мігматити, що переважно зу-

стрічаються у центральній, північно-західній та північно-східній його час-

тинах у вигляді жил, лінз потужністю від 0,5 до 1,5 м, які іноді розсічені 

жилами аплітоїдних гранітів товщиною 0,25–0,5 м. Крім того, серед цих 

гірських порід трапляються ксеноліти гнейсів і амфіболітів. Мігматити, 

що зацікавили своїми текстурно-колористичними характеристиками, були 

знайдені у вибої нової частини кар‘єра серед зруйнованої вибухом гірсь-

кої маси у вигляді брил і уламків розмірами від 0,3 до 1,5 м.    

Під час макродослідження мігматитів з Девладівського кар‘єра було 

встановлено їх петрографічний склад: плагіоклаз – 20–50 %, лужний 

польовий шпат – 10–40 %, кварц – 25–40 %, біотит – 2–15 %, рогова обма-

нка – до 15 %, сфен, епідот, циркон, пірит – до 1 %. Структура цих мігма-

титів середньо-, дрібнозерниста, текстура смугаста, смугасто-вкраплена, 

колір світло-сірий, зеленкувато-сірий, рожево-червоний, рожевий, роже-

во-сірий з темно-зеленими до чорного прожилками. Слід зазначити, що в 

мігматитах іноді зустрічається пірит у кристалах та безформних зернах, 

який внаслідок впливу атмосферних чинників окислюється та утворює 

іржаві плями і потьоки. Проте, завдяки текстурно-структурним і колорис-

тичним властивостям цієї гірської породи вони не шкодять зовнішньому 

вигляду каменю та майже непомітні на загальному фоні у використанні 

його для ландшафтного дизайну. У цілому було відмічено, що мігматити 

Девладівського родовища є досить стійкими до вивітрювання.  
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Фізико-механічні властивості досліджених мігматитів Девладівського 

кар‘єра наведено у таблиці 1.  
 

Таблиця 1. Фізико-механічні властивості мігматитів Девладівського кар‘єра [2] 

№ 

з/

п 

Назва 
каменю 

Гус-

ти-
на, 

г/см3 

Пито-

ма 
вага, 

г/см3 

По-

рис-
тість

, % 

Міцність 
на стиск 

у сухому 

стані, 
кг/см2 

Міцність 

на стиск у 

водонаси-
ченому 

стані, 

кг/см2 

Коефі-

цієнт 

розм‘я
кшен-

ня 

 

Морозо- 

стійкість 

(50 цик-
лів замо-

рожу-

вання) 

1 
Мігматити 

невивітрілі 

2,62-

2,76 

2,58-

2,74 

0,4-

2,7 

1212-

2360 

1093-

2116 

0,75-

0,97 
2,8-0,66 

2 
Мігматити 

вивітрілі 

2,61-

2,73 

2,56-

2,69 

0,4-

4,2 

1174-

2496 
894-2083 

0,76-

0,95 
-- 

 Середній 

показник 

2,61-

2,76 

2,56-

2,74 

0,4-

4,2 

1174-

2496 
894-2116 

0,75-

0,97 
2,8-0,66 

 

З метою оцінки декоративних властивостей мігматитів з Девладівсько-

го кар‘єра у Державному гемологічному центрі України було проведено 

оцінку їх художньо-естетичних якостей відповідно до методики «Критерії 

і порядок загального класифікування декоративного каміння за художньо-

естетичними якостями». Для цього було відібрано 5 зразків мігматиту сі-

ро-рожевого та зеленкувато-сірого кольору в межах нової частини Девла-

дівського кар‘єра.  

Декоративні властивості зазначених мігматитів згідно з цією методи-

кою оцінювали за п‘ятьма критеріями: (1) наявність традицій використан-

ня, (2) універсальність практичного використання, (3) якість забарвлення, 

(4) якість текстури, (5) індивідуальні особливості. Результати оцінки на-

ведено у таблиці 2.  

За результатами, отриманими відповідно до методики «Критерії і по-

рядок загального класифікування декоративного каміння за художньо-

естетичними якостями», мігматити Девладівського кар‘єра належать до 

декоративних гірських порід. При цьому мігматити сіро-рожевого кольо-

ру завдяки своєму забарвленню мають вищу декоративність, ніж мігмати-

ти зеленувато-сірого кольору.  

Мігматити Девладівського кар‘єра завдяки поєднанню своїх фізико-

механічних та текстурно-колористичним властивостей (насичене хрома-

тичне забарвлення, поєднання кольорів (поліхромність), текстурний ма-

люнок, структура, блиск) є перспективними для використання як високо-

декоративне бутове каміння, яке придатне для застосування в ландшафт-

ному будівництві та дизайні архітектурно-паркових споруд. Мігматити 

Девладівського кар‘єра також будуть мати високу декоративну привабли-

вість у застосуванні з метою спорудження підпірних стінок, декоративних 

кладок, фонтанів, оздоблення водойм. Неординарний текстурний малю-
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нок зазначених мігматитів у поєднанні з їх привабливим забарвленням у 

повній мірі розкривається у фрагментах великого розміру, які найкраще 

використовувати для створення ландшафтних композицій, рокаріїв, аль-

пійських гірок і кам‘яних садів.  
 

Таблиця 2. Результати оцінки декоративних властивостей мігматитів Девладівсь-

кого кар‘єра 

№ 
зра-

зка 

Назва каменя 

Коефіцієнт значимості критеріїв декоративності 
Загаль-
ний 

коефіці-

єнт 

декора-

тивності 

Наявність 

традицій 

використан-

ня 

Універсаль-

ність практич-

ного викорис-

тання 

Якість 

забар-

влен-

ня 

Якість 

текс-
тури 

Індиві-

дуальні 

особли-

вості 

1 
Мігматит 
сіро-рожевий 

1 1 4 4 2 32 

2 
Мігматит  

сіро-рожевий 
1 1 4 4 2 32 

3 
Мігматит  
сіро-рожевий 

1 1 2 4 2 16 

4 
Мігматит зеле-

нувато-сірий 
1 1 2 4 2 16 

5 
Мігматит зеле-

нувато-сірий 
1 1 2 4 2 16 

 

1. Справочник по петрографии Украины. / Под. ред. Усенко И. С. — К. : Наук. 

думка, 1975. — 579 с.  

2. Федоров В. В., Смагина Є. І. Звіт про результати пошукових і детальних розві-

дувальних робіт на Девладівському родовищі мігматитів (Девладівська і Сергі-

ївська ділянки) у Софіївському р-ні Дніпропетровської обл. УССР. — К., 1981.  

 

Колекції мікромінералів: новий крок у розвитку музейної 

справи 
 

І. М. Герасимець 
 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН 

України, Київ, Україна 

 
The collection of microminerals: new step in development of museum’s affair. –

Gerasymec, I. M. – This paper concerns the question to creation of museum 

collections microminerals. With the development of modern analytical equipment 

the share of microminerals among opened new species is constantly growing so the 

problem of exhibiting their collections is becoming more important. The main 

attention is paid to the analysis of key aspects of the formation, registration and 

exhibiting collections of microminerals. It is shown that their creation is some extent 

similar to the formation of micromaunt collections, however, has a number of 

advantages and disadvantages.  
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Межі пізнання світу мінералів нині суттєво розширені завдяки викори-

станню локальних методів аналізу речовини. В останні роки мінеральне 

царство значно поповнилось мікромінералами, їх частка зросла до 30–40% 

від загального числа мінералів, що відкриваються [1]. Очевидним постає 

питання про можливість створення музейних колекцій мікромінералів та 

пошук способів їх експонування.  

Мікромінерали – мінеральні індивіди розміром 0,1–0,001 мм, які мож-

на спостерігати лише в оптичному мікроскопі [3]. Чи можна такі мікрос-

копічні фази вважати справжніми мінералами? З одного боку, якщо мож-

на охарактеризувати склад і кристалічну структуру природної мінеральної 

речовини, як це вимагають правила щодо затвердження нових видів [4], то 

її можна вважати справжнім мінералом. З іншого боку, такі властивості як 

колір, твердість, оптичні характеристики і т. п. не можна визначити для 

зразків мікроскопічного розміру, тому такі виділення мінеральної речови-

ни не можна вважати справжнім мінералом. Ще один контраргумент по-

лягає в тому, що такі речовини дуже важко належним чином представляти 

у мінералогічних музеях. На теперішній час так і не встановлено мініма-

льні розміри індивідів, необхідні для того, щоб віднести їх до розряду мі-

нералів, тому кожен конкретний випадок має розглядатися відповідно до 

своїх особливостей.  

У світовій практиці колекційні експонати за розмірами прийнято поді-

ляти на декілька категорій [2]: 

1) музейні зразки – найбільші штуфи, які розміщують у музейних віт-

ринах чи окремих сховищах;  

2) кабінетні зразки – штуфи розміром орієнтовно від 6–8 до 10–12 см; 

3) мініатюри – невеликі зразки розміром до 4–5 см;  

4) тамнейли – зразки розміром не більше 2,5 см; 

5) мікромаунти – зразки розміром не більше 1,5–2,0 см, найчастіше це 

окремі кристалики або зростки кристалів.  

Формування музейних колекцій мікромінералів певною мірою набли-

жається до створення мікромаунт-колекцій. Однак, на відміну від остан-

ніх, представники мікросвіту характеризуються ще меншими розмірами.  

Колекції зразків мікроскопічного розміру мають ряд переваг над му-

зейними і кабінетними. Мікромінерали більш доступні для колекціону-

вання, адже ступінь збереженості мікрозразків зазвичай набагато краща, 

ніж макрозразків. Серед мікромінералів частіше зустрічаються більш дос-

коналі індивіди, морфологічно вони різноманітніші. Чим менший кристал, 

тим краще розвинена його структура і тим менше в ньому дефектів. Ство-

рюючи колекцію мікромінералів, можна обмежитись, наприклад, лише 

природними мікрокристалами чи сферолітами, мікромінералами певного 

регіону тощо. Колекція також може бути присвячена лише одному мікро-

мінералу, наприклад, піриту. Можна виділити в ній і більш спеціалізовані 
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зібрання, наприклад, підбір двійників, мікрокристалів з включеннями, 

генетично цікаві мікроіндивіди тощо.  

Мікрозразки, так само як макрозразки, традиційно повинні мати «осо-

бистий» номер та етикетку. На етикетці вказуються короткі відомості про 

експонат: номер, точна назва мікромінералу і його хімічна формула, коро-

тка характеристика – опис із зазначенням особливостей, завдяки яким зра-

зок було взято у колекцію, розміри мікрозразка, зазначення місця та часу 

його знахідки (придбання). Одночасно усі дані та більш докладний опис 

варто заносити в електронний каталог мікроколекції: це дасть можливість 

швидко отримувати інформацію про будь-які мікрозразки, складати необ-

хідні вибірки (наприклад, підібрати усі двійники) [2]. Зберігати і закріп-

лювати мікрозразки найкраще у відповідного розміру прозорих пластико-

вих боксах.  

Експонування мікромінералів можна здійснювати трьома основними 

способами: 1) демонстрація збільшених фотознімків мікроіндивідів [5]; 2) 

виведення на монітор збільшеного зображення мікромінералу в шліфі, 

аншліфі, протолочці; 3) демонстрація анімаційних презентацій. Загалом 

для роботи з колекцією мікромінералів у музеї має бути створено зручне 

робоче місце, обов‘язковою є наявність оптичного мікроскопу.  

На сьогодні є технічно можливим створення музейних колекцій міне-

ралів з розміром індивідів сотні і десятки мкм. Відсутність мікромінералів 

в музейних експозиціях сприяє однобокому уявленню про царство міне-

ралів, залишаючи поза увагою найдрібніших його представників. Така 

робота потребуватиме багато часу й зусиль, проте результатом її зможе 

пишатися кожен мінералогічний музей.  
 

1. Булах А. Г. Общая минералогия. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2002. – 356 с.  

2. Кантор Б. З. Коллекционирование минералов, изд. 2-е. –М.: Недра, 1991. – 187 с.  

3. Мала гірнича енциклопедія, т. 2 / за ред. В. С. Білецького – Донецьк: Донбас, 

2007. – 652 с.  

4. Nickel Ernest H., Grice Joel D. The IMA Commission on new minerals and mineral 

names: Procedures and guidelines on mineral nomenclature // The Canadian Mine-

ralogist. – 1998. – Vol. 36. – P. 3–16.  

5. http://geo. web. ru/druza/m-micromin. htm 
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Концептуальні положення геоекотуризму у практичному 

втіленні 
 

В. І. Гетьман 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 

 

The conceptual bases of geoecoturism in practical realisation. – Getman, V. I. – 

The paper presents the definition of geoecoturism, outlines its conceptual bases and 

principal tasks for development.  

 

Збереження довкілля з метою забезпечення належних умов існування 

людської популяції викликане зростаючим впливом негативних наслідків 

антропогенізації. Одним з шляхів нейтралізації цього впливу може бути 

фізичне і духовне оздоровлення (очищення) людини за допомогою приро-

дних та етносоціальних факторів, які за своєю сутністю можуть бути за-

кладені у такому виді активного відпочинку як геоекотуризм.  

За нашим визначенням геоекотуризм включає всі види туризму, орієн-

товані на збереження природного та історичного середовища (зокрема, 

заповідних територій), витворення інтелектуально-гуманістичного світо-

бачення, формування (відтворення) соціального простору корінного наро-

ду (етносу), налагодження гуманних стосунків з місцевим населенням та 

органами самоврядування, поліпшення фінансово-економічного благопо-

луччя регіонів.  

Геоекотуризм, за нашим переконанням, повинен грунтуватися на та-

ких концептуальних положеннях [1].  

1. Мінімізація негативного впливу туристів на природне середовище та 

його компоненти. З цього положення невідворотно випливає загальновідомий 

постулат про те, що рекреаційна цінність природних ландшафтів прямо про-

порційна їх збереженню, максимальному наближенню до первинного, незай-

маного стану.  

2. Відвідування рекреаційних територій природно-заповідного фонду (зо-

крема, геологічних пам‘яток природи, загальногеологічних, карстово-

спелеологічних заказників) та об‘єктів культурної спадщини.  

3. Науково-пізнавальне освоєння природного (біотичного, ландшафтного) 

різноманіття і гуманістичного ресурсного потенціалу заповідних територій.  

Науково-пізнавальне освоєння природного різноманіття і гуманістично-

го ресурсного потенціалу рекреаційних територій, яке здійснюється у формі 

геоекотуризму, передбачає інформаційний контакт з природними і сакра-

льними об’єктами, що збагачує людину духовно та інтелектуально [2].  

З основних завдань розвитку геоекотуризму назвемо окремі:  
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- забезпечення суб‘єктів туристичної діяльності рекреаційно-туристичною 

інфраструктурою відповідно до міжнародних стандартів (умови прожи-

вання і харчування туристів, транспортні засоби, спостережні вежі тощо) ; 

- розробка та облаштування науково-пізнавальних туристичних маршрутів 

та еколого-освітніх екскурсійних стежок відповідно до параметрів внутрі-

шнього та зовнішнього пейзажного різноманіття природних ландшафтів 

(малі архітектурні форми, інформаційно-охоронні знаки, інформаційні щи-

ти тощо); 

- формування у туристів, відпочиваючих та місцевих жителів інтелектуа-

льно-гуманістичного світобачення та патріотичного ставлення до природ-

ної і культурної спадщини країни [3].  

На основі вищезазначеного перспективною вбачається роль геоекоту-

ризму в збільшенні фінансових надходжень до місцевих бюджетів та за-

безпеченні прямих економічних вигод для місцевого населення, зокрема, 

щодо створення робочих місць в інфраструктурі рекреаційно-

туристичного комплексу, розвитку традиційних народних промислів і ре-

алізації пов‘язаних з ними художніх виробів [4].  

Отже, розвиток геоекотуризму на основі мережі природоохоронних 

територій (об‘єктів культурної спадщини) гарантує збереження їх рекреа-

ційного потенціалу, а також одночасно сприятиме розв‘язанню соціаль-

них та економічних проблем регіонів.  

Практичним втіленням нашого розуміння поняття геоекотуризму 

можна вважати екскурсійний маршрут групи вчених-природознавців до-

рогами і стежками Житомирщини, які сходив академік Павло Аполлоно-

вич Тутковський.  

Всього два дні здружили, зблизили і збагатили життя мандрівників но-

вими враженнями і знаннями про ті місця, де бував і працював 

П.А. Тутковський. Одна з головних цілей експедиції – пройнятися духом 

цієї землі, пережити і відчути хоч частково думки і помисли нашого вели-

кого вченого – була, здається, досягнута в найбільшій мірі.  
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Деградація мінералів паласитів в земних умовах 
 

Т. М. Горовенко 
 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Київ, Україна 
 

Degradation of pallasites minerals in the earthis condition. — Gorovenko, T. — 

The study of pallasites in the Committee of meteorites of NAS of Ukraine indicate 

the formation of secondary minerals by oxidation of meteoritic material on Earth, 

which leads to the gradual destruction of meteorites. Thus, for storing samples of 

pallasites in museum collections the conditions that will prevent oxidation of meteo-

ritic material should be created.  
 

Паласити є рідкісним типом залізо-кам‘яних метеоритів і складають 

лише 1 % від загальної кількості падінь метеоритів. За даними Meteoritical 

Bulletin Database [9] станом на травень 2015 року у всьому світі знайдено 

лише 103 паласити, 32 з яких – в Антарктиді та 13 – в Північній Африці. 

Впродовж багатьох років загальна кількість знахідок паласитів не пере-

вищувала 60 і була збільшена до 103 за останні роки саме за рахунок ан-

тарктичних та північно-африканських знахідок. Зразки паласитів зберіга-

ються в музейних колекціях багатьох країн, в тому числі і в Україні. На 

жаль, на території України поки що не знайдено жодного паласиту, але в 

метеоритній колекції Національного науково-природничого музею НАН 

України зберігаються зразки трьох паласитів, знайдених в інших країнах: 

Imilac (Чилі), Красноярськ (Росія) та Брагін (Білорусія) [5].  

Відомо, що метеорити, які впали на Землю, зазнають впливу інтенсив-

ного вивітрювання, в тому числі хімічного з утворенням вторинних міне-

ралів. Метеорити, які довгий час знаходились у вологих та окисних умо-

вах, характеризуються наявністю бурих плям, особливо на ділянках ніке-

листого заліза, що свідчить про утворення гідроксидів заліза, які розвива-

ються на поверхні з подальшим проникненням по тріщинах та міжзерно-

вих порожнинах всередину метеоритів, що призводить до їх поступового 

руйнування.  

Структурно-мінералогічні та хімічні дослідження в Комітеті по метео-

ритах НАН України 8-ми паласитів [1–4, 6–8], зокрема наявних в метео-

ритній колекції ННПМ НАН України «Брагін» та «Красноярськ», свідчать 

про чутливість речовини метеоритів до змін фізико-хімічних умов навко-

лишнього середовища. Під час досліджень дрібної фракції та аншліфів 

паласитів було зафіксовано наявність гідроксидів заліза, сульфідів та фо-

сфатів, які відносяться до продуктів зміни первинних мінералів паласитів 

внаслідок процесів окиснення в земних умовах.   

Таким чином, продукти вивітрювання метеоритної речовини були від-

мічені в усіх досліджених паласитах, що свідчить про деградацію мінера-
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лів метеоритів під час перебування в земних умовах. Такі агресивні ком-

поненти атмосфери, як вода, кисень, вуглекислий газ та різні кислоти, 

призводять до перетворення та руйнування метеоритної речовини, що 

може негативно впливати не тільки на зовнішній вигляд зразків метеори-

тів, але й на результати досліджень метеоритної речовини, оскільки наяв-

ність хоча би незначної кількості вторинних продуктів зумовлює отри-

мання некоректних даних.  

Отже, слід зазначити, що при зберіганні зразків паласитів в музейних 

колекціях необхідно дотримуватись умов, які перешкоджатимуть окис-

ненню та руйнуванню метеоритної речовини, в першу чергу уникати під-

вищення вологості в приміщеннях, де зберігаються зразки метеоритів.  
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Ростислав Сергійович Фурдуй — ентузіаст музейної справи 
 

П. И. Грищук, О. М. Вакуленко 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 
 

Rostyslav Furduy is the enthusiast of museum work. — Gryshchuk, P. I., Va-

kulenko, O. M. – The paper is devoted to Rostyslav Furduy (1933–2012), who last 

worked in the Geological Museum of the Kyiv University. His interests included 

paleontology, ufology, poetry, fantasy, carving, photography, travel and others. He 

have implemented the stands over storefronts, assembled a collection of showcases 

about the history of the Geological Faculty, logos in geology etc.  

 

Музеї зберігають різноманітні речі, які залишилися від минулих часів. 

Геологічні музеї містять зразки порід, викопні рештки та багато інших 

пам‘яток нашої планети. Це дозволяє сучасному поколінню наочно знайо-

митися з різноманітними геологічними об‘єктами та поглиблювати знання з 

геології. Додавання описів, фотографій та іншої інформації дозволяє більше 

узнати про експонати музею. Важливо, коли в установі працюють ентузіас-

ти справи. Саме вони мають багато цікавих ідей і намагаються їх втілити. 

Такою творчою людиною був Ростислав Сергійович Фурдуй, який свої 10 

останніх років пропрацював у Геологічному музеї Київського національно-

го університету імені Тараса Шевченка. Він доповнив музей цікавими екс-

понатами та стендовою інформацією, зробив підсвічування зразків, створив 

вітрини про історію геології в університеті та геологічні емблеми. Р.С. Фу-

рдуй, як досвідчений геолог і викладач, проводив яскраві екскурсії по му-

зею. Він був справжнім ентузіастом музейної справи.  
Ростислав Сергійович закінчив з відзнакою геологічний факультет Ки-

ївського університету у 1956 р. Був рекомендований до аспірантури, але з 

товаришами-одногрупниками поїхав працювати в Магаданську область у 

Північно-Східне геологічне управління. На Далекій Півночі Р. С. Фурдуй 

працював техніком-геологом, геологом (1956–1958), начальником зйомочної 

партії (1958–1964), старшим геологом та начальником зйомочного відділу 

експедиції (1964–1969). Закривав останні «білі плями» на геологічній карті 

СРСР масштабу 1:200000 в межах Приколим‘я, брав участь у пошуках золо-

та. Загалом, Ростислав Сергійович пропрацював на Крайньому Північному 

Сході СРСР 13 років – це Колима, Чукотка та Якутія. Незважаючи на активну 

роботу у полі, Ростислав Сергійович у 1968 р. закінчив заочно аспірантуру і 

захистив кандидатську дисертацію «Рифей і венд середніх масивів Північно-

го сходу СРСР (стратиграфія і строматоліти)».     

У 1969 році Ростислав Сергійович повернувся на геологічний факультет 

Київського Державного університету, де займався педагогічною та науко-
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вою роботою. Він викладав провідні курси – структурну геологію, геотек-

тоніку, екологію та ін. Мав більше сотні наукових праць, співавтор декіль-

кох монографій і підручників, зокрема «Основи загальної екології» (1995), 

«Основи екологічних знань» – для шкіл (2000). Володів німецькою та анг-

лійською мовами на такому рівні, що перекладав статті та книги, вільно 

спілкувався з іноземними громадянами, брав участь у багатьох міжнарод-

них конгресах, проводив в Геологічному музеї екскурсії англійською мо-

вою. З 1969 до 1978 р. Р. С. Фурдуй працював начальником експедиції Нау-

ково-дослідного сектору Київського Державного університету, займався 

палеонтолого-стратиграфічними дослідженнями карбону Башкирії. Палеон-

тологічні зразки які він привозив з експедицій, поповнюють більшість роз-

ділів геологічного музею. З 1978 року Ростислав Фурдуй – викладач на гео-

логічному факультеті КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Ростислав Сергійович мав 

талант оратора, який став йому у нагоді під час викладацької діяльності. Він 

відчував аудиторію, міг розсмішити студентське царство несподіваним жа-

ртом або цікавою історією з власного досвіду роботи в експедиціях. Слуха-

чі лекцій Р.С. Фурдуя назавжди запам‘ятали його послідовне викладення 

матеріалу з додаванням дотепних історій і яскравих слайдів. Основні поса-

ди навчального періоду: доцент (1978–1980), старший викладач кафедри 

регіональної геології і палеонтології (1980–1989) та доцент кафедри геології 

родовищ корисних копалин (1989–2000).   

Ростислав Фурдуй постійно підтримував дружні стосунки зі своїми ко-

легами з Всеукраїнського геологічного об‘єднання «Спілка геологів Украї-

ни» та групи компаній Надра. Ці люди багато допомогли у розвитку геоло-

гічного музею та пропагуванні геологічної професії. Ростислав Сергійович 

був відомим популяризатором знань людства про загадкові явища природи, 

палеоконтакти з позаземними цивілізаціями, збирав матеріали спостере-

жень за НЛО. Був членом Комісії з вивчення аномальних явищ при Науко-

во-технічному товаристві радіотехніки, електроніки і зв‘язку ім. О.С. Попо-

ва у 1980-ті роки та одним із співзасновників Українського науково-

дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» у 2004 р. Ці знання лягли в 

основу його книг, які присвячені розшифровці та тлумаченню деяких загад-

кових історичних явищ та археологічних об‘єктів, біблійних оповідань та 

казок [1]. Ростислав Сергійович був членом Міжнародного товариства 

А.А.S. (Археологія, Астрономія, Пошуки). Брав участь у Міжнародних кон-

гресах цього товариства в Югославії, Німеччині й Швейцарії. Р.С. Фурдуй 

був членом Американського географічного товариства і Міжнародного то-

вариства стародавньої астронавтики та президентом індійської уфологічної 

Асоціації ―Cosmic Atma‖. Завдяки володінню кількох мов, Ростислав Сергі-

йович мав давні стосунки з дослідниками з близького і далекого зарубіжжя, 

був добре відомий за межами України. Р.С. Фурдуй цікавився не тільки та-

ємницями нашої планети, але й її проблемами. Він мав багато публікацій на 
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екологічну тематику. Опублікована в 2011 році книга Ростислава Сергійо-

вича «Сонця і вітру брат» – останній прояв любові до геології [2]. Ця книга, 

спрямована здебільшого для молодіжної аудиторії учнів шкіл, виконує за-

вдання ознайомити молодь з цікавістю і важливістю професії геологів, по-

казати їх польове життя і працю з теплим гумором, сприяти професійній 

орієнтації молодого покоління випускників шкіл.  

Останні роки діяльності Ростислава Сергійовича Фурдуя пройшли в 

Геологічному музеї Київського національного університету, де він з 2002 

р. по 2012 р. працював інженером. Завдяки його творчій праці музей 

отримав «друге дихання» і став родзинкою геологічного факультету. В 

упорядкуванні колекцій, визначенні зразків, оформленні інтер‘єру за декі-

лька років роботи в музеї він зробив дуже багато корисного, здійснив ба-

гато задумів для покращання сприйняття експозиційного матеріалу, допо-

внення експозицій геологічних зразків наочною інформацією. Своїми ру-

ками Ростислав Сергійович виготовив декілька стендів та надвітринну 

інформацію. Проводив дуже цікаві і змістовні екскурсії для різних груп 

відвідувачів. Читав лекції з екології на географічному факультеті універ-

ситету. Підсумком його діяльності стало те, що музей став більш цікавим 

для студентів та відвідувачів.  

У Геологічному музеї розкрилися у повній красі таланти Ростислава 

Сергійовича. Останній період був дуже плідний, ніби він кудись поспі-

шав. Оформив над вітринами додаткову інформацію, підготував стенди 

«Хордові: птахи» та «Хордові: плазуни і динозаври». У останній рік під-

готував книги «Геологія в емблемах» та «Песни у костра». Ростислав Сер-

гійович не дожив до свого 80-річчя менше місяця…  

На честь Ростислава Сергійовича Фурдуя у 2012 р. було створено гео-

логічний клас-лабораторію у школі № 256 м. Києва. Захід відбувся з ініці-

ативи геологів Інституту Тутковського. Дружина Ростислава Сергійовича 

– Марія Іванівна Фурдуй присвятила йому цілу книгу – «Мій геолог (одна 

любов на все життя…)» [3].  

Вивчення проблем нашої планети та пізнання таємниць природи, які 

заклав Ростислав Сергійович, допоможуть новим поколінням знайти свій 

шлях, поповнювати знання і приносити користь людству. Створені з лю-

бов‘ю музейні розробки Ростислава Фурдуя мають великий внесок для 

збереження пам‘яток і є прикладом відданості музейній справі!  
 

1. Р. С. Фурдуй. Прелесть тайны-2. – К.: Либідь, 2001. – 472 с.  

2. Ростислав Фурдуй. Сонця і вітру брат (популярно про геологів і геологію). – К.: 

Радуга, 2011. – 224 с.  

3. Фурдуй М. І. Мій геолог («одна любов на все життя…»). – К.: Логос, 2014. – 300 с.  
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Геологічний музей географічного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. Володимира Гнатюка як невід’ємний елемент 

навчальної, наукової та виховної діяльності 
 

П. М. Дем‘янчук, С. В. Гулик, Б. Б. Гавришок 
 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гна-

тюка, Україна 
 

Geological Museum of geographical faculty of Ternopil Volodymyr 

Hnatiuk National Pedagogical University as an integral part of educational, 

scientific activities. — Demyanchuk, P. M., Gulyk, S. V., Gavryshok, B. B. 

— Geological Museum, Faculty of Geography is a form of promotion of local 

history knowledge. It contains hundreds of samples of minerals, rocks and fossil 

fauna and flora, collected both in Ternopil region and far beyond. It is the 

material base for training students geographical and chemical-biological 

faculties, it is often visited by teachers and peoples, not only generates 

knowledge, but also aesthetic tastes, stimulates interest to search, research and 

love of beauty.  

 
Геологічний музей географічного факультету Тернопільського національ-

ного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка створений у 1991 

році. Музей має свій Статут, Положення, інвентарну книгу, книгу обліку від-

відувачів, план роботи. Профіль музею освітній, що засвідчує ―Свідоцтво‖, 

видане управлінням освіти Тернопільської області державної адміністрації № 

27/19-27 від 7.11.2001 р.  

Основою для створення геологічного музею послужили зразки мінералів, 

гірських порід та скам‘янілих решток тварин і рослин, зібраних проф. Свинком 

Й.М. протягом п‘ятьох десятиріч роботи (починаючи з 1960 р.) в колишньому 

Кременецькому, а з 1969 року в Тернопільському державному педагогічному 

інституті. Значну допомогу в зборі зразків, особливо рудних мінералів надали 

вітчизняні геологи, що працювали в різних регіонах України та колишнього 

СРСР (А. Богуцький, Ю. Ляхов, М. Павлунь, В. Харкевич та ін.). Зараз у музеї 

нараховується понад 2000 експонатів (станом на 01.01.2014 р.). Тут є зразки з 

Поділля, Карпат, Донбасу, Полісся та інших регіонів України, а також з Казах-

стану, Середньої Азії, Забайкалля, Кавказу, Уралу, Хібінських гір тощо.  

До 1977 року зібрані експонати зберігалися в основному в кабінеті геології у 

спеціальних скляних шафах, призначених для медичних препаратів та інстру-

ментів, решта — у підсобних приміщеннях кафедри. Після завершення будів-

ництва нового начального корпусу інституту у 1997 р. і переведення у нього 

кабінету геології, розпочато підготовку до створення геологічного музею.  

Остаточно музей було сформовано у 1991 році, коли було виготовлено і 

встановлено дві таблиці та дванадцять майстерно виготовлених художником 
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картин, що відображають палеоландшафти основних етапів розвитку Землі. 

Причому більшість палеоландшафтів, показаних на картинах, максимально 

наближені до реальних умов, які були у ті часи у нас на Поділлі. На них пока-

зано такі види рослин і тварин, рештки яких знайдено тут у викопному стані.  

Отже, геологічний музей географічного факультету можна вважати ровес-

ником незалежної України. Тепер він займає відповідно обладнану рекреацію 

площею 68 м
2
. Крім цього значна частина експонатів, що безпосередньо вико-

ристовуються у навчальному процесі, розміщена у розташованому поруч ка-

бінеті геології площею 34 м
2 
, що збільшує загальну площу музею до 102 м

2
.  

У музеї є сім відділів: ―Історія геологічного розвитку Землі‖, ―Мінерало-

гія‖, ―Виробні та дорогоцінні камені‖, ―Корисні копалини‖, ―Гірські породи‖, 

―Палеонтологія‖, ―Травертини‖. Інтер‘єр музею прикрашає кілька десятків 

субтропічних і тропічних видів рослин. 

Музей служить матеріальною базою для підготовки студентів географіч-

ного та хіміко-біологічного факультетів, його часто відвідують вчителі та учні 

шкіл області, гості університету. У 2009 році Тернопільською радіотелеком-

панією знято відеофільм, який декілька разів транслювали по телебаченню.  

Щорічно музей відвідують сотні студентів університету, учнів шкіл, ліце-

їв, коледжів міста Тернополя і області та численні гості університету з бага-

тьох країн світу.  

Геологічний музей став одним з джерел збагачення студентів та учнів 

знаннями про рідний край, виховання любові до нього. Він відіграє суттєву 

педагогічну роль в естетичному, моральному, екологічному і чи не найбільшу 

– в патріотичному вихованні молоді.  

Наразі розроблена і реалізується державна національна програма ‖Освіта― 

(Україна ХХІ століття) в якій одним із пріоритетних напрямків є формування 

національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання пра-

цювати для розвитку держави, готовності її захищати, навчально-виховна 

роль краєзнавства особливо зростає.   

Геологічний музей географічного факультету є однією з форм пропаганди 

краєзнавчих знань. Він містить сотні зразків мінералів, гірських порід і викоп-

ної флори та фауни, зібраних на території Тернопільської області. Серед них є 

унікальні зразки кристалів кальциту, які зустрічаються лише у 3–4-х місцях 

світу, низка різновидностей гіпсів із знаменитих Подільських печер, траверти-

ни, добре збережені рештки викопної флори і фауни з різних періодів історії 

Землі тощо. Ці природні утворення нікого не залишають байдужим. У процесі 

їх вивчення у студентів не лише формуються глибокі знання, але й естетичні 

смаки, збуджується інтерес до пошуків, досліджень і любов до прекрасного.  

Наш багаторічний досвід роботи зі студентами переконує, що добре пос-

тавлена краєзнавча робота на факультеті і на кафедрі не лише сприяє поглиб-

ленню знань студентів з географічних та біологічних дисциплін, але й збу-

джує в них любов до рідного краю, гордість за нього, сприяє патріотичному 

вихованню молоді, що так необхідно для розвитку незалежної української 

держави на сучасному етапі.  
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Колекція сучасних водно-хемогенних мінералів з грязьових 

вулканів Керченського півострова в Геологічному музеї 

КНУ імені Тараса Шевченка 
 

М. А. Деяк
1
, В. А. Нестеровський 

2 

 
1. Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України, Київ 
2. Навчально-науковий інститут ―Інститут геології‖ КНУ імені Тараса Шевче-

нка, Київ  

 

The collection of contemporary water-chemogenic minerals from the mud 

volcanoes of the Kerch peninsula at Geological Museum of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Deyak, M. A., Nesterovskyi, V. 

A. – The geological museum has a unique collection of contemporary water-

chemogenic minerals from the mud volcanoes of the Kerch Peninsula. It is 

represented by minerals of borates classification, carbonates, sulfates, nitrates, 

chlorides. The collection will be of interest to researchers in the modern 

mineralohenezys in arid climate and scientists who study mud volcanism.   

 

В 2011 році до Геологічного музею Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка надійшли зразки сучасних водно-

хемогенних новоутворень, пов‘язаних з грязьовими вулканами Керченсь-

кого півострова.  

Спостереження за сучасним мінералоутворенням у межах грязьовул-

канічних структур і відбір зразків проведено при виконанні бюджетної 

тематики Відділення морської геології та осадочного рудоутворення 

НАН України в 2007–2009 рр., в яких автори брали безпосередню 

участь: ―Моніторинг Булганацького грязьовулканічного полігону (Кер-

ченський півострів)‖, ―Газовий вулканізм як показник гідратоносності 

дна Чорного моря‖, ―Антропогеновий мінерагенез Криму та прилеглої 

акваторії Чорного та Азовського морів‖, ―Пірометаморфізм як частина 

явища грязьового вулканізму: геологічна позиція, вік, мінералоутворю-

ючі процеси, індикаторні властивості‖.   

Зразки були опрацьовані в лабораторіях НАН України, Сибірському 

Відділенні РАН та Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Основними методами діагностики були електронно-

мікроскопічний та рентгеноструктурний аналізи. За результатами цих дос-

ліджень Деяком М. А. була підготовлена та захищена кандидатська дисер-

тації на тему ―Сучасні водно-хемогенні утворення грязьових вулканів Кер-

ченського півострова‖.  

Колекція представлена зі зразків Булганацького (сопки Андрусова, 

Обручева, Ольдебургзького, Центральне Озеро), М. Тарханського (сопка 

Трубецького), Джау-Тепенського, Новоселівського, Сююрташського гря-
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зьових вулканів Керченського півострова. Ці вулкани в теперішній час є 

найбільш активними і за особливостями хімічного складу сопкових вод є 

типовими для Керченського грязьовулканічного району.  

Зовні сучасні водно-хемогенні утворення представляють собою забар-

влені в білі, світло-сірі та світло-коричневі кольори агрегати у вигляді 

кірок, квіткоподібних та гроноподібних агрегатів, дендритів, землистих 

мас. Ці агрегати є полімінеральними. В їх складі діагностовано 20 мінера-

льних видів. Вони представлені боратами (бура, тинкалконіт, пробертит), 

карбонатами (кальцит, доломіт, трона, нортупіт, гейлюсит, пірсоніт, неск-

вегоніт), сульфатами (гіпс, епсоміт, гексагідрит, пентагідрит, тенардит, 

мірабіліт, астраханіт, сандерит), нітратами (нітратин), хлоридами (галіт). 

Розмір окремих індивідів від тисячних часток мм до 2 мм, тому ці мінера-

ли можна спостерігати тільки під мікроскопом.  

Всі ці мінерали вказують на особливий характер водно-хемогенного 

мінералоутворення, що безпосередньо пов‘язане з хімізмом сопкових вод. 

Цікавим є те, що навіть у межах одного грязьовулканічного апарату але на 

різних його сопках утворюються різні парагенетичні асоціації мінералів. 

Всього було встановлено шість мінеральних асоціацій, які повністю коре-

люються зі складом сопкових вод: 

1) хлоридно-гідрокарбонатно-натрієвий – кальцит, доломіт, бура, те-

нардит, галіт, трона, нортупіт, пірсоніт, гейлюсит, нітратин;  

2) гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвий – кальцит, бура, тенардит, га-

літ, трона, нортупіт, пірсоніт, гейлюсит; 

3) сульфатно-хлоридно-магнієвий – епсоміт, гексагідрит, галіт, гіпс; 

4) хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатно-натрієвий – епсоміт, гексагід-

рит, галіт, гіпс; 

5) гідрокарбонатно-нітратно-натрієвий – епсоміт, гексагідрит, галіт, 

тенардит, гіпс; 

6) сульфатно-гідрокарбонатно-натрій-магнієвий – епсоміт, гексагідрит, 

галіт, гіпс.  

Частина встановлених мінералів: нортупіт, гейлюсит, пірсоніт, нескве-

гоніт, сандерит для території України є новими і встановлені вперше.  

Зразки даної колекції можуть бути використані, як для поповнення си-

стематичних і тематичних колекцій мінералогічного відділу геологічного 

музею, але й для подальших наукових досліджень.  
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Мережа науково-навчальних університетських музеїв у світі 

та в Україні 
 

Л. В. Казанцева 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 
 

The network of scientific-educational university museums in the world and in 

Ukraine. — Kazantseva, L. V. — We consider a brief history of the formation and 

development of museums and scientific collections in universities, their current 

problems and international experience in ways of overcoming these problems.  

 

Наукові та науково-навчальні музеї при вищих навчальних закладах, так 

само як і музеї інших тематик, протягом свого існування пережили декілька 

етапів принципових змін.  

Вони виникли найпершими з музеїв одночасно з зародженням освіти та 

виокремленням науки в окрему галузь як необхідний елемент наочності для 

передачі знань, демонстрації різноманіття природи та досягнень людської 

думки. Зі становленням світової університетської мережі створювались як 

обов‘язкові структурні підрозділи під час відкриття університетів, факуль-

тетів та кафедр. Фонди та колекції цих музеїв накопичувались століттями як 

результат наукової роботи, пошуків під час експедицій та передачі особис-

тих колекцій відомих науковців. Збірки університетських музеїв слугували 

створенню нових національних музеїв та музейних структур.  

З швидким розвитком та розширенням наукових знань, техніки та тех-

нологій, особливо інформаційних, загальних змін уявлень та відношення до 

музеїв як до представників гуманітарної сфери, університетські наукові му-

зеї почали втрачати свої роль одного з важливих джерел наукових знань. 

Відповідно зменшились їхні можливості (фінансування та поповнення фон-

дів, штат, виділені площі в університетській структурі), що потягло за со-

бою збільшення розриву між викладанням дисципліни та впливом на нього 

музею. В той же час накопичені наукові фонди музеїв з часом набули пев-

ного історизму і стали джерелом не тільки знань певної наукової галузі, а й 

поповнились новим аспектом — джерелом знань про історію кафедри, нау-

кової школи чи напрямку, науки взагалі. Тому певне згортання роботи нау-

кових університетських музеїв становить загрозу зникнення не тільки уні-

кальних музейних збірок природнього матеріалу та матеріальних свідчень 

розвитку науки і техніки, а й втрати знань про витоки наукових галузей.  

Ця загроза стала відчутно помітна у світі наприкінці ХХ ст., в багатьох 

країнах почали бити на сполох і вживати конкретні дії. Були створені ряд 

національних, регіональних та міжнародних організацій для забезпечення 

відродження університетської музейної справи, виявлення її найбільш про-
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блемних питань, залучення до їхнього вирішення державних та громадсь-

ких інституцій, пошуку нових форм роботи системи музеїв при вишах, об-

міну досвідом та спільної науково-дослідної роботи.  

2010 року при національному комітеті ІСОМ була створена Секція музе-

їв та колекцій вищих навчальних закладів України. Результатом її роботи 

вже стало створення бази даних музейних структур в системі МОН Украї-

ни, аналіз проблемних питань, представництво у відповідних міжнародних 

структурах з характеристикою української ситуації в цьому питанні, прове-

дення міжнародної конференції в Києві за активною участю іноземних ко-

лег, поступове налагодження контакту між МОН та Мінкультури України в 

питаннях вирішення нагальних проблем університетського музейництва. На 

жаль, сучасна нестабільна ситуація в країні не сприяє швидкому просунен-

ню цих важливих питань для збереження унікальних наукових колекцій 

університетів України.  
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Мікроморфологічні особливості ґрунтів пізнього 

плейстоцену, досліджених на геологічних пам’ятниках 

четвертинних відкладів на території України 
 

С. П. Кармазиненко 
 

Інстит географії НАН України, Київ, Україна 
 

The micromorphological features of soils of the Late Pleistocene investigated at 

geological monuments Quaternary deposits in Ukraine. – Karmazinenko, S. P. – 
On the basis of conducted morphological and micromorphological researches the 

reconstruction of soil covers was maked for Kaydaky, Pryluky, Vytachiv and 

Dofinivka times. It is marked that soils of each of paleogeographical stage have 

individual micromorphological features. Possibilities for using of paleosoils as 

indicators of physics-geographical situations in the past have been defined.  
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Згідно кореляційної схеми 2003 року до пізнього плейстоцену відносять 

ґрунти кайдакського, прилуцького, витачівського і дофінівського стратиг-

рафічних горизонтів. Впродовж 2004–2009 років в басейні Дніпра на тери-

торії України нами були морфологічно і мікроморфологічно досліджені 

ґрунти геологічних пам‘ятників четвертинних відкладів зазначених вище 

горизонтів на 24 розрізах плейстоцену в межах сучасних фізико-

географічних зон: мішаних лісів (с. Музичі), лісостепової (сс. Пирогове, 

Кодаки, Велика Бугаївка, Стайки, Кліщинці, Гінці, Вільшанка, Кагамлик, 

Садки, Кам‘яні Потоки, с.м.т. Градизьк) і степової (сс. Мишурин Ріг, Мос-

ти, Мала Лепетиха, Каїри, Львове, Широка Балка, Станіслав, с.м.т. Велика 

Знам‘янка м. Дніпропетровськ, м. Василівка, археологічний розріз Мірра). 

Отримані морфологічні (забарвлення, структура, гранулометричний склад, 

вологість, новоутворення, включення, перехід між горизонтами, межа) і 

мікроморфологічні (скелет, плазма, колір, агрегованість, пористість, органі-

чна і глиниста частини, мінеральний скелет, новоутворення, мікрострукту-

ра) дані надали можливість виконати реконструкцію зональних ґрунтових 

покривів для кайдацького, прилуцького, витачівського і дофінівського часу.   

У кайдацький час на території дослідження формувалися ґрунти двох 

кліматичних оптимумів (kdb1 і kdb2). Спільними ознаками для ґрунтів клі-

матичного оптимуму kdb1 є наявність чітких рис рухливості органо-

глинистої речовини, карбонати зустрічаються на великій глибині. В цей час 

панували: дерново-підзолисті (зона мішаних лісів) – чергування «відмитих» 

ділянок із ділянками, просоченими гумусом в гумусово-елювіальних і елю-

віальних; натеки і лусочки світлих коломорфних глин в ілювіальних гори-

зонтах, незначна кількість дрібнокристалічного кальциту в нижній частині 

профілю; сірі лісові (лісостеп) – глиниста речовина менш рухома, ґрунти 

озалізнені з присипкою кремнезему, більш високим положенням карбонат-

ного горизонту (плазма просочена дрібнокристалічним кальцитом); бурі 

лісові, бурі лісові остеповілі (степ) – лускуваті залізисто-карбонатно-

глинисті натеки коломорфних глин мають червонуватий відтінок; на півдні 

– більш складна мікроагрегованість, чіткий карбонатний горизонт. Для ґру-

нтів кліматичного оптимуму kdb2 характерна складна мікроагрегованість, 

пористість, різні види виділень карбонатів, які в залежності від типу ґрунту 

скупчуються на різній глибині. Зональними ґрунтами у цей час були: світ-

ло- і темно-сірі лісові (зона мішаних лісів) – складні мікроагрегати ІІ-ІІІ 

порядку в гумусово-елювіальному горизонті, «відмиті» ділянки в елювіаль-

ному, гумусово-глинисті натеки в ілювіальному, мікрокристалічний каль-

цит в горизонті породи; чорноземи опідзолені (лісостеп) і чорноземи: близькі 

до звичайних, південні інколи загіпсовані (степ) – посилення процесів гуму-

сової акумуляції із півночі на південь (складні мікроагрегати до ІV поряд-

ку), типовим є губчаста мікробудова, глиниста речовина слабко рухома, або 

нерухома, в карбонатному (Pk) переважає мікрокристалічний кальцит, який 
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концентрується в порах і навколо них; на півдні степу ґрунти часто загіпсо-

вані – мікрокристали гіпсу.  

Прилуцькі ґрунти досліджуваної території вирізняються переважно губ-

частою мікробудовою із складними мікроагрегатами до IV порядку, розді-

лені сіткою розгалужених пор де плазма рівномірно профарбована гумусом. 

Плазма карбонатного горизонту просочена мікро-, дрібно- і крупнокриста-

лічним кальцитом. Протягом кліматичного оптимуму (plb1) формувалися: 

темно-сірі лісові (зона мішаних лісів) – слабко виражені «відмиті» ділянки, 

гумусові плівки навколо зерен скелета і округлі стяжіння органо-глинистої 

речовини у гумусово-елювіальних горизонтах, натеки коломорфних глин з 

включенням гумусу і глин в ілювії; чорноземи лучні і вилужені (лісостеп) – 

проявляються ознаки переміщення органо-залізисто-карбонатно-глинистої 

речовини, наявність мікроорштейнів, в нижній частині профілю плазма 

просочена мікрокристалічним кальцитом; чорноземоподібні солонцюваті і 

сірувато-коричневі (степ) – переважає бурий гумус типа муль, характерне 

скупчення оксидів мангану в порах із залізисто-карбонатно-глинистими 

плівками навколо них, у нижній частині профілю плазма просочена мікрок-

ристалічним кальцитом. У кліматичний оптимум plb2 панували чорноземи 

типові (зона мішаних лісів), чорноземи міцелярно-карбонатні (лісостеп) і 

чорноземи: буроземоподібні, коричнювато-сірі, південні і солонцюваті 

(степ) – на півночі і в середній частині ґрунти мають більш потужний про-

філь, спостерігається поступове зниження гумусу з глибиною, у південному 

напрямку вони набувають чіткі ознаки степового ґрунтоутворення – менш 

потужні з вищим положенням карбонатного горизонту, великим вмістом 

оксидів мангану і заліза, інколи солонцюваті з наявністю друз гіпсу.  

Спільними ознаками для витачівських ґрунтів є мікробудова у формі 

блоків, формування нодульних стяжінь органо-глинистої речовини, наяв-

ність залізисто-манганових мікроорштейнів, монолітність, оглиненість, оза-

лізненість матеріалу. Протягом кліматичного оптимуму vtb1 в басейні Дніп-

ра переважали: темно-бурі лісові (мішані ліси, лісостеп) – чітко виражені 

нодульні стяжіння з чіткими контурами, злитість маси, нерозгалужені пори, 

мікроортштейни з плівками коломорфних глин, у нижній частині профілю 

плазма просочена мікрокристалічним кальцитом; сірувато-коричневі інколи 

солонцюваті, червонувато-бурі, часто солонцюваті (степ) – компактна 

щільна мікробудова, на півдні – наявність округлих червонуватих залізисто-

карбонатно-глинистих стяжінь; у зниженнях – насичені гіпсом. У клімати-

чний оптимум vtb1 панували: бурі лісові (мішані ліси і лісостеп) – мікроор-

тштейни, нечіткі ознаки перерозподілу глин і карбонатів по профілю, висо-

ке положення Pk горизонту; коричнювато-бурі, червонувато-бурі солонцю-

ваті (степ) – нодулі, утворені в результаті сегрегації залізисто-глинистої 

речовини, більш високе положення карбонатного горизонту; у солонцюва-

тих відмінностях насиченість плазми гіпсом.  
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Протягом дофінівського часу формувалися переважно ґрунти оптималь-

ної (dfb2) і заключної (dfc) стадій. Спільними ознаками для дофінівських 

ґрунтів кліматичного оптимуму dfb2 є наявність нечітких освітлених склад-

них мікроагрегатів І–ІІ порядку, розділених порами, в нижній частині – мі-

крокристалічний кальцит. В цей час панували: бурі лісові (зона мішаних 

лісів) – прості мікроагрегати, скупчення гумусу у згустках і грудочках, 

ознаки незначної рухливості органо-глинистої речовини; чорноземи опідзо-

лені, чорноземоподібні (лісостеп) – лускуваті натеки коломорфних глин, 

просочення нижньої частини ґрунту дрібно і крупнокристалічним кальци-

том; чорноземоподібні, чорноземи південні (степ) – складні мікроагрегати І–

ІІ порядку, мікроортштейни, мікрокристалічний кальцит «цементує» плазму 

у високо розміщеному Pk горизонті. Протягом заключної стадії dfc дофінів-

ського часу формувалися: дерново-карбонатні (лісостеп) – прості мікроаг-

регати, просочення плазми мікрокристалічним кальцитом; світло-бурі напі-

впустельні (степ) – менш виражена мікроагрегованість, у горизонті породи 

маса «зцементована» карбонатами.   

Результати морфологічних і мікроморфологічних досліджень понад 600 

шліфів ґрунтів пізнього плейстоцену з непорушеною будовою в басейні 

Дніпра території України свідчать про різні умови їх формування та зміну 

обстановок від переважно помірних і більш рівномірно вологих в кайдаць-

кий, прилуцький часи (бурі, сірі лісові, чорноземоподібні і чорноземні ґрун-

ти), як правило, більш рівномірно вологих варіантів, чим сучасні, помірних 

і більш контрастних у порівнянні з сучасними у витачівський час (бурі, те-

мно-бурі, червонувато-бурі ґрунти) до помірно континентальних і аридних, 

чим сучасні у дофінівських час (на півдні чорноземи південні, світло-бурі 

ґрунти напівпустель).  

  

Петрографічні дослідження археологічних артефактів 

стародавнього міста – держави Ольвії 
 

К. О. Касьяненко 
 

ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 
 

Petrographic study of archaeological artifacts of the ancient city of Olvia states. 

– Kasianenko, K. O. – During the study of archaeological report and stone 

collections of the lapidarium reserve ―Olvia‖was established that the most rocks 

making up the stone artifacts were identified incorrectly. To solve this problem we 

have offered to make geological-petrographic research which allow to determine the 

rock from which the artifact had been made. In this paper we suggest to consider the 

imported effusive and pyroclastic volcanic rocks class to determine the possible 

place of its origin.  

 

http://www.geol.univ.kiev.ua/
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Під час вивчення археологічних звітів та кам‘яних колекцій з лапідарію 

заповідника «Ольвія» було встановлено, що більшість гірських порід, з яких 

виготовлені кам‘яні артефакти, ідентифіковано невірно. Для вирішення цієї 

проблеми ми запропонували провести деякі геолого-петрографіні дослі-

дження, які б дозволили не лише точно визначити гірську породу, з якої був 

виготовлений артефакт, а й можливе місце походження відповідного зразка. 

В даній роботі ми пропонуємо розглянути привізні ефузивні та пірокласти-

чні породи вулканічного класу.  

Мета роботи: продемонструвати можливість використання петрогра-

фічних ознак кам‘яних артефактів, для з‘ясування остаточної назви породи, 

вірогідних місць видобутку та шляхів постачання цього каміння. Об‘єкт 

досліджень: кам‘яні артефакти стародавнього міста-держави Ольвії.  

Фактичний матеріал та методологія досліджень. В основу роботи покла-

дено фактичний матеріал, зібраний автором під час польових робіт в 2011 р.  

Для подальшого вивчення шліфів були застосовані звичайні для петро-

графічних досліджень методи оптичної мікроскопії та кристалооптики. 

Шліфи досліджувалися в прохідному поляризованому світлі з застосуван-

ням поляризаційних мікроскопів МП-3 та ПОЛАМ РП-1.  

На сучасному етапі територія заповідника становить 265,7 га (30 га – 

городище, 235,7 га – некрополь), згідно з Положенням «Про Державний 

заповідник «Ольвія»» (від 24.12.1994 р.). Нині у заповіднику існують не-

величкий музей, фондосховище, лапідарій, наукова бібліотека, кілька літ-

ніх житлових будинків.  

Ефузивні породи. Базальт сублужний авгітофіровий. Зелено-сіра по-

рода, на вивітреній поверхні та частково в порах жовто-оранжевого відті-

нку. Текстура пориста, пори дрібні, розміром від 0,5 до 3 мм, 

неправильної форми. Розподілені рівномірно, орієнтація пор відсутня. 

Структура порфірова, розмір вкраплень від 1 до 5 мм. Порфірові вклю-

чення складаються з піроксену, плагіоклазу та біотиту, які рівномірно 

розподілені по породі. Загальна масса напівкристалічна. Загальна мікро-

структура породи порфірова, структура загальної маси напівкристалічна. 

Вкраплення складають близько 30 % об‘єму породи, розподілені рівномі-

рно, не утворюють скупчень і не мають орієнтування, нерівномірно-

зернисті, розміром від 0,1–0,2 мм до 3,5 мм. Мінеральний склад: порфіро-

ві вкраплення – авгіт (15 %), плагіоклаз (10 %), біотит (4 %), все інше – 

рудний мінерал і ортопіроксен; основна маса – плагіоклаз (27 %), піроксе-

ни (4 %), біотит (3 %), рудні мінерали та апатит (2–3 %).    

Палеотипний андезитовий порфірит. Порода сірого кольору із світло-

зеленим відтінком. Текстура плямиста, структура порфірова. Видовжені 

вкраплення плагіоклазу розподіляються нерівномірно і складають біля 30 

% від об'єму породи. Загальна маса породи сильно змінена, напівкриста-

лічна. Мікротекстура такситова, що проявляється у скупчені зерен плагіо-
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клазу та біотиту. Мікроструктура порфірова. Порфірові вкраплення пред-

ставлені поодинокими зернами і скупченням плагіоклазу. Також присутні 

кумулати діоритового складу. Мінеральний склад: вкрапленики – плагіок-

лаз (22 %), біотит (4 %), вторинні альбіт та хлорит (2 %), апатит та рудний 

мінерал (2 %); основна маса – плагіоклаз (65 %), біотит (5 %).  

Пірокластичні породи. Вітролітокристалокластичний туф. Порода 

на поверхні сіро-зеленого кольору з невеликими плямами від світло-

сірого аж до майже білого кольору. Текстура масивна. Структура літокрис-

талокластична. Мікротекстура плямиста, що проявляється у наявності по-

родних включень та окремих кристалів у породі. Мікроструктура породи 

вітролітокристалокластична; структура цементуючої маси прихованокрис-

талічна.  Мінеральний склад: кристалокласти – плагіоклаз (45 %), клинопі-

роксен (10 %), олівін (4 %), рудний мінерал (1 %); літокласти (20 %), вітро-

класти (10 %); цементуюча маса (10 %). Кристалокласти мають дуже добру 

збереженість, уламки неокатані, гострокутні. Літокласти представлені гост-

рокутними уламками розміром до 3 мм. Порода базальтового складу з мікро-

літовою структурою. Вітрокласти представлені уламками вулканічного скла з 

мігдалекам‘яною структурою. Матрикс цементуючої маси сильно розкриста-

лізований, діагностується важко.  

Палеотипний літокластичний туф. Мікротекстура плямиста, що виявля-

ється у наявності ліпоїдних уламків. Мікроструктура породи літокластична, 

структура цементуючої маси перекристалізована, сильно змінена. Мінераль-

ний склад: літоїдні уламки (90 %), цементуюча маса(10 %). Літоїдні уламки 

розміром від 0,3 до 4 мм. Зазвичай уламки сильно змінені, розкристалізовані. 

Подекуди спостерігаються уламки кварц-мусковітового складу та рудного 

мінералу. Цементуюча маса розкристалізована сильно змінена.  

Палеотипна андезитова лавобрекчія. Сіра з буруватим відтінком поро-

да, від центру до периферії змінюється від світло сірої до темно-сірої. Текс-

тура плямиста, що проявляється у наявності уламків ржавого кольору. Ула-

мки розподілені не рівномірно, кутастої форми, розміром 7–18мм. Займа-

ють 25 % об‘єму породи. Мікротекстура так ситова, наявні 2 мікроксенолі-

ти кутастої форми. Мікроструктура порфірова. У якості порфірових вкрап-

лень виступають мікроксеноліти андезитового складу, що займають 25–30 

% від загального об‘єму породи. Розмір ксенолітів 2,1 та більше 4 мм. Зага-

льна маса розкристалізована. Мінеральний склад: вкраплення та ксеноліти – 

плагіоклаз (21–22 %), рогова обманка (3–4 %), біотит (1,5 %), рудний міне-

рал (1,5 %), апатит і сфен (1 %); основна маса –плагіоклаз (55–65 %), рогова 

обманка (3 %), біотит та рудний мінерал (2 %).  

Порівняння зразків з гірськими породами, розвиненими на територіях 

з якими контактували ольвіополіти, дає змогу виключити як можливі міс-

ця видобутку Крим та Кавказ. Вулканічні породи Південного узбережжя 

Криму, хоча і представлені середніми та основними відмінами, але нале-
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жать до спіліт-діабазової формації. Натомість, у вулканітах з археологіч-

них артефактів Ольвії ознаки спілітизації не виявлені. Для кавказької про-

вінції характерними є кайнотипні вулканіти кислого складу, які повністю 

відсутні серед досліджуваних зразків.  

Таким чином, найбільш ймовірним регіоном видобутку вулканічних по-

рід, що використовувались для виготовлення кам‘яних артефактів, була 

територія Середземномор‘я. Найбільш вірогідно, що це узбережжя Егейсь-

кого та Мармурового морів. Для палеотипних відмін вулканітів можна при-

пустити походження з вулканічних островів північної частини Егейського 

моря або з протоки Дарданелли, що з‘єднує Егейське та Мармурове море. 

Саме цій території властивий третинний вулканізм з палеотипним характе-

ром середніх та основних лав. Для кайнотипних вулканітів можна припус-

тити, що вони походять з Кікладських островів, де розвинені найбільш мо-

лоді і, відповідно, незмінені лави базальтового складу. Іншим регіоном ви-

добутку кайнотипних вулканітів могла бути італійська вулканічна провін-

ція. Остаточне вирішення цього питання потребує додаткових досліджень 

мінералогічних та геохімічних особливостей відібраних зразків.  

 

Експонування пам`яток кам`яного віку в умовах 

природного ландшафту 
 

Д. В. Кепін 
 

Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури, Україна, Київ 

 
Exhibition of the Stone Age’ monuments under conditions of Natural Land-

scape. – Kepin, D. V. – In this report actual problems of Paleolithic, Mesolithic, 

Neolithic Ages monuments in Ukraine. A typology of exhibitions together with mo-

numents in situ‘ display is proposed.  

 

Археологічна спадщина як унікальне джерело історії культури давніх 

соціумів у багатьох випадках (особливо це стосується пам‘яток палеолітич-

ної, мезолітичної та неолітичної доби) є складовою природного ландшафту. 

Також такі пам‘ятки є геосайтами. Збереження з подальшим експонуванням 

стародавніх поселень, стоянок, святилищ, поховань, кістковищ як результат 

антропогенної діяльності in situ сприяє їх актуалізації (адаптації) у сучасний 

соціокультурний простір. А це, у свою чергу, надає можливість активніше 

розвивати вітчизняну туристичну галузь з включенням стародавніх 

пам‘яток до міжнародних, національних і регіональних маршрутів.  

При цьому необхідно вирішувати комплекс питань: які пам‘ятки під-

лягать демонстрації in situ, тобто музеєфікації ? Яким способом потрібно 
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експонувати і, чи взагалі можливо збереження тієї чи іншої пам‘ятки у 

приодному оточенні просто неба (Минеева, 2006; 2008; 2010).  

В Україні з другої половини ХХ ст. проводяться роботи з музеєфікації 

пам‘яток кам‘яного віку. Це, пізньопалеолітичні поселення Добранічівка 

(Київська обл.), Мізин (Чернігівська обл.), Межиріч (Черкаська обл.), Гін-

ці (Полтавська обл.), грот Чокурча з культурним шаром мустьєрського 

часу (Автономна Республіка Крим), печера Вертеба з культурними шара-

ми пізньопалеолітичного, неолітичного та енеолітичного часу, доби брон-

зи та середньовіччя (Тернопільська обл.).  

Багато з них включено до природних заповідників різного рангу. Грот 

Чокурча з 1964 р. має статус геологічної пам‘ятки природи місцевого зна-

чення. Печера Вертеба з 1971 р. є пам‘яткою природи. Мізинське посе-

лення з 2006 р. входить до складу Мізинського національного природного 

парку, а Гінці – у 1990 р. включено до Полтавського обласного ландшаф-

тного заказнику. А така пізньопалеолітична пам‘ятка як печера Молочний 

Камінь (Закарпатська обл.) з 1992 р. входить до складу Карпатського біо-

сферного заповідника.  

На базі унікальної пам‘ятки – святилища Кам‘яної Могили (Запорізька 

обл.) створено у 1986 р. Державний історико-археологічний заповідник з 

аналогічною назвою, якому у 2008 р. надано статус національного. Кам‘я-

на Могила з 1963 р. має статус пам‘ятки природи. Підготовлено докумен-

тацію до включення пам‘ятки до Списку всесвітньої спадщини UNESCO. 

Досліджено 68 гротів і печер, де виявлено петрогліфи пізнього палеоліту 

(?) – середньовіччя. Розроблено комплекс заходів з консервації (очищен-

ня, зміцнення) стародавніх зображень (Манюк, 2012; Закружецька, 2013; 

Стріленко, Джос, 2014).  

Попри те, що перелічені пам‘ятки мають заповідний статус, власне їх 

музеєфікація, окрім частково проведеної у 1970-х рр. під керівництвом 

археолога І. Г. Шовкопляса Добранічівського поселення, ще чекає свого 

вирішення. Пізньопалеолітичні поселення Середнього Подніпров‘я та По-

десення геологи пропонують розглядати також як археолого-стратигра-

фічні типи пам‘яток у системі геосайтів (Мацуй, Деревская, 2011).  

Отже, музеєфікація пам‘яток палеоліту-неоліту, як технологічний про-

цес, пов‘язана із застосуванням методів консервації, що залежить від виду 

об‘єкту, його збереженості та від обраного типу експозиції: 

1. «Закрита» експозиція (напівпідземна або підземна) для стоянок, до-

сліджених у печерах та гротах.  

2. Відкрита експозиція. Передбачає демонстрацію решток комплексу 

або об‘єкту in situ (музеєфікований культурний шар по всій площі поши-

рення знахідок). Пам‘ятка повинна виступати як цілісний об‘єкт музейно-

го показу просто неба. Це стосується археолого-архітектурних пам‘яток 

доби неоліту, побудованих з різних порід каменю.  
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3. Напівідкрита (комбінована) експозиція. Передбачає створення екс-

позиції як in situ просто неба, так і під навісами та в павільйонах.  

4. Павільйонний спосіб експонування музеєфікованих пам‘яток (біль-

шою частиною це відноситься до «відкритих поселень»).  

5. Заповідна територія у межах поширення культурного шару при не-

можливості консервації як усього культурного шару, так і окремих діля-

нок на пам‘ятках великого наукового значення.  

На базі музеєфікованих пам‘яток доцільно створюати комплексні при-

родно-археологічні заповідники («археопарки») різних типів: геоархеоло-

гічні; археолого-палеонтологічні. Вступним розділом до «археопарку» 

може слугувати будинок-музей з експозицією монографічного типу, що 

знайомить відвідувачів з палеоприродною та археологічною спадщиною у 

районі дослідження пам‘ятки. При побудові експозиції необхідно застосо-

вувати міждисциплінарниий підхід із залученням як археологів, музеоло-

гів, так і фахівців природничників: геологів, палеогеографів, паеонтологів.  

 

Новые тематические экспозиции геологического отдела 

Музея природы Харьковского национального университета 

имени В. Н. Каразина 
 

С. С. Киричик  
 

Музей природы Харьковского национального университета имени В. Н. Кара-

зина, Харьков, Украина 
 

New thematic expositions in department of geology in the Museum of Nature at 

V. N. Karazin Kharkiv National University. – Kirichik, S. S. – A new exhibition in 

the geological department is devoted to classification of genetic types of deposits. It 

covers such topics as general definition of deposits, illustrates exogenous and endo-

genous types of deposits. Brief descriptions of exhibitions and collections are given.  

 

Экспозиция геологического отдела Музея природы Харьковского наци-

онального университета им. В. Н. Каразина представлена традиционными 

тематическими коллекциями, размещенными в следующих залах: «Мине-

ралы», «Горные породы», зал общей (динамической) геологии, зал геологии 

Харьковщины, «Полезные ископаемые Украины», «Палеонтология» и зал 

метеоритов.  

Систематические коллекции содержат главным образом наиболее типи-

чные образцы всех классов минералов, образцы драгоценных и поделочных 

камей, полезных ископаемых, горных пород из разных месторождений на-

шей страны и многих стран мира. Геологические экспозиции используются 

для проведения занятий со студентами Харьковского национального униве-

рситета им. В. Н. Каразина и других вузов Харькова при изучении курсов 
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геологии, минералогии, палеонтологии, географии и экологии. Фонды гео-

логического отдела насчитывают более 37 тыс. образцов.  

Источники пополнения фондового и экспозиционного материала весьма 

разнообразны. Главным источником поступления каменного материала 

стали учебные и производственные практики студентов геолого-

географического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина. Геологический отдел 

Музея природы пополнился образцами горных пород и минералов со всех 

уголков бывшего Советского Союза. Важной особенностью этих пополне-

ний было то, что они были собраны на разрабатываемых и изучаемых мес-

торождениях. Именно эти студенческие сборы, наряду с другими поступле-

ниями (материалы музейных экспедиций, дары частных коллекционеров и 

др.) легли в основу экспозиции нового зала «Генетические типы месторож-

дений полезных ископаемых». Тематика зала была продиктована не только 

особенностью собранного материала, но и использованием экспозиции для 

проведения лекций и занятий со студентами и школьниками.  

Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых – 

редкая и сложная тема для экспонирования в музеях [3, 5]. Поэтому, важ-

ным этапом предварительных работ является анализ идей и методических 

подходов в современном музееведении [2].  

Для размещения в зале разнопланового экспозиционного материала за-

действованы подоконники, на которых выставлены самые крупные штуфы, 

и горизонтальные и вертикальные витрины, где размещен основной камен-

ный материал. На вертикальных стендах дается краткая характеристика 

отдельного генетического типа месторождений. Теоретической основой 

зала стала генетическая классификация месторождений В.И. Смирнова как 

наиболее приемлемая и принятая в профильных вузах [1].  

Экспозиция зала состоит из трех основных комплексов: 1) вводный 

комплекс; 2) эндогенные месторождения, включая и метаморфогенные; 3) 

экзогенные месторождения.  

Вводный комплекс состоит из двух вертикальных витрин и центрально-

го стенда. Верхняя часть витрин отведена под текстовый и фотографичес-

кий материал, где дается представление о понятии «месторождение», о кла-

ссификации и о том, какие типы месторождений формируются на различ-

ных этапах развития глобальных структур Земли. Каменный материал в 

вертикальных витринах иллюстрирует основные типы текстур разнообраз-

ного генезиса. В центре "Вводного комплекса" находится объемно-

рельефный стенд размером 200 × 300 см. На основе многообразного карто-

графического материала сделана схематическая карта мира, на которую 

нанесены основные геотектонические структуры и приуроченные к ним 

крупнейшие месторождения полезных ископаемых. Под стендом находятся 

условные обозначения и блок-схемы, изображающие процесс образования 

срединно-океанических хребтов и зон субдукции.  
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В комплекс "Эндогенное рудообразование" входят вертикальны стен-

ды с текстовым и фотографическим материалом и горизонтальные витри-

ны с образцами вмещающих пород, руд из разных месторождений. Дается 

характеристика магматогенному типу месторождений, карбонатитовым, 

скарновым месторождениям, глубинным гидротермальным и альбитит-

грейзеновым месторождениям. Характеристика вулканогенно-гидротер-

мальных месторождений дополнена объемной диорамой "Черный кури-

льщик", которая находится в вертикальной нише, где представлен макет 

глубоководного исследовательского аппарата, макет гидротермальной 

постройки и макеты характерной фауны. В диораме показаны подводный 

вулканизм, современный процесс формирования сульфидных отложений 

на дне океана и методы изучения полезных ископаемых на большой глу-

бине. 

Недостаток экспозиционной площади не позволил нам выделить в от-

дельный комплекс метаморфогенный тип, согласно классификации Смир-

нова В. И. [1]. Этот тип представлен по аналогии с остальными генетичес-

кими типами эндогенного комплекса.  

Экзогенный комплекс расположен в торцевой части зала и состоит из 

двух вертикальных витрин и горизонтальной полки с большими образца-

ми. Весь экспозиционный материал тематически разделен на группы: мес-

торождения осадочные, выветривания и россыпные. Цокольную часть 

витрин украшают два необычных панно — мозаика из отпечатков флоры 

на каменном угле и картина из переслаивающихся разноцветных песков 

В ближайшее время экспозиция зала дополнится новой нишей, где бу-

дут представлены образцы месторождений пегматитового типа. В оформ-

лении зала использовались разные методы музейного экспонирования. 

Основным методом построения экспозиции в зале «Генетические типы 

месторождений полезных ископаемых» является систематический метод, 

т. к. в основу экспозиции, положена научная классификация. Ландшафт-

ный метод использовался в работе над диорамой «Черный курильщик». 

Ландшафтные экспозиции более ориентированы на неспециализирован-

ного посетителя [4]. Текстовый материал удачно дополнен фотографиями, 

рассказывающими об интересных месторождениях и природных объек-

тах, архивные документы дают информацию о людях, связанных с откры-

тием и разработкой известных месторождений.  

Зал рассчитан на посетителей с разным уровнем подготовки. Новый 

зал станет практическим дополнением к специализированным лекциям 

геолого-географического факультета, педагогических вузов, которые вы-

пускают школьных учителей. Доступная и разнообразная форма подачи 

специализированного материала дают возможность использовать зал как 

дополнение к школьной программе в курсе предметов "География" и 

"Природоведение".  
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Ударно-метаморфізовані хондрити в колекції метеоритів у 

Національному науково-природничому музеї НАН України 
 

Н. В. Кичань 
 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН 

України, м. Київ, Україна 
 

Shock metamorphism chondrites from meteorite collection of national museum 

of natural history of NAS of Ukraine. — Kychan, N. V. — The impact pressure 

and stage of shock metamorphism of the ordinary chondrites from meteorite collec-

tion of National Museum of Natural History of NAS of Ukraine are presented. Influ-

ence of shock metamorphism structures at terrestrial weathering process and condi-

tion of their kipping are given.  
 

Однією з унікальних частин геологічної колекції Національного нау-

ково-природничого музею НАН України (ННПМ НАНУ) є метеорити. З 

них 80 % це кам‘яні метеорити – хондрити, які поділяються на різні хімі-

чні групи і петрологічні типи. Переважна більшість їх містять ознаки уда-

рного метаморфізму та земного вивітрювання. Перші виникли під час іс-

нування метеоритів в умовах космосу, другі – в земних умовах. Вивчення 

сили впливу ударного метаморфізму на звичайні хондрити є дуже важли-

вим, оскільки ці ударно-метаморфічні перетворення суттєво впливають на 

процес вивітрювання, а отже і на збереження метеориту. Процес ударного 

метаморфізму досить складний і нерівноважний. Ударний тиск призво-

дить до широкого діапазону фізичних, мінералогічних та хімічних змін в 

метеориті. До них належать структури крихких і пластичних деформацій, 

структури ударного нагріву, а також структури плавлення. На найнижчих 

стадіях ударного метаморфізму виникли структури крихкої деформації. 

Тріщинуватість виникає при ударному тиску близько 5 ГПа в хроміті, 

шрейберзиті, рабдиті, олівіні, піроксені та троїліті. Такі зміни призводять 

до підвищення крихкості хондритів. В метеоритах також широко розпо-

всюджені структури нагріву, що виникають при ударному тиску вище 25 

ГПа та мають локальне розташування, зазвичай у чорних прожилках та 

«кишенях». Найбільш поширеними серед них є жилкуваті, комірчасто-

сітчасті, сфероїдальні та пилоподібні структури плавлення, що виникають 
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при нагріванні метеориту вище точки плавлення мінералів. В результаті 

експериментальних досліджень [3] виділено шість стадій ударно-

метаморфічного перетворення речовини метеориту і встановдено величи-

ну ударного тиску, яка зумовила ці перетворення.  

Згідно з літературними [2] та даними оригінальних досліджень, в ко-

лекції метеоритів ННПМ НАНУ [1] найменш зміненими процесом удар-

ного метаморфізму є хондрити Бердянськ (L5), Біла Церква (Н5) та Одес-

са (Н4). Вони мають стадію ударного метаморфізму S1, тиск до 5 ГПа. 

Мало зміненими (стадія S2, тиск 5–10 ГПа) є хондрити Оленівка (L5), 

Мордвинівка (L6), Жигайлівка (LL6), Кукшин (L6), Кулешівка (L6), Сара-

тов (L4), Олександрівський Хутір (H4), Довга Воля (L5-6), Грослібенталь 

(L6), Андріївка (L3–4), Дзвінкове (H5), Жовтневий хутір (H5), Забориця 

(L6), Бахмут (L6), Річки (L5), Окніни (LL5), Леонівка (L6), Білокриниччя 

(H4). Хондрити Кагарлик (L6), Кримка (LL3.1), Княгиня (L5), Галків (H4), 

є помірно зміненими (стадія S3, тиск 15–20 ГПа). Сильно ударно-

метаморфізованими хондритами в колекції ННПМ НАНУ є хондрити 

Грузьке (H4), Челябінськ (LL5) та Кунашак (L6). Усі вони зазнали в кос-

мосі ударний тиск в межах 30–35 ГПа, що згідно з класифікацією Штофф-

лера та ін. [1] відповідає ступеню ударного метаморфізму S4. Найбільш 

зміненими є хондрити Горловка (H4) та Царьов (L5), ступінь ударно-

метаморфічного перетворення яких визначено як S5, тиск 45–55 ГПа.   

Окрім перерахованих вище метеоритів, в колекції ННПМ НАН Украї-

ни є ще 29 звичайних хондритів, в яких не проводилися дослідження 

структур ударного метаморфізму та не встановлені параметри їх ударно-

метаморфічного перетворення.     
  

1. Семененко В. П., Гіріч А. Л., Русько Ю. О. Каталог метеоритів, що зберігають-
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Геологічні пам’ятки ННП «Подільські Товтри» – свідки 

геологічної еволюції Придністров’я 
 

С. І. Ковальчук
1
, Г. Г. Гаврилюк

1
, В. П. Гриценко

2 
, О. П. Кучинська

1 

 
1 НПП «Подільські Товтри», Кам'янець-Подільський, Україна 
2 Відділ Геології ННПМ НАН України, Київ, Україна 

 

Geological of National Natural Park ―Podilski Tovtry‖ – witnesses of geological 

evolution of the Transdnister region. – Kovalchuk, S. I., Gavryliuk, G. G., 

Grycenko, V. P., Kuchynska, O. P. – National Natural Park ―Podilski Tovtry‖ 

(NPP) created for reservation important natural objects. There are guarded hundreds 

biological and geological sites. Among geological sites (Geosites) are reserved 

stratigraphical and paleontological, mineralogical, geomorphological and 

hydrogeological objects. Algal Reef of Miocene age it is biggest and main object of 

the NPP. Some of Geosites has International mean. First, it is Parastratotype of 

border between Precambrian and Cambrian, which situated on left bank of Ternava 

River near Kitaygorod village. Second, it is Regional sequence of Silurian System, 

which sedimentation become almost without interruptions. Sections of the sequence 

enrich of different fossils. Such sections has importance as paleontological Geosites. 

Many sites and Dniester Canyon has picturesque face and reserved uponthisreason.  

 

Поділля щедре гамою геологічних утворень переважно осадового по-

ходження. Особливо багате проявами яскравих геологічних об‘єктів Се-

реднє Придністер'я. Не випадково Указом Президента України тут ство-

рено національний природний парк «Подільські Товтри» (далі НПП), за-

вданням якого є збереження та охорона біорізноманіття та геологічної 

природної спадщини.  

В долинах Дністра та його приток на півдні Вінницької області ерозій-

ні процеси розкрили нижньопротерозойські породи кристалічного фунда-

менту. Вище по долині породи фундаменту перекриті осадовими утворен-

нями верхнього венду, на яких на півдні Хмельницької області залягають 

кембрійські відклади. Кембрій змінюється ордовикськими відкладами не-

значної потужності, чи, де ордовік розмитий, на кембрії залягає потужна 

товща вапняків силуру. Верхня частина силуру та низи девону морського 

походження добре відслонені в Тернопільській області. Біля м. Заліщики 

морський сіроколірний девон змінюється континентальними червоноколі-

рними товщами. Вендські та нижньопалеозойські товщі залягають монок-

лінально та перекриті майже горизонтальними відкладами крейдового 

віку (переважно піски сеноману, опоки, кремені та крейда турону). На 

морських крейдових відкладах із значною перервою в нагромадженні від-

кладалися вапняки, гіпси, піски та пісковики неогену. На неогенових 
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утвореннях – континентальні четвертинні утворення різноманітного по-

ходження делювіальні, пролювіальні, покривні (щебінь, леси, глини), 

алювіальні (піски, глини та гальки). Серед річкових терасових відкладів 

особливе місце займають карпатські галечники, що добре збереглися на 

високих древніх терасах.  

Охороні стратиграфічних пам‘яток НПП приділяє особливу увагу. Їх 

на території НПП більше двадцяти. На півдні в Дунаєвецькому районі се-

ред об‘єктів охорони древніх геологічних епох ННП є Міньковецький ро-

зріз в урочищі «Антонів яр», в якому вендський комплекс верхнього про-

терозою представлений калюсськими верствами нагорянської світи кані-

ловсьої серії. Калюсські верстви містять фосфоритові конкреції з вклю-

ченнями галеніту та сфалериту, тому вони мають мінералогічне значення. 

Далі на захід відслонюються світи каніловської серії венду та балтійської 

серії кембрію з викопними рештками, які дозволяють встановлювати ме-

жу протерозою і палеозою. В усякому разі на р. Тернава біля с. Китайго-

род прийнятий міжнародний парастратотип цієї границі.  

Ніде в світі так чітко і повно не представлений набір порід силуру. Са-

ме тому на його відслоненях відбулося у різні роки три міжнародних гео-

логічних симпозіуми (1968, 1986, 2006 рр.). В міжнародній стратиграфіч-

ній шкалі тепер затверджено чотири відділи: ландоверійський, венлоць-

кий, лудловський та пржидольський. Перші три поділяються на два яруси 

кожний. На Поділлі розріз розділений на серії та світи, які корелюються з 

міжнародною стратиграфічною шкалою. На території НПП є близько 20 

розрізів геологічних світ, які мають важливе наукове значення і вимага-

ють подальшого вивчення. Загалом тут Дністер та його притоки відсло-

нюють майже безперервну геологічну послідовність, що розкриває розріз 

від межі з ландовері до нижнього девону. Найяскравіший в цьому «намис-

ті» відслонень – Китайгородський геологічний розріз. Це без перебіль-

шення відкрита кам‘яна книга природи. Ця пам'ятка заслуговує на відне-

сення її до Списку світової геологічної спадщини ЮНЕСКО.  

Різноманітна фауна верхнього силуру досить яскраво представлена в 

іншій унікальній пам'ятці загальнодержавного значення – „Смотрицький 

каньйон‖, який розташований в самому місті Кам'янці-Подільському. За-

гальна площа цього витвору природи складає 80 га. Довжина 9 км. Цей 

розріз мав би також бути у Списку ЮНЕСКО.  

На терені НПП „Подільські Товтри‖ є ще одна унікальна геологічна 

пам'ятка загальнодержавного значення – Завальська печера під назвою 

«Атлантида». Цей дар природи знаходиться біля с. Завалля Кам'янець-

Подільського району на лівому березі р. Збруч. Печера утворилася в гіп-

со-ангідритових породах верхнього тортону. Загальна довжина її сягає 2,5 

км, площа 10 га. Це єдина на Поділлі горизонтальна печера з трьома пове-
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рхами. Охороняються також мальовничі ерозійні останці, які розташовані 

в каньйоні р. Дністер та його притоків.  

Територією парку із заходу (с.м.т. Сатанів) на південний схід (с.м.т. 

Стара Ушиця) протягнувся унікальний геологічний витвір – Товтровий 

кряж, протяжністю 90 км, який не має аналогів у світі. Саме на нього і 

припадає левова частка природно-заповідного фонду парку, та й України 

в цілому. Не випадково природоохоронна установа названа його іменем.  

 

Природничі музеї та навчання географії: нереалізований 

потенціал 
 

Є. В. Копилець  
 

Інститут проблем виховання НАПН України, Київ, Україна 
 

Natural museums and education of geography: unrealized potential. – Kopy-

lets, E. V. – In article outlines the problems that impede the realization of possibili-

ties of natural museums for learning geography at school and ways of their decision.  

 

Ще у 1929 р. директор Українського науково-дослідного інституту ге-

ографії та картографії С. Л. Рудницький, обґрунтовуючи необхідність ор-

ганізації при інституті першого в Україні музею географічного профілю, 

апелював до його значущості для географічної освіти мас: «Шкільна мо-

лодь, робітники й селяни, які відвідують багатий і гарно впорядкований 

географічний музей дістають відразу наочний і повний образ географіч-

них предметів і явищ як цілої Землі так і детальний образ кожної, а найбі-

льше рідної країни» [1, с. 229]. У тому ж році розпочався нетривалий пе-

ріод розквіту Центрального географічного музею в Ленінграді; через ньо-

го, за висловом М. М. Баранського, пройшли усі школярі міста [2].  

На жаль, в Українській державі досі не створено географічного музею, 

а він міг би істотно прислужитися географічній освіті. У вищих навчаль-

них закладах практикується функціонування геолого-географічних музеїв, 

але в них домінує геологія (характерні приклади – геолого-географічний 

музей Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 

геолого-географічний музей Євразії в Уманському державному педагогіч-

ному університеті імені Павла Тичини). Навіть потенціал існуючих ком-

плексних та спеціалізованих природничих музеїв реалізується географа-

ми-методистами далеко не повністю.  

Усі вітчизняні шкільні програми з географії, укладені в 1990–2000-

х рр., передбачають вивчення у 6 класі джерел географічних знань. Із 

2004 р. програмами також передбачене вивчення джерел географічної 

інформації у 8 класі. Однак музеї у цьому контексті представлені лише в 
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окремих підручниках, до того ж, вельми побіжно. Так, у підручнику В. М. 

Бойко та С. В. Міхелі зазначається, що музеї є «справжніми сховищами 

скарбів, що увібрали різноманітні відомості минулого» [3, с. 10], хоча 

експозиції природничих музеїв містять і географічну інформацію щодо 

сучасного стану тієї чи іншої території. У чинній навчальній програмі для 

6 класу, затвердженій 2012 р., ідеться лише про основні друковані та 

електронні джерела географічної інформації [4], чим провокується по-

слаблення уваги до музеїв.  

Показово також, що, хоча у більшості підручників із географії для 6 

класу міститься інформація про картографічне зображення на бивні ма-

монта із Межиріцької стоянки доби палеоліту, в жодному з них не зазна-

чено, що Межиріч-карту можна побачити у Національному науково-

природничому музеї НАН України.  

Перешкоджає реалізації музейного потенціалу в навчанні географії і 

непопулярність та недостатня розвиненість природничого музейництва у 

школах. Наприклад, у Полтавській області станом на 01.05.2015 р. пере-

бувало на обліку 194 музеї при навчальних закладах (понад 90 % — при 

загальноосвітніх школах). Із них 1 – меморіально-природничий (зразковий 

музей В. І. Вернадського у Шишацькій спеціалізованій школі імені В. І. 

Вернадського), 1 – геологічний (Сенчанська загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів Лохвицького району) та 1 природничого профілю (музей приро-

ди при Котелевській районній станції юних натуралістів). Навіть із ураху-

ванням 11 краєзнавчих музеїв, які містять природничу складову, одразу 

впадає в око незіставність поширеності природничих музеїв порівняно з 

історичними (59 % від загальної кількості) чи етнографічними (22 %).  

На нашу думку, для покращення ситуації географам-методистам доці-

льно вжити низки заходів. Насамперед, природничі музеї, як і краєзнавчі, 

мають бути представлені в підручниках у переліку джерел географічних 

знань. Окремі автори шкільних підручників уже популяризують музеї в 

зазначеному контексті. Зокрема, у підручнику Л. М. Булави для 8 класу 

міститься завдання: «Дізнайтеся, які музеї, виставки, стенди у вашій міс-

цевості експонують відомості про природу України та рідного краю» [5, с. 

23]. А стосовно Національного науково-природничого музею варто розмі-

стити стислу інформацію, що стимулювала б пізнавальний інтерес, у під-

ручниках (із зазначенням, що перша середа кожного місяця – день безко-

штовного відвідування) або відповідний текст у хрестоматії з географії. 

Інтересу до природничих музеїв сприятиме і використання в підручниках 

фотографій окремих експонатів із зазначенням, де вони знаходяться. До-

речною видається і побудова окремих завдань методичного апарату під-

ручника на музейному матеріалі, щоб відповідна інформація залучалася 

не лише під час вивчення джерел географічних знань.  
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Організація шкільних природничих музеїв або принаймні природничих 

відділів краєзнавчих музеїв при загальноосвітніх навчальних закладах пот-

ребує істотнішої методичної підтримки та популяризації. До цього мають 

долучитися і позашкільні навчальні заклади відповідного профілю, адже 

координація діяльності музеїв при навчальних закладах покладена на Укра-

їнський державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.  

Потрібно попрацювати і над розробкою методичного супроводу залу-

чення експозицій природничих музеїв до навчального процесу. Принайм-

ні у сусідів уже є аналоги [6]. Однак, важливим чинником реалізації цього 

завдання є бажання та об‘єктивні можливості самих музеїв. Скажімо, ба-

гатющий Музей природи Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна пропонує учням вельми обмежену тематику екскурсій (за-

звичай це «Багатоманіття тваринного світу»), не пов‘язуючи її безпосере-

дньо зі шкільною програмою.  
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Найважливіші геологічні пам’ятки Ізюмщини як об’єкти 

геотуризму (Харківська область) 
 

В. Г. Космачов, М. В. Космачова 
 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 

The most important geosites of the Isium area as objects of geoturism (Kharkiv 

Oblast). – Kosmachov, V. G., Kosmachova, M. V. – The Isium area geosites as 

objects of the most interesting geological excursion in this region were examined. 

The character of their remarkable geological sights was given.  

 

Харківщина має неоднорідну геологічну будову. Майже уся її західна 

частина поблизу поверхні складена кайнозоєм. В цій місцевості знахо-
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дяться численні відслонення палеогену і неогену, стратотипова місцевість 

берекського регіоярусу і класичні відслонення харківської серії, яка зараз 

розглядається в об‘ємі обухівського і межигірського регіоярусів. Особли-

вістю північно-східної частини області є широкий розвиток крейдово-

мергельної товщі, особливо маастрихтського і кампанського ярусів. Най-

більш складна будова, зумовлена переважно сольовою тектонікою, спо-

стерігається у південно-східній частині Харківщини, де брахіантикліналь-

ні структури з верхнім палеозоєм у ядрах виходять на денну поверхню. 

Тут також є додатні структури, складені на поверхні мезозоєм. Найбільш 

цікаві і інформативні з них містяться поблизу м. Ізюм і с. Кам‘янка. З ни-

ми пов‘язані найважливіші геосайти регіону. Територію їх поширення ми 

називаємо Кам‘янським геологічним полігоном, оскільки в його межах 

проводяться навчальні геологічні практики студентів-геологів Харківсь-

кого національного університету імені В. Н. Каразіна (ХНУ) і численні 

наукові і освітні краєзнавчі екскурсії.  

З геологічною будовою околиць с. Кам‘янка можна ознайомитися в на-

вчальному класі-музеї бази практик ХНУ, яка розташована в цьому селі. 

Тут представлені графічні матеріали і колекції, зібрані безпосередньо на 

відслоненнях Кам‘янської площі. Експозиція відбиває своєрідність будови 

цієї території, головним структурним елементом якої є Кам‘янська антиклі-

наль з тріасом у ядрі, юрою на крилах і крейдою у депресіях, що її оточу-

ють. Ця експозиція забезпечує попереднє ознайомлення з компонентами 

геологічних пам‘яток, які є об‘єктами геологічних екскурсій.  

Найінформативніша з них включає гору Кремінець, Протопівську бал-

ку і Великі Кам‘янські відслонення. Вона дозволяє ознайомитися з уніка-

льними природними об‘єктами великої наукової цінності. До таких відно-

сяться: 

- скам‘янілості верхньоюрської карбонатної товщі (рештки коралів, 

молюсків двостулкових, черевоногих і головоногих, брахіопод, голкошкі-

рих та ін.), які являються об‘єктом досліджень протягом майже 150 років і 

які вивчали такі видатні дослідники як Б. К. Бльоде, Е. І. Ейхвальд, Е. Ве-

рнейль, Н. Д. Борисяк, І. Ф. Леваковський, Г. А. Траутшольд, О. О. Бори-

сяк, а в недалекому минулому – В. П. Макридін, К. В. Дикань, О. І. Кузь-

мічова та ін. Ними в складі цієї фауни було встановлено і описано приб-

лизно 200 видів тварин, причому більш 35 нових для науки.   

- рештки пізньотріасових рослин. Їх вивчення було розпочато М. В. 

Григор‘євим і Г. Г. Томасом ще у XIX столітті, потім вони докладно ви-

вчені Ф. А. Станіславським (1987).  

- стратотип протопівської світи. При розчленуванні тріасу Л. Ф. Лун-

герсгаузеном стратотип світи вказано не було. Одночасно він описав ряд 

відслонень, які можна вважати за парастратотипи цієї світи. Однак Л. Ф. 

Лунгерсгаузен назвав світу саме по балці Протопівська, оскільки тут міс-
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титься найкращий її розріз (принаймні верхньої частини світи). Вона від-

повідає карнійському і норійському ярусам, але в Протопівській балці є, 

мабуть, тільки норійська її частина. В цій балці в протопівській світі 

скам‘янілостей не знайдено, а відомі тут рештки рослин – Clathropteris 

meniscioides Brongn., Dictyophyllum exile (Brauns) Nath., Taeniopteris multi-

ramosa Pryn., Podozamites sp., Tmematostrobus prynadae Stanisl. мають вже 

ретський вік і належать новорайській світі.  

- стратотип ізюмської світи (на горі Кремінець). Вона була виділена В. 

В. Пермяковим, Б. П. Стерліним і І. М. Ямниченком у 1988 р. (до того ці 

відклади розглядалися в складі кремінецької світи Л. Ф. Лунгерсгаузенa). 

При цьому був використаний детальний опис розрізу гори Кремінець, 

зроблений І. М. Ремізовим і В. П. Макридіним (1952).  

- стратотип донецької світи (також на горі Кремінець), яка була виді-

лена Б. П. Стерліним у 1959 р. (раніш ці відклади відносили також до 

кремінецької світи Л. Ф. Лунгерсгаузена).  

- стратотипи виділених М. Я. Бланком і ін. (1966) кремінецької, приі-

зюмської світи і парастратотип секменівської світи (Кремінець).  

- жовнові сеноманські фосфорити приізюмської світи, на які звертали 

увагу ще О. В. Гуров (1869) і О. О. Борисяк (1905), спеціальні їх дослі-

дження були розпочаті Г. Ф. Мирчинком (1913), К. М. Савич-Заблоцьким 

(1927). Докладно вони були розглянуті Г. І. Бушинським (1954), а пізніше 

– І. І. Литвином (1964). Фосфоритові жовна мають звичайно неправильну 

форму. За розміром, як правило, вони не перебільшують 35 см в попереч-

нику. Фосфатна речовина належить курськіту – карбонатфторапатиту.  

- бентоніти туронського ярусу, які утворюють тонкі (звичайно декіль-

ка см) світлі зеленувато-сірі прошарки. Вони складаються в основному 

монтморилонітом, структурні ознаки якого, як і особливості будови самих 

прошарків, дозволяють пов‘язувати його виникнення з перетворенням 

вулканічного попелу в карбонатних мулах.  

- водоростево-коралові біогерми у вигляді брилоподібних тіл висотою 

1,5-6,5 м і шириною до 6 м в верхній частині оксфорду, утворених пере-

важно колоніальними коралами роду Thamnasteria.  

- сидеритові конкреції тріасових відкладів, які сягають 0,9 м у попере-

чнику, мають однорідну структуру і інколи містять чудової збереженості 

залишки молюсків і викопних рослин. При окисленні цих конкрецій ви-

никають лімонітові псевдоморфози і виділення гетиту типу "бурої скляної 

голови".  

- кремені – халцедонові конкреції товщі писальної крейди. Найбіль-

шою своєрідністю характеризуються великі (до 0,8 м в поперечнику) кон-

креції химерної форми. Складаються вони переважно мікроагрегатним 

халцедоном глобулярної і агрегатно-глобулярної мікроструктури. Ці кре-

мені широко використовувалися у регіоні в палео- і неоліті для виготов-
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лення кременевих знарядь праці, а в наші часи розглядалися як виробне 

каміння.  

- карстові форми в писальній крейді, переважно воронки і колодязі 

шириною до 10 м при глибині 6–10 м. Вони заповнені кайнозойським че-

рвоно-оранжевим піском і супіском, а біля стінок – бентонітовою глиною 

і перевідкладеними з турону кременями.  

- місце єдиної в Україні знахідки (на горі Кремінець) решток сеноман-

ського плезіозавра, якого А. М. Рябініним у 1909 р. було визначено як 

Cimoliosaurus bernardi Owen. Зараз цей експонат є прикрасою палеонто-

логічної колекції Музею природи ХНУ.  

Екскурсія включає ще ряд тектонічних, геоморфологічних, палеогео-

графічних і інших об‘єктів.  

Зазначимо що гора Кремінець є найважливішою геологічною 

пам‘яткою природи Харківщини, яку включено в перелік найбільш 

цінних геологічних об'єктів України. Тут працювало багато видатних 

вчених, так що гора Кремінець є меморіальним об‘єктом історії геоло-

гічних досліджень регіону. До речі, ця гора, яка височіє над рівнем р. 

Сіверський Донець майже на 150 м, ще з часів О. О. Борисяка розгля-

дається як останцова форма рельєфу, але скоріше за все її виникнення 

зумовлене не стільки властивостями порід, що її складають, скільки 

неотектонічним підняттям.  

Розглянута екскурсія дозволяє ознайомитись з мезозойськими відкла-

дами регіону. Також змістовними являються деякі геотури з палеозойсь-

кими і кайнозойськими об‘єктами, які дають можливість доповнити інфо-

рмацію про геологічну будову Харківщини в цілому.  

 

Музей одного минерала 
 

З. В. Костяшова 
 

Калининградский музей янтаря, Калининград, Россия 
 

Museum of one mineral. – Kostyashova, Z. V. – The paper describes the history 

of the creation of the Kaliningrad Amber Museum in 1979, explores the principles 

of acquisition of the museum collections and organization of the exposition; it also 

analyzes the composition of the natural science part of the museum collection in the 

following sections: unique samples, natural forms of amber, inclusions, colors, fossil 

resins.  

 

В on-line каталоге «Музеи России» зафиксировано 35 музеев, чей ос-

новной профиль связан с минералогией и геологией. Самыми известными 

среди них являются Музей им. В. И. Вернадского и Музей им. А. Е. Фер-

смана в Москве, Горный музей и Геологоразведочный музей им. Ф. Н. 
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Чернышева в Санкт-Петербурге и Уральский геологический музей в Ека-

теринбурге. Кроме того, существуют минералогические музеи и коллек-

ции, иногда очень значительные, при многих университетах, вузах, ве-

домственных институтах и почти в каждом из 950 краеведческих музеев. 

Общее число имеющихся в России музейных минералогических коллек-

ций составляет не менее полутора тысяч. Все они имеют универсальный 

характер. На этом фоне особняком стоит Калининградский музей янтаря, 

целиком посвященный одному минералу.  

Сегодня в мире существуют более десятка музеев янтаря на разных 

континентах, но так было не всегда. В довоенной Германии, несмотря 

на наличие крупных янтарных коллекций, в том числе в Кенигсберге и 

Данциге, специализированного янтарного музея не было.  Пожалуй, 

пионерами на этом пути стали литовцы, которые в 1963 г. открыли 

Музей янтаря в Паланге. В 1975 г. был создан Музей янтаря в немец-

ком городе Рибниц-Дамгартене. Калининград в этом перечне занимает 

почетное третье место. Музей янтаря был открыт здесь в 1979 г. в кре-

постной башне середины XIX в. Экспозиция расположена в 28 залах на 

площади 1200 кв. м, до настоящего времени в музее побывало около 7 

млн посетителей.  

Первоначально предполагалось, что новый музей будет посвящен 

более широкой теме – происхождению жизни на Земле, но потом от 

этой идеи отказались. Решающую роль в определении будущего про-

филя музея сыграла близость крупнейшего в мире Пальмникенского 

месторождения янтаря и то обстоятельство, что в местном краеведчес-

ком музее с 1950-х гг. удалось собрать очень представительную колле-

кцию природных образцов балтийского самоцвета и изделий из него. 

Научная концепция экспозиции была разработана известным ученым-

геологом Святославом Савкевичем, а художественный проект выпол-

нен коллективом ленинградских художников и архитекторов под руко-

водством Генриха Хозацкого. С тех пор музейная экспозиция делится 

на две равнозначимых части – историко-художественную и естествен-

но-научную.  

В культурно-исторической части собраны украшения и предметы 

быта из янтаря от эпохи неолита до современности, в том числе под-

линные янтарные предметы и научные реконструкции изделий эпохи 

расцвета искусства обработки янтаря XVII–XVIII вв., более 80 изделий 

Кѐнигсбегской янтарной мануфактуры (1926–1945 гг.), около тысячи 

образцов продукции Калининградского янтарного комбината (1947–

2014 гг.), а также свыше 1500 авторских работ современных российс-

ких и иностранных художников.     

Основу естественно-научного собрания музея составляют природ-

ные образцы янтаря. К ним прежде всего относятся 30 уникальных ка-
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мней весом более 500 г., в том числе и самый крупный из имеющихся в 

России янтарный кусок весом 4 кг 280 г, найденный в 1960-х гг. на Па-

льмникенском месторождении близ поселка Янтарного. Коллекция 

натуральных форм янтаря демонстрирует места истечения или скоп-

ления живицы внутри дерева. Так, собрание янтарных капель, которые 

образовывались при повреждении ветвей, насчитывает около 450 еди-

ниц, самая большая из них имеет диаметр 5 см. Продолговатые и кону-

сообразные янтарные сосульки (70 образцов) длиной от 5 до 8 см поя-

вились вследствие обильного и длительного выделения смолы. Колле-

кция цветовой гаммы янтаря составляет более 700 камней самых раз-

ных оттенков от прозрачного ярко-желтого до белого «костяного», 

включая и редчайшие янтари голубого и зеленого цветов. Большую 

помощь в создании этой коллекции оказал С. Савкевич, лично отобра-

вший в 1970-е гг. наиболее интересные образцы на обогатительной 

фабрике Калининградского янтарного комбината.  

В коллекции инклюзов, насчитывающей более 9 тыс. образцов, около 

40% составляют янтари с растительными остатками, среди животных 

включений преобладают насекомые – мухи, комары, ручейники и другие. 

Собрание начало формироваться в 1970-е годы, в его создании, изучении 

и систематизации участвовали ученые Палеонтологического института 

РАН В. Жерихин, И. Сукачева, К. Еськов и др. Среди уникальных образ-

цов 80 янтарных инклюзов из исторической «Коллекции клещей Фрича», 

которую в 1931 г. описал профессор Кѐнигсбергского университета Зель-

ник. Наиболее интенсивно коллекция стала пополняться в 2000-е гг., в 

фонды музея поступили включения с новыми для науки видами насеко-

мых, в том числе наездниками из семейства Encyrtidae (Hymenoptera) и 

жуками-узкотелками (Col., Oedemeridae), комарами-лимониидами (Dip., 

Limoniidae) и др., а также зрелищными образцами, которые представлены 

в экспозиции музея.  

Коллекция янтареподобных смол составляет более 450 единиц хра-

нения. В 1970-е годы по заказу музея при посредничестве дипломати-

ческих представительств СССР из-за границы были получены образцы 

французских ископаемых смол и румэнита. Благодаря содействию В. 

Жерихина Палеонтологический институт в Москве передал музею 

смолы из 11 месторождений на территории России, в том числе из 

Амурской области, Якутии, острова Сахалин, полуострова Таймыр и 

других мест Арктического побережья, а также смолы, обнаруженные 

на территории бывших советских республик – в Украине, Белоруссии, 

Армении и Азербайджане. В постсоветский период коллекцию удалось 

пополнить ископаемыми смолами из Японии, Мексики, Доминиканс-

кой Республики, Германии, Дании, Иордании, Эфиопии, островов Бор-

нео и Суматра.  
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Роль геологічних музеїв у освітньому проекті «Надра земні, 

надра духовні» 
 

М. Д. Крочак
1
, Г. А. Лівенцева

2
 

 
1. Київський національный університет імени Тараса Шевченка, Київ, Україна 
2 Вищій навчальний заклад «Інститут Тутковського», Київ, Україна 

 
The role of geologicаl museums in the project "the bowels of the earth, the 

depths of the soul". – Krochak, M., Livenzeva, G. – The paper discusses the role 

of geologicаl museums in teaching "Fundamentals of Geology" in school. The 

teaching of geology is been carried out within the project "The bowels of the earth, 

the depths of the soul".  

 

Протягом чотирьох років в Києві діє просвітницький проект «Надра 

земні, надра духовні». Засновники проекту: Всеукраїнська громадська 

організація «Спілка геологів України», навчально-науковий інститут «Ін-

ститут геології» Київського національного університету імені Тараса Ше-

вченка, Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського». 

Мета проекту – ознайомлення учнів середньої школи з основами геологі-

чних знань, особливостями професії геолога, а також формування в учнів 

наукової картини світу, яка не може бути повною без розуміння процесів, 

які відбуваються на поверхні та в надрах Землі.  

Основною складовою проекту є викладання у трьох київських шко-

лах з поглибленим вивченням предметів природничого циклу навчаль-

ної дисципліни «Основи геології». Успіх проекту значною мірою зале-

жить від співробітництва з геологічними установами та музеями міста 

Києва.  

У вересні ми традиційно знайомимо восьмикласників з Інститутом 

геології, його аудиторіями, музеями. Дітям цікаво відвідати аудиторію 

імені Вернадського, відкриту за ініциативою Володимира Івановича 

Павлишина, та побувати у лабораторних приміщеннях. Обов‘язковим є 

відвідування геологічного музею. Жоден найкваліфікованіший та най-

досвідченіший викладач не зможе описати словами те, що діти поба-

чать у музейних залах. Тому протягом року відвідування музею відбу-

вається систематично.  

Перша зустріч з геологічним музеєм починається з експозиції «Земля 

в космічному просторі», де можна спостерігати фото Землі з космосу, 

планети Сонячної системи, інших космічних тіл, уламки метеоритів, мо-

дель супутника Землі – глобус Місяця. Зал геологічних процесів наочно 

демонструє ілюстрації наслідків давніх та сучасних геологічних проце-
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сів, а також відклади, що утворюються під час та в результаті їхньої дії. 

Історію розвитку Землі цікаво засвоювати в залах історичної геології та 

палеонтології. А як відомо, школярам краще один раз побачити, ніж сто 

разів почути.  

Закріплюються отриманні знання під час екскурсій до геологічного та 

палеонтологічних відділів науково-природничого музею НАН України.  

Значну частину курсу «Основи геології» займають програмні розділи з 

вивчення мінералів та гірських порід. Як відомо, в школах геологія рані-

ше не викладалась, тому основною проблемою викладання є відсутність 

там навчальних геологічних колекцій. Спільними зусиллями наших шкі-

льних викладачів геології за допомогою колег з геологічних організацій 

вдалось зібрати у трьох столичних школах невеличкі мінералогічні колек-

ції, які значно поповнились зразками мінералів з фондів науково-

природничого музею НАН України, палеонтологічними зразками з фон-

дових експонатів геологічного музею Інституту геології. Але проблема 

шкільних навчальних колекцій залишається відкритою.  

Виходом з цієї ситуації стало проведення частини навчальних занять в 

залах науково-природничого музею НАН України, де учні знайомляться з 

різноманіттям мінералогічного світу на прикладі найкращих зразків з 

усього світу. Окрема увага приділяється мінералогічному розмаїттю Укра-

їни. Після проходження розділу з основ мінералогії учням варто відвідати 

також «Приватний мінералогічний музей Святослава Довгого», унікальні 

експонати якого приваблюють своєю досконалістю і красою та сприяють 

естетичному вихованню дітей.  

Успішному співробітництву з музеями та використання їх експозицій в 

навчальному процесі сприяє той факт, що відвідування означених музеїв 

для школярів безкоштовне. Перші запитання, які ставлять учні, прийшовши 

на заняття з геології у школі, – коли і куди ідемо на екскурсію. Старшокла-

сники уже встигли розповісти, що цікавого побачили протягом навчального 

року. Зазвичай діти вперше потрапляють до природничих музеїв.  

Окрім отримання спеціалізованих знань під час відвідування музею, 

учні також збагачують свої уявлення про навколишнє середовище. Спіл-

кування з працівниками музеїв формує у дітей дбайливе ставлення до до-

вкілля, створює у учнів цілісне уявлення про оточуючий світ, про єдність 

усіх природних процесів та взаємозв'язок природничих наук.  

Завдяки проекту «Надра земні, надра духовні» у дітей з‘являються по-

зитивні зміни у динаміці інтелектуального і творчого розвитку; збільшу-

ються комунікативні можливості через участь у профільних змаганнях 

(творчих конкурсах, олімпіадах, наукових проектах, вікторинах), розши-

рюються можливості у виборі майбутньої професії. Велику допомогу в 

цьому процесі відіграють київські геологічні музеї.  
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Интерпретационная составляющая геологических 

депозитариев: примеры решения некоторых 

фундаментальных и прикладных задач 
 

И. Лазарева, С. Шнюков, С. Cавенок, В. Морозенко, Е. Тегкаев, 

А. Алексеенко, Л. Гаврылив 
 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина 
 

Interpretive component of geological depositories: examples of solving some of 

some fundamental and applied tasks. – Lazareva, І., Shnyukov, S., Savenok, S., 

Morozenko, V., Tegkaev, E., Alekseenko, А., Gavryliv, L. – The principles of a 

single or general tasks solution practical realization by geochemical modeling of 

magmatic systems and associated magmatogenic-hydrothermal systems develop-

ment processes and their further evolution are presented.  

 

Для обеспечения интерпретационной составляющей Геологичекого 

Депозитария Украины предполагается использование геохимического 

моделирования процессов возникновения магматогенных и сопряженных 

с ними магматогенно-гидротермальных систем, а также их дальнейшего 

развития для решения ряда частных и общих задач, примерами которых 

являются: (1) изучение отдельных магматических серий и сопряженного с 

ними магматогенного и гидротермально-метасоматического оруденения; 

(2) исследование сложных магматических комплексов, состоящих из не-

скольких серий, разработка объединенных петро- и рудогенетических 

схем и их согласование с процессами планетарного масштаба; 

(3) реставрация возрастной эволюции системы земная кора – верхняя ман-

тия, контролируемой преимущественно процессами частичного плавления 

и кристаллизации расплавов, и выделение событий, важнейших в геоло-

гическом и металлогеническом (минерагеническом) отношении.  

Принципы практической реализации решения задач (1) и (2) рассмот-

рены на примере геохимической модели магматической эволюции грани-

тоидов докембрийского (1,7–1,8 млрд лет.) Коростенского плутона (КП) 

(Украинский щит) [1–3]. Предложенная модель, помимо таких параметров 

системы как: эффективные комбинированные коэффициенты распределе-

ния для большинства микроэлементов, значения температуры для любого 

значения f (массовой доли остаточного расплава), концентрация воды в 

исходном расплаве, точка отделения флюидной фазы, значения коэффи-

циентов распределения флюид/расплав для микроэлементов – предостав-

ляет данные о концентрациях каждого элемента как в остаточном распла-

ве, так и в самом флюиде, а также позволяет оценить суммарный ресурс 

флюида, отделявшегося от материнской магматической системы на лю-

бом этапе эволюции. Ресурс флюида используется в качестве параметра, 
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который дает максимальную оценку масштабов потенциального орудене-

ния для элементов и их природных групп.  

При создании объединенных геохимических моделей сложных магма-

тических комплексов, где частные модели серий построены аналогично 

рассмотренному выше примеру и содержат набор соответствующих урав-

нений, подлежат решению следующие задачи: (1) выяснение комагматич-

ности различных серий пород; (2) определение источника (уровня генера-

ции) первичных расплавов; (3) совмещение (объединение) частных гео-

химических моделей формирования различных магматических серий. Ре-

шение всех трех задач сводится к процедуре ―стыковки‖ моделей – двух 

кристаллизационных или одной из них с моделью частичного плавления. 

При этом для двух ―реперных‖ элементов с наиболее монотонным пове-

дением в каждой из моделей формируется система уравнений, решение 

которой дает такие значения f по принятой в каждой модели шкале ( f1 и 

f2), при которых достигается равенство концентраций выбранных ―репер-

ных‖ элементов в расплаве. Дальнейшая проверка гипотез о комагматич-

ности серий или возможности формирования какой либо из них за счет 

частичного плавления вещества рассматриваемой геосферы проводится 

путем сопоставления концентраций других элементов, рассчитываемых 

по каждой из ―стыкуемых‖ моделей для полученных значений f1 и f2. Сог-

ласованность таких расчетных концентраций подтверждает гипотезу. В 

этом случае совмещение моделей легко выполняется переходом на еди-

ную (объединенную) шкалу f с использованием значений f1 и f2. Результа-

ты проверки гипотез свидетельствует о работоспособности предложенной 

процедуры и систем уравнений, обеспечивающих ее применение.  

Реставрация возрастной эволюции системы земная кора – верхняя ма-

нтия (3) требует применения моделей другого типа, основанных на оцен-

ках скорости роста континентальной коры за счет ее экстракции из депле-

тированной мантии. Они используются как главный входной параметр 

для расчета изменяющихся во времени концентраций редких элементов в 

геосферах, причем в качестве ведущего механизма их переноса из мантии 

в формирующуюся кору принимается процесс частичного плавления с 

последующей магматической эволюцией. Подобные модели создаются на 

различных принципах [5], однако для экспрессного получения реалистич-

ных данных предложена процедура, основанная на геохимическом иссле-

довании единичных зерен САМ (сквозных акцессорных минералов) из их 

представительных терригенных популяций, которые объективно отража-

ют состав, возраст и, что важно, объемные соотношения пород в пределах 

дренируемой территории (блока коры). Эффективность подхода подтвер-

ждается примерами применения для исследования этапов эволюции коры 

и регистрации важных металлогенических событий (формирование алма-

зоносных кимберлитов, редкометальных карбонатитовых и щелочных 
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комплексов) [2]. Оба типа моделей тесно связаны. Так, в первом из них, 

процедура оценки уровня генерации первичного расплава и соответству-

ющей степени частичного плавления требует введения данных о концент-

рациях редких элементов в геосферах, которые изменялись в ходе эволю-

ции системы кора – мантия. Применение зависимостей концентрация – 

время, предоставляемых моделями второго типа, позволит проводить эту 

процедуру для различных моментов времени с выбором максимально реа-

льных случаев и получением оценок наиболее вероятного возраста про-

цесса генерации первичного расплава.  
  

1. Шнюков С. Є. Наскрізні акцесорні мінерали в геохімічному моделюванні магма-
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2. Шнюков С. Е. Геохимические модели эволюции магматических систем и земной 
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ции // Геофизический журнал. – 2002. – Т. 24. – № 6. – С. 201–219.  

3. Шнюков С. Є., Лазарева І. І., Хлонь О. А., Марченков Д. Ф. Оцінка рудогенерую-

чого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімі-

чного моделювання // Геохімія та рудоутворення. – 2012. – Вип. 31. – С. 105–111.  

4. Шнюков С. Є., Лазарева І. І. Геохімічне моделювання в дослідженні генетичного 
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ссмотрение геохимической летописи, запечатленной в осадочных породах). – 
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Комментарии к проекту типового положения о музеях 

при высших учебных заведениях 
 

В. А. Лобков 
 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Украина 
 

Comments to the project of model provisions on museums at higher education 

establishments. — Lobkov, V. — In the presentation critically examines the indi-

vidual clauses of the draft ―Regulation about museum…‖. It is proposed to reduce 

the text to define the Museum of the University, to complement the tasks of mu-

seums, change the order of their organization and liquidation, to introduce the post 

of the chief keeper.  

 
Деятельность вузовских музеев, как и других подразделений, основывает-

ся на специальных, регламентирующих ее документах, основным из которых 

является Положение о музее. Оно специфично для каждого конкретного му-

зея, но не должно выходить за рамки общих целей и задач музея высшего 

учебного заведения. Последние определяются Типовым положением, которое 
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представляет общие принципы создания, организации работы, хранения и 

учета экспонатов музеев всех профилей. В проекте такого общего документа 

под названием «ПОЛОЖЕННЯ про музеї при вищих навчальних закладах 

системи вищої освіти та при наукових установах, що належать до сфери 

управління Міністерства освіти і науки України», подготовленного Минис-

терством образования и науки Украины, излишне много внимания уделено 

частным вопросам, что безосновательно увеличивает его объем до 11 страниц. 

Для сравнения укажем, что аналогичное «Типовое положение о музее высше-

го учебного заведения», утвержденное приказом Минвуза СССР от 05. 11. 

1984 N 725, занимало всего 3 страницы.  

В обоих документах отсутствует определение музея. Считаем, что музей 

ВУЗа – систематизированное собрание музейных предметов, помещения для 

их хранения и экспонирования, а также обслуживающий их персонал. Согла-

сно такому определению к музею, как структурному подразделению ВУЗа, не 

относятся отдельные коллекции (учебные, мемориальные), хранящиеся на 

кафедрах и используемые на занятиях или в воспитательных целях.  

В отличие от музеев Министерства культуры Украины музей в учеб-

ных заведениях – это, прежде всего, учебно-вспомогательное подразделе-

ние. Так как основная задача ВУЗа – обучение, то и задачи вузовского му-

зея – учебные, научные и воспитательно-просветительские. Музей обеспе-

чивает учебный процесс и научные исследования своими материалами, 

или воспитывает на них студентов. Поэтому к основным направлениям 

деятельности музеев, перечисленных в проекте Положения, нужно доба-

вить учебное, а также учетно-хранительское, без которого невозможно 

функционирование музея.  

Музей должен входить в структуру ВУЗа, факультета или кафедры. Меж-

факультетские и факультетские (находящиеся в подчинении ректората или 

деканата) это – наиболее крупные, располагающие, как правило, самостояте-

льными помещениями музеи, содержащие уникальные собрания, которые 

имеют большое учебное, научное, идейно-воспитательное и научно-

просветительное значение. Порядок их функционирования в ВУЗе давно 

определен и должен найти отражение в проекте Положения. Они входят в 

структуру ВУЗа или факультета как самостоятельные научные или учебные 

подразделения на правах лабораторий со своим штатом сотрудников и руко-

водителем (заведующим), которые принимаются на работу, как и другие сот-

рудники ВУЗа в соответствии с их квалификацией. Собрание музейных пред-

метов и места их хранения могут принадлежать профильным кафедрам. Руко-

водство такими музеями осуществляется заведующими кафедрами, а обслу-

живание фондов – сотрудниками кафедр.  

Структура и тематика экспозиций разрабатываются музеем, исходя из 

конкретных задач учебной, научной, идейно-воспитательной и научно-

просветительной деятельности ВУЗа. Экспозиции музея являются базой для 

учебной и научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, слуша-

телей факультетов, институтов и курсов повышения квалификации.  
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Для оказания консультативной помощи музею в Положении должен быть 

предусмотрен Музейный совет, руководимый заведующим музеем, который 

помогает определить стратегию развития музея, уточнять планы работы, но не 

руководить музейной работой, за которую ответственен его руководитель, 

если он есть. Необходимо предусмотреть фондовую и закупочную комиссии 

из профильных сотрудников ВУЗа, которая помогает определять целесообра-

зность пополнения фондов музея теми или иными экспонатами. Эти структу-

ры предусмотрены Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, 

поэтому обязательны и для вузовских музеев.  

Создание новых музеев и закрытие существующих не должно осуществ-

ляться только распоряжением ректора, что таит в себе угрозу чиновнического 

произвола и желаниями освободить помещения, а предусматривать согласо-

вание с ведомственным министерством и Министерством культуры Украины. 

В проекте Положения приказ об организации музея издается, после того, как 

материалы собраны, занесены в инвентарные книги, оформлена экспозиция. 

Непонятно кем эта работа будет выполняться. Считаем, что для открытия му-

зея нужно обоснованное желание и ректор должен издать приказ на организа-

цию музея, еще до начала этих работ, выделить штаты для сотрудников, кото-

рые начнут коллекционную, учетную и хранительскую работу, утвердить По-

ложение о конкретном музее, разработанное в соответствии с Типовым поло-

жением, и перспективный план его развития, в соответствии с которым орга-

низуется сбор или систематизация уже накопленных материалов, их учет и 

хранение.  

Отдельным направлением в деятельности музея является учет и хранение 

экспонатов в соответствии с требованиями инструкций Министерства культу-

ры Украины. За него отвечает специальный высоко квалифицированный сот-

рудник – хранитель. Поэтому должность хранителя (главного хранителя) му-

зея должна быть предусмотрена не только в Типовом положении, но и в пере-

чне должностей научных и научно-педагогических должностей Закона Укра-

ины «Про вищу освіту» (ст. 55), наравне с должностью заведующего музеем.  
 

Коллекция янтаря с включениями ископаемых наземных 

беспозвоночных животных в Калининградском музее 

янтаря 
 

А. Р. Манукян 
 

Калининградский музей янтаря, Калининград, Россия 
 

Collection of amber inclusions of fossil terrestrial invertebrate animals in the 

Kaliningrad Amber Museum. — Manukyan, A. R. — The largest collection of 

amber inclusion that numbers over 9000 items is kept in the Kaliningrad Amber 

Museum. The collection includes almost all insect orders and superorder taxa of 

terrestrial invertebrates. Selection of incoming samples and replenishment of the 
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museum‘s holdings been based on the taxonomic principle. The list of standard 

materials presented.  

 

Таксономическое и биологическое разнообразие беспозвоночных жи-

вотных в кайнозое наиболее полным образом иллюстрируют включения в 

балтийском янтаре. Несмотря на отсутствие вымерших семейств, совре-

менных видов и селективно неестественную представленность таксонов, 

это наиболее значимый источник сведений о происхождении и эволюции 

наземных беспозвоночных на уровне таксонов родового ранга. По этой 

причине лишь музейные коллекции, которые формируются по таксономи-

ческому принципу, могут быть пригодны для решения проблем историче-

ского развития таксономического и биологического разнообразия.  

В Калининградском музее янтаря хранится крупнейшее российское 

собрание включений в янтаре, которое составляет значительную часть 

музейного фонда. При общей численности собрания в 15 тыс. ед. хр. бо-

лее 2/3 музейных предметов (свыше 9 тыс. ед.) составляет янтарь с вклю-

чениями, притом что реальное число животных и растительных объектов 

при подсчете таксонов совместной встречаемости может быть увеличено 

еще в полтора раза.  

Создание коллекции инклюзов началось еще во время работы над экспо-

зицией будущего Музея янтаря, в середине 1970-х гг. Поступление включе-

ний было очень неравномерным, были довольно длительные периоды, ког-

да музей приобретал всего несколько образцов в год, поэтому к началу 

2000-х годов фонд янтаря с инклюзами составлял лишь около 900 ед. хр. 

Целенаправленно коллекция стала формироваться в начале 2000-х годов. С 

тех пор было приобретено большинство наиболее значимых образцов и бы-

ла оформлена таксономическая часть коллекции, в которой присутствуют 

представители почти всех отрядов насекомых и подавляющее большинство 

известных надродовых таксонов беспозвоночных животных.  

В этот же период были приобретены типовые материалы описанных 

В. Назаровым образцов из белорусского янтаря, а также ряд зрелищных 

экспонатов (Vertebrata, Lacertidae, Aves; Insecta: Odonata, Coleoptera, 

Cerambycidae и др.). Среди поступивших в это время палеобиологических 

образцов несомненный интерес представляют различные ксилофаги (ли-

чинки Coleoptera и Lepidoptera) — потребители древесины янтареносной 

сосны (Pinus succinifera), роения двукрылых (Diptera, Chironomidae, 

Ceratopogonidae и др.), форезии, и др. Часть коллекции, имеющая боль-

шое значение для науки, пополнилась редкими, малоизученными таксо-

нами паукообразных (Arachnida, Araneida) и насекомых (отр. Coleoptera, 

Hymenoptera, Hemiptera и др.).  

Каталогизация образцов янтаря с включениями проводится музеем с 

2009 г. Для включения в Комплексную автоматизированную музейную ин-
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формационную систему (КАМИС) была разработана единая схема описа-

ния образцов. Для каждого образца приводится предполагаемый онтогенез 

камня, наличие минеральных включений; для животных объектов указыва-

ется сохранность частей тела и покровов; наличие или отсутствие так назы-

ваемого ―ископаемого тела‖, петрификации и др. Для сининклюзов указы-

вается их локализация, а также истинный или ложный (псевдосининклюзы) 

характер совместной встречаемости. Проводится детальная фотофиксация 

отдельных частей включений, диагностических признаков и т. д.  

Научный фонд коллекции доступен только узкому кругу специалистов и 

систематиков, которые могут использовать его в своей научной работе. Фонд 

можно назвать своеобразным «биологическим архивом» балтийского янтаря, 

в котором накапливаются и хранятся материальные свидетельства об эоцено-

вом периоде — одном из важных этапов эволюции жизни на Земле.  

Общая концепция развития систематической коллекции с включения-

ми направлена на таксономически сбалансированное пополнение фондов 

и поиск уникальных образцов.  

Список типовых материалов коллекции Музея янтаря 

Insecta, Diptera: 1. Голотип вида Rita beresiana Nazarov, 1994 (Limonii-

dae) inserta sedis. 2. Голотип Anepsiomyia alterrans Nazarov, 1994 (Dolicho-

podidae) inserta sedis. Arachnida, Acari, Oibatida: 3. Неотип Strieremaeus 

illibatus Sellnick, 1918; паратипы (3 экз.), неотип вида Tectoribates parvus 

Sellnick, 1931 (№ 1997-24), неотип вида Scutoribates perornatus Sellnick, 

1918.  

 

Деякі стратиграфічні рівні знаходження скам’янілостей 

у верхньому венді Поділля 
 

В. А. Нестеровський, А. І. Мартишин, В. В. Огар 

 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Some stratigraphic levels of fossils in the Upper Vendian of the Podillya region. 

— Nesterovskiy, V. A., Martyshyn, A. I., Ogar, V. V. — A monitoring of the Upper 

Vendian outcrops along the Dniester River canyon and its left tributaries are studied. 

The presence of fossils rich stratigraphic levels available for finding and detail study 

of new forms are confirmed.  

 

В середині липня 2015 року Геологічним музеєм КНУ імені Т. Г. Шев-

ченка була організована експедиція на розрізи верхнього венду (едіака-

рію) вздовж каньйону річки Дністер та її лівих приток. Метою поїздки 

став моніторинг сучасного стану відслонень, оцінка даних, отриманих 

дослідницькою групою Мартишина А. І. протягом багатьох польових се-
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зонів, а також наступний аналіз наявної інформації щодо палеонтологіч-

ної вивченості венду [3].  

В ході польових досліджень була обстежена вендська товща, починаючи 

від її контакту з кристалічними породами фундаменту і закінчуючи перехі-

дною зоною до порід балтійської серії нижнього кембрію. В результаті під-

твердилась наявність стратиграфічних рівнів, багатих фауністичними решт-

ками, в середній частині ломозівських верств та верхніх пластах пісковиків 

ямпільских верств [4]. Окрім таксонів, наведених у попередніх роботах, на 

цих рівнях знайдено багато видів, яких раніше на Поділлі ніколи не зустрі-

чали. Серед найцікавіших слід відзначити групу Dipleurozoa (Dzik) — Proar-

ticulata [6]. До зібраних у 70-х роках минулого століття родів Dickinsonia, 

Valdainia, Podolimirus додалися знахідки Yorgia, Ovatoscutum, Chondroplon, 

Andiva. В кар'єрі біля Новодністровської ГЕС у 2010 році був знайдений 

взірець з кількома екземплярами ―Spriggina‖ borealis Keller & Fed., описа-

ний по єдиному екземпляру з Білого моря Росії. Подільська знахідка значно 

кращої якості, тож вона переконливо показує невідповідність віднесення 

цього виду до складу роду Spriggina Glaessner.  

Відзначимо також унікальну знахідку майже повного екземпляра Po-

dolimirus mirus Fed., переданого Мартишиним А. І. на зберігання до Гео-

логічного музею Київського університету. Стаття, присвячена аналізу 

морфології цього виду та інших Dipleurozoa, саме вийшла з друку.  

Серед важливих знахідок необхідно згадати групу скам‘янілостей роду 

Arumberia Glaessner et Walter. Описані на півночі Австралії ще у 1975 ро-

ці, а потім знайдені в Англії, Уельсі, на Уралі, в Сибіру, Канаді, — ці ска-

м'янілі артефакти дотепер викликають багато суперечок. На думку авто-

рів, найвірогідніше Arumberia є відбитками колоніальних нитковидних 

бактеріально-водорослевих матів. Ці скам'янілості раніше не були відомі 

на Поділлі. Групою Мартишина А. І. за останні два роки знайдено кілька 

морфотипів (видів) цього роду починаючи з бернашівських верств яри-

шівської світи і до верхньої межі вендських відкладів.  

Значне поширення в едіакарії мають різноманітні скам'янілості трубчас-

тої морфології. На ранніх стадіях вивчення фауни пізнього докембрію їх 

найчастіше інтерпретували як іхнофосилії. Проте, накопиченні нині факти 

свідчать про те, що скам'янілості родів Harlaniella, Calyptrina, Somatohelix, 

Shaanxilithes (синоніми — Podoliina, Aviculaichnus, Pseudohiemaloraichnus) 

насправді є не слідами життєдіяльності [1, 5], а найвірогідніше, фосилізова-

ними рештками проблематичних трубчастих організмів [6, 7].  

Особливо важлива тема, як показують дослідження пізнього докемб-

рію останніх років, — це власне іхнофосилії. Майже вся фауна едіакарію, 

яка дійшла до нас у скам'янілому вигляді, — це рештки м‘якотілого седе-

нтарного бентосу (за винятком групи Dipleurozoa та роду Kimberella) [6]. 

Сліди діяльності фіксують появу наприкінці докембрію високорозвинутих 
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організмів, морфологічно близьких до фауни палеозою. Серед наших зна-

хідок на Поділлі слід відзначити численні рештки поліпів типу морських 

анемон (Bergaueria, Conihnus, Conostichnus, Astropolichnus). Унікальними 

є сліди пересування білатерально симетричних організмів (Archaeonassa, 

Bilichnites, Didymaulichnus, Nenixites). Цілком палеозойский вигляд мають 

сліди харчування Oldhamia, Asterichnus, Treptichnus. Наведені дані пере-

конливо свідчать про необхідність подальшого вивчення унікального роз-

різу венду Поділля. Саме тут знаходиться одне з нечисленних місць на 

Землі, де, імовірно, вдасться розгадати таємницю і обставини так званого 

«кембрійського вибуху».  
 

1. Гриценко В. П. Нові знахідки іхнофосилій у бронницьких верствах (могилів-

подількька серія венду) та палеоекологічні умови подільского морського басейну у 

бронницький час // Викопна фауна і флора України: палеоекологіні та стратигра-

фічні аспекти: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2009. – С. 30-35, 424-427.  

2. Иванцов А. Ю. Новые данные о поздневендских проблематических ископаемых 

рода Harlaniella // Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2013. – Т. 21. - С. 1-

10.  

3. Иванцов А. Ю., Гриценко В. П., Палий В. М., Великанов В. А., Константиненко Л. 

И., Менасова А. Ш., Федонкин М. А., Закревская М. А., Сережникова Е. А. Мак-

рофоссилии верхнего венда Восточной Европы. Среднее Приднестровье и Волынь. 

– М. : ПИН РАН, 2015. – 146 с.  

4. Мартишин А. І. Едіакарська фауна ямпільських пісковиків венду Поділля. // Геолог 

України. – 2012. – №4 (40). – С. 97-104.  

5. Соколов Б. С. Вендский этап в истории Земли. — В кн. : Международный геологи-

ческий конгресс. 24 сессия. Док. Сов. Геологов. Палеонтология. – М.: Наука, 1972. 

– С. 114-124.  

6. Ivantsov A. Y. Trace Fossils of Precambrian Metazoans «Vendobionta» and «Mollusks // 

Stratigraphy and geological correlation. – 2013. – 21(3). – P. 252–264.  

7. Meyer M., Schiffbauer J. P., Xiao Shuhai, Cai Yaoping, Hua Hong. Taphonomy of upper 

Ediacaran enigmatic ribbonlike fossil Shaanxilithes // Society for Sedimentary Geology. 

– 2012. – 27 (5). – P. 354-372.  

 

Состояние и перспективы развития украинских музеев наук 

о Земле 
 

В. А. Нестеровский
1
, Е. И. Деревская

2
 

 
1-ННИ «Институт геологии» КНУ имени Тараса Шевченко 
2– Національний науково-природничий музей НАН Украины 

 

Condition and future development of Ukrainian museums of Geosciences. — 

Nesterovskyi, V. A., Derevska, E. I. — The main problems, tasks and work aspects 

of Ukrainian geological museums of geology-mineralogical focus are disclosing. 
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Weak relationship between individual museums been emphasized and the main 

ways of future development are proposed.  

 

Экспозиция музеев наук о Земле раскрывает историю эволюции нашей 

планеты. К наукам о Земле относят геологию, географию, палеонтологию, 

вулканологию, астрогеодезию, океанологию, минералогию, климатологию 

и другие науки, дающие представление об экосистемах. В Украине музеи 

такого направления имеют разное подчинение: академические, университе-

тские, областные краеведческие и частные коллекции. Музеи обеспечивают 

сохранность научных фондов для проведения современных исследований 

разнообразных природных процессов, которые представляют науки о Зем-

ле. Среди множества геологических процессов можно выделить такие как 

— гидротермальные, геохимические, экзогенные, эндогенные, карстовые, 

постмагматические и тектонические процессы.  

Особенностью музеев, которые представляют науки о Земле, есть спе-

цифика основных фондов, которые сохраняют, в первую очередь, камен-

ный материал, добытый из уникальных мест земной коры, мемориальные 

и не возобновляемые объекты окружающей среды. Среди них образцы: со 

дна океанов и морей; из вулканических областей (кратеров вулканов); из 

сверхглубоких скважин; из Антарктиды; острова Змеиного и другие.  

Музеи проводят фундаментальные исследования полученных образцов 

горных пород. Особенностью работы с каменным материалов есть поступа-

тельное накопление научного материала путем детального исследования 

имеющихся коллекций, определение их физико-химических особенностей. 

Одной из проблемных ситуаций для старых коллекций музеев есть отсутст-

вие информации о месте отбора образца. На значение точного обозначения 

места взятия как минералов так и горных пород указывал В. И. Вернадский 

еще в 1901 году. У большинства музеев нахождение минералов и пород 

обозначено в самых общих чертах. Например, в книге поступлений записа-

но: «Китай» или «Бразилия» и т. д. Приходится кропотливо работать, чтобы 

восстановить точное местонахождение, без которого исчезает значение об-

разца для минералогии или другой науки, превращая его в «собакит». Этот 

шутливый термин был введѐнный А. Е. Ферсманом для обозначения образ-

цов минералов и горных пород, без точной привязки и без этикетки, либо 

сильно пострадавших при транспортировке. Тем самым образцы-собакиты 

оказываются непригодными для дальнейшего использования в научных 

исследованиях и в качестве коллекционных экспонатов.  

Музеи выступают в роли литотеки. Обеспечивают сохранность науч-

ных монографических коллекций, образцов редких полезных ископаемых, 

глубоководных морских или океанических образований. Отсутствие 

«двухстороннего движения» между институтами и музеями тормозит пос-

тупление новых палеонтологических (в т. ч. палеоботанических или па-

http://wiki.web.ru/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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леозоологических) коллекций в музеи и, таким образом, не дает полного 

представления о научных достижениях, что делает невозможным прове-

дение, как обучения, так и дальнейших фундаментальных исследований. 

Отсутствие финансирования на зарубежные командировки и экспедиции 

сотрудников музеев, а также на приобретение аттракционных объектов, 

не позволяет в полной мере проводить международное сотрудничество, 

обмен уникальными экспонатами.  

Для украинских музеев свойственна тенденция слабой внутренней ко-

ммуникации, нехватка квалифицированных кадров по коммуникации, не-

понимание целей и значения внешней коммуникации для дальнейшего 

развития. Термин «коммуникация» принадлежит к числу ключевых обще-

научных понятий конца XX и начала ХХІ века и относится к образовате-

льной деятельности музеев.  

Перспективы развития украинских музеев наук о Земле должны касать-

ся следующих вопросов, которые, в целом, взаимосвязаны между собой.  

1. Интеграция музеев наук о Земле в сферу геологического и экологи-

ческого туризма. Развитие рекреационной тематики – выделение и охрана 

геологических памятников и стратотипических разрезов Украины с целью 

сохранения наследия планеты.  

2. Интеграция музеев в образовательно-творческую сферу путем про-

ведения мастер-классов, тематических выставок, презентаций.  

3. Объединение музеев наук про Землю в единое музейное пространс-

тво. Создание общей комплексной многоуровневой музейной базы дан-

ных, которая выступает информационным хранилищем и одновременно 

площадкой для проведения научных исследований, конференций и т.п. в 

институтах и университетах. Оцифровка информации, экспонатов, пред-

метов сохранения. Создание виртуальных музеев, экспозиций выставок.  

4. Развитие внешней и внутренней коммуникаций с примением куль-

турно-коммуникативного подхода и инновационных технологий. Исполь-

зование музеев в качестве связующего звена между наукой и обществом.  

5. Для улучшения финансового климата украинских музеев наук о Зе-

мле, необходимо разработать программы для привлечения инвесторов, 

спонсоров, волонтеров, коллекционеров.  
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Геоморфологічні пам’ятки Житомирщини, як наукові та 

туристичні об`єкти 
 

П. В. Нестеровський 
 

Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, Україна 
 

Geomorphological sights of Zhitomir Region, as scientific and touristic objects. 

— P. Nesterovskyi. — The list of geomorphological sights of Zhitomir Region have 

described. Author proposes the ways promotion of tourism of this region.  

 

Геоморфологічні пам‘ятки займають особливе положення серед всього 

розмаїття природних утворень, що об‘єднуються узагальнюючим понят-

тям «геологічні пам‘ятки». Крім наукового та пізнавального значення, 

вони повинні мати естетичну й туристичну привабливість. Геоморфологі-

чні пам‘ятки є візитними картками ландшафтів і саме завдяки ним ми 

отримуємо важливу інформацію про хід, направленість і динаміку екзо-

генних процесів в геологічному просторі та часі. Часто специфічний об-

рис геоморфологічних пам‘яток надає можливість орієнтуватись на місце-

вості, встановлювати географічне положення і назву населених пунктів.  

Фактичний матеріал для підготовки публікації отримано в польових 

умовах у складі експедиції ДГРП «Північгеологія» (2010-2011р. р.) та ек-

спедицій Геологічного музею Київського національного університету іме-

ні Тараса Шевченка (2013-2014), в яких автор брав особисту участь.  

Житомирська область розташована в межах північно-західної частини 

УЩ з архейсько-протерозойським віком фундаменту, що майже повсюдно 

перекривається тонким осадовим чохлом кам‘яновугільного, тріасового, 

юрського, крейдового, палеогенового, неогенового та четвертинного віку.  

За геоморфологічним районуванням територія області приурочена до 

південного Полісся та Придніпровського лесового підняття. Західна части-

на території характеризується розвитком водно-льодовикових відкладів 

дніпровського зледеніння (пісків, суглинків, глин), а східна — широким 

розповсюдженням моренних відкладів й льодовикових форм рельєфу. Аб-

солютні відмітки поверхні рельєфу змінюються від 280-300 м на південно-

му заході і півдні області до 130 м на півночі. Особливе положення на пів-

ночі займає Словечансько-Овруцька височина з відмітками 250-300 м і бі-

льше.  

Основна частка геоморфологічних пам‘яток Житомирщини приуроче-

на до р. Тетерів (5 об‘єктів) та її правого притоку р. Гнілопять (2 об‘єкти.), 

декілька знаходяться поблизу річки Уж.  
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Ріка Тетерів є головною водною артерією області. Вона протікає з пів-

денного заходу на північний схід і впадає в р. Дніпро у верхів‘ї і Київсь-

кого водосховища. В окремих місцях вона глибоко еродує кристалічні 

породи, утворюючи каньйоноподібну долину.  

В Житомирі р. Тетерів прорізає палеопротерозойські граніти житомир-

ського комплексу, утворюючи прямовисні скелі висотою до 20-30 м з 

обох берегів протягом до 2-х км.  

Вверх по течії, в районі Житомирського водосховища, з лівого берега 

можна спостерігати виходи порід цього ж комплексу у вигляді окремих 

скель — Чацького і Чотирьох братів, що підіймаються відповідно на 30м і 

10 м над рівнем води. Ще вище проти течії, в районі с. Дениши ріка прорі-

зає палеопротерозойські гранодіорити і монцоніти букинського комплек-

су. Скельні виходи підіймаються на висоту до 30 м з обох боків долини 

протягом 5 км. Вище смт. Чуднів прямовисні скелі гранітів і мігматитів 

бердичівського комплексу нижньопротерозойського віку спостерігаються 

з обох боків річки. Висота скель сягає 20 м.  

Вниз по течії, в районі м. Коростишів, обома берегами відслонюються 

скелі, що складені палеопротерозойськими порфіробластичними граніта-

ми коростишевського комплексу. Висота скель сягає 10 метрів і більше.  

Права притока Тетерева — р. Гнилопя‘ть (між сс. Сінгури і Перлявка) 

розкриває мігматити та гранити житомирського комплексу. Вони утво-

рюють мальвничі відслонення, водоспад Вчелька та скелі Кращевського, 

висотою до 45 м.  

Досить цікава геоморфологічна пам‘ятка утворена долиною р. Уж у 

м. Коростень. Тут з обох боків річки та навіть і в її руслі спостерігається 

скупчення великих червоно-рожевих брил гранітів коростенського ком-

плексу. Цей кам‘яний хаос отримав назви — Ольжині купальні, Гігантські 

котли, Баранячі лоби.  

Досліджені геоморфологічні пам‘ятки мають естетичний, привабливий 

вигляд, розташовані в зручних для спостереження місцях і тому їх можна 

включити в перелік туристичних об‘єктів даного регіону. Вони також мо-

жуть бути цікавими геологам, альпіністам, художникам.  

Першочерговими заходами, які необхідно здійснити для популяризації 

геоморфологічних пам‘яток Житомирської області є такі: 

Складення паспортів об‘єктів та їх розміщення в туристичних виданнях.  

Встановлення на місцевості спеціальних знаків, покажчиків та правил 

відвідування пам‘яток.  

Організація місць відпочинку та маршрутів руху туристів.  
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Карбонатитові комплекси лінійного типу як важлива 

складова регіональних Геологічних Депозитаріїв: 

особливості метасоматичної зональності (на прикладі 

масивів Українського, Воронезького щитів та Єнісейського 

кряжу) 
 

Ю. Є. Никанорова, С. Є. Шнюков., І. І. Лазарєва  
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Carbonatite complexes of linear type as an important part of regional 

Geological Depositaries: metasomatic zonality features (at the example of 

Ukrainian Shield, Voronezh Shield and Yenisei Range massifs). — 

Nykanorova, Y., Shnyukov, S., Lazareva, I. — The main direction of host rocks 

contrast types changes during their fenitization for three linear carbonatite massifs: 

Chernigovka (Ukrainian Shield), Dubravinka (Voronezh crystalline massif) and 

Penchenga (Yenisei Ridge), — is the convergence of their mineral and chemical 

compositions. Using elements which are characterized by stable gaining during 

fenitization the single multiplicative zonation index has been suggested for studied 

massifs.  

 

Карбонатитові масиви лінійного структурно-морфологічного типу є ва-

жливим потенційним джерелом фосфатної сировини та широкої гами рідкі-

сних металів (Nb, Ta, LREE, Sr). Потужні екзоконтактові ореоли лужних 

метасоматитів (фенітів), що формуються по різним за складом вихідним 

породам, — характерна особливість цих масивів. Оскільки розміри ореолів 

фенітизації значно перевищують розміри самих карбонатитових тіл, підви-

щенню ефективності геолого-пошукових робіт може сприяти використання 

даних про закономірності зміни мінеральних асоціацій та поведінки петро-

генних і мікроелементів у процесі розвитку таких ореолів.  

Метою даного дослідження є виявлення та дослідження згаданих зако-

номірностей на прикладі трьох лінійних карбонатитових масивів: Чернігів-

ського (ЧКМ), Український щит; Дубравинського (ДКМ), Воронезький 

кристалічний масив; Пенченгінського (ПКМ), Єнісейський кряж. Усі ви-

вчені масиви є представниками лінійного структурно-морфологічного типу 

[1-6], розміщені в межах консолідованих ділянок земної кори, приурочені 

до зон глибинних розломів та залягають у вигляді серій крутопадаючих тіл 

різноманітної морфології. На відміну від ЧКМ та ПКМ, лінійно витягнутих 

в плані, ДКМ має серповидну форму, в чому деякі дослідники припускають 

подібність з класичними карбонатитовими комплексами центрального типу 

[4]. Потужні екзоконтактові фенітові ореоли розвиваються по різноманіт-

ним вихідним породам, які представлені: ЧКМ — мігматизованими архей-
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ськими метаморфітами (амфіболіти, гнейси, сланці), жильними граніт-

аплітами та апліто-пегматоїдними гранітами; ДКМ — мігматизованими 

архейськими гнейсами, а також гранітоїдами (зауважимо, що у ДКМ зафік-

сована і фенітизація піроксенітів комплексу, утворення яких передувало 

карбонатитам); ПКМ — протерозойськими породами силікатного (сланці; 

амфіболіти) та карбонатного (мармури) складу. Найбільш контрастною від-

міною є наявність мармурів у складі рами Пенченгінського масиву, що зна-

чною мірою відображається у продуктах фенітизації. Дещо відмінною є 

рудна спеціалізація масивів: однотипова апатит-рідкіснометалева у ЧКМ та 

ПКМ; апатит-магнетитова у ДКМ. Сучасні оцінки віку формування утво-

рень Чернігівського та Дубравинського масивів дуже близькі – ~2,09±0,015 

(ізохрона по цирконам [6]) і 1,99–2,19 млрд. р. (
207

Pb-
206

Pb метод по сфенам 

і цирконам [4]), відповідно. Більш пізній час формування встановлено для 

утворень Пенченгінського масиву — 0,672±0,093 млрд. р. (Sm-Nd метод, 

ізохрона карбонатитів, розрахована за складом пірохлору, апатиту, амфібо-

лу та валової проби [2]).  

Мінеральний склад власне карбонатитів усіх трьох досліджених масивів 

у цілому подібний: кальцит-доломітовий або суттєво доломітовий у випад-

ку ЧКМ та ПКМ, переважно кальцит-доломітовий та кальцитовий у випад-

ку ДКМ; силікатна частина (ЧКМ та ПКМ — 30-40%, ДКМ — до 50%) 

представлена слюдами, лужними амфіболами та лужними піроксенами 

(окрім ПКМ); відмічається підвищений вміст апатиту. Проте має місце і ряд 

відмінностей у кожному окремому випадку: наявність в карбонатитах Чер-

нігівського масиву олівіну та лужного амфіболу гастингситу, на відміну від 

арфведсоніту у Дубравинському та Пенченгінському масивах; відсутність в 

останньому лужного піроксену; спорадичне поширення гранату (шорломі-

ту) у карбонатитах Дубравинського масиву. Акцесорні та рудні мінерали 

представлені: ЧКМ — магнетитом (до 15%), пірохлор-гатчетолітом (до 5%), 

монацитом, цирконом, сфеном, сульфідами; ДКМ — магнетитом, титано-

магнетитом, ільменітом, сульфідами (пірит, піротин — до 10%), зрідка — 

сфеном, цирконом; ПКМ — пірохлором, колумбітом, ферсмітом, ільмено-

рутилом, молібденітом та сульфідами (халькопірит, піротин) [1-5].  

Процес фенітизації у кожному з досліджених масивів подібний та поля-

гає у: зникненні реліктових мінералів (кварцу, плагіоклазу, рогової обман-

ки, слюди, клінопіроксенів); появі новоутворених мінералів (альбіту, мікро-

кліну, амфіболів та лужних піроксенів, біотиту, флогопіту, кальциту); знач-

ному підвищенні вмісту апатиту (до рудних концентрацій). Асоціація акце-

сорних мінералів представлена: апатитом, піротином, пірохлором, сфеном, 

титаномагнетитом, ільменітом, ільменорутилом (ПКМ); сфеном, апатитом, 

ортитом, магнетитом (ЧКМ); апатитом, магнетитом, сфеном, гранатом 

(ДКМ). При цьому кожному масиву притаманні власні специфічні особли-

вості, такі як: відсутність лужного піроксену у Пенченгінському масиві; 
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відмінні амфіболи — арфведсоніт та рихтерит у ПКМ; рихтерит, еденіт, 

гастингсит у ЧКМ; арфведсоніт у ДКМ; відсутність пірохлор-гатчетоліту та 

наявність шорломіту у Дубравинському масиві. Однак загалом головним 

напрямком перетворення вміщуючих порід різного складу у процесі фені-

тизації є конвергенція їх мінеральних композицій.  

Вивчення поведінки петрогенних та мікроелементів в процесі феніти-

зації вихідних порід досліджуваних карбонатитових масивів дозволило 

виявити для кожного з них групи елементів, поведінка яких характеризу-

ється в процесі перетворень: привносом, виносом або перерозподілом. 

Базуючись на цьому запропоновано єдиний (універсальний) для всіх 

трьох вивчених масивів мультиплікативний показник зональності, який 

дозволяє ідентифікувати екзоконтактові ореоли подібних масивів на знач-

ній відстані від рудних тіл: 

Kuniv = La  Ce  Sr  Zn.  

Елементи, які входять у Kuniv характеризуються стійким привносом і не 

відповідають за рудне навантаження порід, що дозволяє прослідкувати 

зміну концентрацій головних корисних компонентів у процесі фенітизації. 

Таким чином, цей універсальний для трьох масивів показник об‘єктивно 

відображає зростання рівня перетворення вміщуючих порід і значно роз-

ширює розміри пошукової мішені за межі, що дозволяють зафіксувати 

прямі петрографічні дослідження.  
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Результати петрографічного дослідження археологічної 

колекції Дніпропетровського національного історичного 

музею ім. Д. І. Яворницького 
 

І. С. Нікітенко 
 

The results of petrographic investigation of the archaeological collection of Dni-

propetrovsk national historical museum named after D. I. Yavornitsky. — Niki-

tenko, I. S. — The information on the stone artifacts collection of Dnipropetrovsk Na-

tional Historical Museum named after D. I. Yavornitsky and the examined exhibits 

presented. Results of their petrographic analysis were outlined and the provenances of 

the raw materials were determined. Conclusions on the peculiarities of the Middle 

Transdniepria raw stone usage from the Neolithic Age to the Middle Ages were drawn.  

 

Археологічна колекція Дніпропетровського національного історичного 

музею ім. Д. І. Яворницького (ДНІМ) є однією з найбагатших в Україні. 

Чимала кількість музейних предметів у ній представлена виробами з ка-

меню різних епох. Це кам‘яні знаряддя, побутові вироби, жорна та ін. 

Особливе значення має зібрання крупної кам‘яної пластики, починаючи 

від доби енеоліту-бронзи і закінчуючи середніми віками. Так, у колекції 

музею знаходиться відомий Керносівський ідол, а зібрання половецьких 

«кам‘яних баб» є найбільшим у країні.  

Велика кількість кам‘яних експонатів завжди спонукала музей співпра-

цювати з геологами. Так, І. Т. Козловим у 1980-х рр. було здійснено уза-

гальнений петрографічний опис більшої частини колекції половецької 

кам‘яної пластики, а В. Ф. Петрунем було проведено макроскопічне визна-

чення сировини неолітичних мотик та інших експонатів.  

Автором протягом тривалого часу проводяться мінералого-

петрографічні дослідження доступних для подібного вивчення експонатів. 

На сьогодні у шліфах було вивчено понад 150 артефактів. Досліджена ко-

лекція представлена виробами та пам‘ятками різних типів та епох, що ро-

бить її представницькою.  

Для проведення мінералого-петрографічних аналізів було надано зраз-

ки, збереженість яких, або розмір, дозволяли взяття невеликої кількості 

матеріалу, достатньої для виготовлення шліфів.  

Кам‘яні знаряддя та побутові вироби мали найбільше поширення від до-

би неоліту до епохи бронзи (VІІ тис. до н. е. — ІХ ст. до н. е.). Досліджені 

нами предмети представлені абразивним камінням і зернотерками, сокира-

ми, молотками, посудинами, «човниками», клином та ін. Одними з найдав-

ніших виробів є талькові «човники» та посудини доби неоліту. Вони виго-

товлялися з талькових порід, що походять з одного родовища, найвірогід-
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ніше, у Середньому Придніпров‘ї [1]. Свідченням появи землеробства у 

регіоні є колекція неолітичних кам‘яних мотик, виготовлених з місцевих 

гранітоїдів, що переважно мали гнейсову текстуру. Знаряддя, такі як соки-

ри, молоти, клин були виготовлені з амфіболіту, метадолериту, долериту, 

діопсидового кварциту, вапняку, теж поширених у Середньому Придніп-

ров‘ї. Шліфувальні інструменти та зернотерки переважно виготовлялися з 

пісковиків Лівобережжя Дніпра, також застосовувалися поширені у Надпо-

ріжжі гранітоїди (граніт, тоналіт, кристалосланець). Крім того, для зерноте-

рок використовувався розповсюджений на півдні області вапняк, а для шлі-

фувальних каменів — місцеві долерит, тремоліт-хлоритовий сланець, а та-

кож криворізький метапісковик. З території Донбасу у дослідженій колекції 

може походити плошка зрубної культури, виготовлена з халцедонової по-

роди, що розвинулася по вапняку, а також невизначене знаряддя з алеври-

тистого вапняку [2].  

З початком залізного віку метал витісняє камінь зі сфери виготовлення 

знарядь. Основним його застосуванням стає виготовлення зернотерок, 

жорен і різноманітних точил. Так, у скіфський час (VII — III ст. до н. е.) 

зернотерки і точила виготовлялися з гранітів, пісковиків та піщанистого 

вапняку. Одна із зернотерок, знайдених на території області, походить з 

Приазов‘я. Досліджене черняхівське обертальне жорно (середина III — 

перша половина V ст. н. е.) було виготовлене з туфу, що розроблявся у 

Побужжі, а середньовічне жорно — з місцевого кварцового пісковику [3].  

Колекція кам‘яної скульптури ДНІМ представлена стелами доби енео-

літу-бронзи, скіфськими статуями, а також «кам‘яними бабами» доби се-

редньовіччя, що належали половцям та іншим кочовим племенам. У ре-

зультаті аналізу було встановлено, що для виготовлення творів крупної 

кам‘яної пластики протягом усіх часів переважно використовувалися по-

роди, що утворюють родовища в районі місць знахідки артефактів. Так, у 

Середньому Придніпров‘ї на Правобережжі та у зоні Надпоріжжя, де від-

слонюються архейські породи, використовували місцеві гранітоїди, на 

Криворіжжі — метакластоліти криворізької серії, на півдні Дніпропетро-

вщини — неогенові вапняки, на Лівобережжі — пісковики. Проблемою 

дослідження колекції половецьких «баб» є те, що походження більшості 

пісковикових кам‘яних статуй із зібрання музею є невідомим. Дана части-

на колекції формувалася понад сто років тому зі знахідок із різних регіо-

нів України, через що точно визначити походження сировини статуй до-

сить проблематично. Можна лише сказати, що імовірним місцем похо-

дження їх сировини є Лівобережна частина Середнього Придніпров‘я, або 

Центральний Донбас, звідки також надходили пісковикові скульптури.  

Результати петрографічних досліджень автора застосовуються у фон-

довій роботі музею, а дані про сировину та походження кам‘яних виробів 

використовуються при проведенні екскурсій.  
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Автор висловлює щиру вдячність керівництву та співробітникам 

ДНІМ ім. Д. І. Яворницького за наданий для дослідження матеріал.  

 
1. Нікітенко І. С. Про сировину талькових виробів доби неоліту з Дніпровського 

Надпоріжжя // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2012. 

– №5. – С. 12-17.  

2. Нікітенко І. С. Дослідження сировини кам‘яних виробів періоду неоліту-бронзи 

з колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яво-

рницького / І. С. Нікітенко, М. Л. Куцевол //Збірник наукових праць Націона-

льного гірничого університету. – Д. : ДВНЗ „НГУ‖.–  2012. – №38. – С. 11-19.  

3. Нікітенко І. С. Результати петрографічного дослідження колекції стародавніх 

жорен з фондів Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. 

Яворницького/І. С. Нікітенко, М. Л. Куцевол, Е. Д. Коваленко // Збірник нау-

кових праць Національного гірничого університету. – Д. : ДВНЗ „НГУ‖, 2013. 

– №41. – С. 11-18.  

 

Біостратиграфічні дослідження у Київському університеті 

(зі стислим оглядом палеонтологічних зібрань Геологічного 

музею) 
 

В. В. Огар, О. М. Вакуленко 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

Biostratigraphic research in Kyiv University (with a brief overview of Geologi-

cal Museum paleontological collections). — Ogar, V. V., Vakulenko, O. M. — 

The history of biostratigraphic studies in Kyiv University are briefly described. Pa-

leontological collections kept in the museum are considered as a basis for interna-

tional cooperation in biostratigraphy.  

 
Біостратиграфічні дослідження в Київському університеті мають тривалу іс-

торію [2, 3]. Наукова школа палеонтології та стратиграфії виникла практично 

одночасно із заснуванням Київського університету. До її формування причетні 

такі відомі геологи-енциклопедисти, як І. Ф. Шмальгаузен (1849-1894), 

П. А. Тутковський (1858-1930), П. М. Венюков (1858-1916), М. І. Андрусов 

(1861-1924), В. І. Крокос (1889-1931), Б. Л. Лічков (1886-1966) та ін.  

Подальший розвиток біостратиграфічні дослідження отримали у створеному 

в 30-роках минулого століття геолого-географічному факультеті. Їх очолив ака-

демік Б. С. Чернишов, який займався палеонтологією і стратиграфією палеозой-

ських та мезозойських відкладів Донбасу і Дніпровсько-Донецької западини.  

З 1944 року палеонтологічні і стратиграфічні дослідження концентруються 

на кафедрах новоствореного геологічного факультету (з 2014 р. – Навчально-

наукового інституту «Інститут геології»). Фактично їх результати стали осно-
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вою для проведення геологічних зйомок, що у післявоєнний період розгорнули-

ся на території колишнього Радянського Союзу.  

На геологічному факультеті Київського університету історично склались 

пріоритетні напрями палеонтолого-стратиграфічних досліджень, де вдалося 

досягти найвагоміших успіхів. Серед таких напрямів — вивчення стратиграфії і 

унікальної фауни пізнього докембрію і раннього палеозою Придністров‘я, що 

проводились під керівництвом професора В. С. Заїка-Новацького (1924-1994). 

Представниками цього напряму, що продовжують вивчати вендську та силурій-

ську фауну цього регіону, є В. П. Гриценко, А. Ш. Менасова, А. І. Мартишин.  

Вивчення кам‘яновугільних відкладів було і залишається одним із найваж-

ливіших напрямів наукових досліджень у Київському університеті, де створю-

валась наукова школа з вивчення карбону, відома не тільки у колишньому 

СРСР, а й далеко за його межами. Професори А. П. Ротай та О. Л. Ейнор — яс-

краві представники цієї школи. А. П. Ротаю, зокрема, належить розробка сучас-

ної стратиграфічної схеми карбону Донецького басейну. О. Л. Ейнор, крім па-

леонтолого-стратиграфічних досліджень кам‘яновугільних відкладів, займався 

також палеогеографією карбону та вніс суттєвий вклад у розробку та вдоскона-

лення міжнародної шкали кам‘яновугільної системи. Працюючи на геологічно-

му факультеті тривалий час, він створив колектив дослідників карбону, серед 

яких М. В. Вдовенко, Р. С. Фурдуй, В. О. Александров, З. С. Румянцева, П. О. 

Загороднюк, В. В. Огар та ін. Цей колектив тісно співпрацював з науковими та 

виробничими організаціями Росії, Казахстану, Узбекистану, Вірменії.  

Палеонтологією і стратиграфією мезозою та кайнозою займався професор 

Г. І. Молявко, який за свої наукові досягнення у стратиграфії неогену України у 

1972 році був удостоєний звання лауреата Державної премії УРСР. Вагомі дося-

гнення належать також професору М. М. Клюшникову. Зокрема, під його керів-

ництвом проводилась геологічна зйомка ряду районів України, у тому числі 

Київського регіону, що мало велике значення для проектування Київської гід-

роелектростанції та Київського метрополітену. До когорти учнів М. М. Клюш-

никова належать такі відомі спеціалісти як С. А. Мороз, Е. Б. Савронь, 

В. М. Нероденко, В. Ю. Зосимович, Ю. Б. Люльєв, І. П. Соколов та ін. Палеон-

толого-стратиграфічний напрям у дослідженнях мезозою і кайнозою зараз про-

довжують розвивати О. П. Ольштинська, Л. С. Киселевич, Л. В. Попова, 

Ю. А. Тимченко, О. С. Огієнко.  

Біостратиграфічні дослідження, що здійснювались співробітниками Київсь-

кого університету, супроводжувались масовими зборами скам‘янілостей різного 

віку. У Геологічному музеї університету зберігаються унікальні колекції викоп-

ної фауни та флори, що зібрані з різновікових відкладів не тільки території 

України, а й інших країн [1]. Серед них колекції пізньодокембрійських та ран-

ньопалеозойських викопних решток, зокрема — пізньодокембрійської фауни та 

іхнофосилій (В. М. Палій, В. С. Заїка-Новацький, А. Ш. Менасова); строматолі-

тів докембрію та кембрію Омолонського підняття та західної частини Сибірсь-

кої платформи (Р. С. Фурдуй, Н. С. Кирвел); силурійських коралів Волино-

Поділля (В. П. Гриценко).  
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До колекцій верхньопалеозойських скам‘янілостей належить унікальна де-

вонська флора Донбасу (М. Й. Устиновська), що лише частково описана. 

Кам‘яновугільним палеонтологічним решткам належить особливе місце у фон-

дах музею. Найповнішими є колекції фауни і флори із стратотипових розрізів 

Південного Уралу, зібрані Південноуральською експедицією Київського уні-

верситету, яка виконувала палеонтолого-стратиграфічні дослідження на терито-

рії Башкирії за договорами з ВО «Башнефть», а також у процесі підготовки 

польових екскурсій Міжнародних конгресів (1975, 1982). У фондах музею роз-

міщуються колекції кам‘яновугільних брахіопод (О. Л. Ейнор), водоростей 

(П. О. Загороднюк), конодонтів (Р. С. Фурдуй), коралів та хететесових губок 

(В. В. Огар), трилобітів (Л. І. Константиненко). Тут зберігається також велика 

колекція коралів і хететид (шліфи) з карбону Уралу, що вивчена відомим спеці-

алістом Д. Д. Дегтярьовим (Єкатеринбург). Велика колекція мікрофауни (шлі-

фи) походить з опорних розрізів карбону Тянь-Шаню (З. С Румянцева). З кар-

бону цього ж регіону зібрана також представницька колекція коралів (З. С. Ру-

мянцева, І. Х. Нігмаджанов, В. В. Огар).  

З розрізів карбону Донбасу, і, частково ДДЗ, а також екзотичної брили Гір-

ського Криму зібрана велика кількість коралів і хететесових губок (В. В. Огар, 

А. В. Клевцовський), що описані лише частково. Вкажемо також колекцію бра-

хіопод з карбону Середнього Уралу та Вірменії (О. Л. Ейнор), колекцію ниж-

ньовізейських коралів Ірану (В. В. Огар та ін.).  

Серед скам‘янілостей мезокайнозою найважливішими є колекція белемнітів 

та аптихів з юрських та крейдових відкладів Гірського Криму та басейну р. Де-

сни, а також крейдової фауни Криму та Придністров‘я (В. М. Нероденко, Л. С. 

Киселевич). У фондах музею зберігаються колекція палеогенових молюсків 

(С. А. Мороз, Б. Ф. Зернецький). Унікальним експонатом є скелет мамонта (І. Г. 

Підоплічко, В. І. Свистун), а також рештки китоподібних (В. П. Гриценко, Є. А. 

Звонок).  

У музеї розміщена також колекція палеонтологічних решток, зібрана геоло-

гами Анарецької експедиції ВО Техноекспорт (1976) з розрізів мезозою Ірану. 

На жаль, детальні описи цих розрізів до цього часу не знайдені.  

Особливе цінність мають унікальні зразки з колекцій видатних геологів ми-

нулого — І. Ф. Шмальгаузена, П. А. Тутковського, М. І. Андрусова.  

Отже, у фондах Геологічного музею зберігаються палеонтологічні колекції, 

значна частина яких потребує поглибленого вивчення. Вони можуть розгляда-

тись як потенційна база для подальших детальних наукових досліджень, вклю-

чаючи міжнародне співробітництво. Подальше поповнення колекцій, а також 

поширення інформації щодо наявних у фондах скам‘янілостей, сприятиме пере-

творенню Геологічного музею в один із наукових центрів міжнародного співро-

бітництва у сфері палеонтології і біостратиграфії.  
 

1. Геологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевче-

нка : Путівник // Нестеровський В. А., Волконська Л. О., Вакуленко О. М., Фу-

рдуй Р. С. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. — 19 с.  
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Лужні магматичні комплекси як важлива складова 

Геологічного Депозитарію Українського щита: мінералого-

геохімічні особливості провідних типів нефелінових порід 
 

В. Ю. Осипенко, С. Є. Шнюков, І. І. Лазарєва  

 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина 

 

Alkaline magmatic rocks as important component of Ukrainian Shield 

Geological Depository: mineralogical and geochemical features of the nepheline 

rocks main types. — Osypenko, V., Shnyukov S., Lazareva, I. — Near 40 

alkaline rocks massifs are known within Ukrainian Shield. They are located on the 

shield periphery. Despite the similarity in mineral composition of nepheline rocks 

massifs, last ones are differentiated in geochemical features. It can be explained by 

different geochemical specialization of their material source.  

 

Український щит (УЩ) є класичною областю поширення лужних по-

рід. На сьогодні в його межах відомо більше 40 масивів і проявів, розта-

шованих у Приазовському, Дністрово-Бузькому та Середньопридніпров-

ському мегаблоках [3, 5].  

У даній роботі вибірково розглянуто мінералогічні та геохімічні особ-

ливості нефелінових порід типових для УЩ лужних масивів: Проскурів-

ського, Антонівського, Чернігівського карбонатитового масиву (ЧКМ), 

Малотерсянського, Октябрського, а також Городницької інтрузії. Тради-

ційно подібні утворення відносяться до двох різновікових формацій луж-

них порід [5]: лужно-ультраосновної (карбонатитової) з віком 2,1 млрд 

років (Проскурівський, Антонівський, ЧКМ, Городницька інтрузія) та га-

бро-сієнітової з віком 1,7 млрд років (Малотерсянський, Октябрський). Ці 

масиви розташовані в основному на периферії щита і приурочені до зон 

глибинних розломів значної протяжності. Вміщуючими породами Про-

скурівського й Антонівського масивів є гранітоїди, Малотерсянського та 

Чернігівського — граніти, гнейси, амфіболіти, Городницької інтрузії — 

граніти та гнейси. Породи безпосередньо масивів розглядаються в якості 

потенційного джерела P, Zr, Nb и REE (Малотерсянський, Октябрський, 

ЧКМ), а також нефелін-польовошпатової сировини [1].  

Нефелінові породи в усіх згаданих масивах представлені головним чи-

ном нефеліновими сієнітами (канадитами, фойяїтами, маріуполітами), 
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однак для Проскурівського, Антонівського та ЧКМ характерні також лу-

жно-ультраосновні породи ійоліт-мельтейгітового ряду та якупірангіти; і 

лише Городницька інтрузія складена олівін-нефелін-піроксеновими, голо-

вним чином меланократовими, породами ійоліт-якупірангітового ряду.  

Мінеральний склад нефелінових сієнітів усіх масивів у загальних ри-

сах подібний, однак концентрації як породоутворюючих, так і акцесорних 

мінералів коливаються в широких межах для різних масивів (%): головні 

породоутворюючі мінерали — лужний польовий шпат і альбіт (40-80), 

нефелін (5-50), амфібол (гастингсит), піроксен (егірин-саліт), біотит (5-20, 

до 40-60 в суттєво біотитовий відмінах), кальцит (2-7); акцесорні — апа-

тит (<0,1-15), циркон (<0,1-1), ільменіт (1-6), сфен (0,5-5). Для ЧКМ також 

характерним є пірохлор (до 1%) і ортит (0,5%), а для Октябрського — 

бритоліт, бастнезит і ринкіт [5, 8, 9].  

Породи ійоліт-мельтейгітового та ійоліт-якупірангітового рядів скла-

дені (%): нефеліном (15-65), польовим шпатом (5-40), егіринвмісним пі-

роксеном (10-45, до 70 в мельтейгітах), олівіном (у ЧКМ гортонолітом 5-

20), амфіболом (роговою обманкою та гастингситом 2-10), слюдами (біо-

тит, флогопіт — 1-10). Акцесорні мінерали представлені: апатитом (1-3, у 

ЧКМ — 5), кальцитом (1-5), ільменітом і магнетитом (3-5). Серед акцесо-

рних мінералів ЧКМ, крім вищезазначених, представлені також сфен, мо-

нацит, графіт, сульфіди [5, 8, 9], а серед порід Городницької інтрузії — 

гранат (андрадит, меланіт), хромшпінеліди, альбіт, рутил [7].  

Незважаючи на загальну схожість у мінеральному складі, геохімічні 

особливості дозволяють виділити породи Проскурівського та Антонівсько-

го масивів і Городницької інтрузії в окрему групу, яка характеризується, 

перш за все, низьким вмістом таких несумісних елементів як Nb (3,5-

76 ррm), Zr (19-186 ррm) і LREE (10-140 ррm), порівняно низькою концент-

рацією TiO2, відсутністю карбонатитів [2, 7, 9].  

Особливу увагу при вивченні масивів лужних порід УЩ було приділе-

но Проскурівському масиву. На основі отриманих нових геохімічних да-

них складу порід, що його складають, було проведено порівняння з ЧКМ і 

виявлено суттєві відмінності в поведінці вказаних характерних мікроеле-

ментів (Zr, Nb, LREE).  

Наявні дані ізотопного складу Sr, Nd, C и O [4, 6], незважаючи на різний 

ступінь контамінації коровим матеріалом, свідчать про мантійну природу 

порід даної групи. Тому виявлена аномальна геохімічна спеціалізація порід 

перерахованих масивів, швидше за все, може пояснюватись різною геохімі-

чною спеціалізацією джерела їх речовини — мантійних резервуарів.  
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Grebenivskiy ground – object geological depositary of Ukrainian carpathians. 

— Pavlun, M. M., Generalova, L. V., Hnylko, O. M., Bilonizhka P. M., Smish-

ko, R. M., Shvayevskij, O. V. — The geotouristic аnd educational object (route) 

―Grebenivskiy Ground‖ are presented. The object is possible supervision after fea-

tures of geological structure of the Skyba zone of the Flysch Carpathians. The con-

nection with geological landmarks are underlined.  

 

Зміна геополітичної ситуації в країні викликала необхідність щодо 

пощуку нових навчальних полігонів для проведення геологічних практик 

http://alkaline.web.ru/2011/circ1_ru.htm
http://alkaline.web.ru/2011/circ1_ru.htm
http://alkaline.web.ru/2011/circ1_ru.htm
http://alkaline.web.ru/2011/circ1_ru.htm
http://alkaline.web.ru/2011/circ1_ru.htm
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геологічного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка. Вже тривалий час ЛНУ проводить частину другої навчаль-

ної геологознімальної практики другого курсу на Гребенівському полігоні 

в середній частині р. Опір правого допливу р. Стрий. В адміністративному 

відношенні навчальний полігон розміщений в Сколівському районі Львів-

ської області. Зупинимось на особливостях геологічної будови Гребенів-

ського полігону та його околиць.  

В структурно-тектонічному аспекті Гребенівський полігон охоплює 

скиби Скибового покриву флішових Українських Карпат. Практика почи-

нається рекогносцерувальним маршрутом по р. Орява. Спочатку, в Святос-

лавському карьєрі (геологічної пам‘ятки) на околиці с. Сколе, студенти зна-

йомляться з флішовими розрізами стрийської світи. Далі маршрут продов-

жується вверх по р. Орява до/і в межі с. Коростів. Вздовж течії ріки знахо-

диться низка відслонень, які дають змогу прослідкувати нарощування верх-

ньокрейдової (сенонсько-нижньопалеоценовою) стрийської світи середньо-

верхньопалеоценовою ямненською, нижньоеценовою манявською, нижньо-

середньоеоценовою вигодською, середньо-верхньоеоценовою бистрицькою 

світами та олігоцен-міоценовою менілітовою серією скиби Парашка [1]. На 

південній околиці с. Корчин в п. Велика Річка спостерігається водоспад 

Гуркало висотою 4 м, який приурочений до нижнього кременистого гори-

зонту менілітової світи (геологічна памятка).  

На всій території Скибової тектонічної одиниці стрийська світа пред-

ставлена сірим флішем і складена ―класичними‖ різношаруватими турбі-

дитами. В межах полігону стрийська світа відслонюється в потоці Зака-

лівському, лівому допливі р. Опір, на правому борту р. Зелемʼянка (права 

притока р. Опір). Відслонення ямненської та манявської світ репрезенто-

вані в карьєрах правого і лівого бортів яру Гребеновець, правого складо-

вого р. Опір, в с. Гребенів. Утворення менілітової серії, крім р. Орява, від-

слонюються по р. Опір — в смт. В. Синьовидне, правій притоці р. Опір –

Дерешин, лівій притоці р. Опір — Кийовець.  

Ямненська світа представлена массивними пісковиками. За структур-

но-текстурними особливостями вони відповідають флішу, якому прита-

манні виражені класичні текстури Боума, характерні для високогустинних 

турбідитних потоків. Детальне вивчення ямненських пісковиків (зокрема, 

в районі історико-ландшафтного комплексу давньорускої фортеці XI–XIII 

cт. Тустань, Урицькі скелі) псамітів характеризуються крупною скісною 

шаруватістю і, вірогідно, сформовані потужними придонними течіями. 

Манявська світа представлена ―ієрогліфовим‖ тонкосередньоритмічним 

строкатоколірним флішем, який можна інтерпретувати як відклади дріб-

но- і середньозернистих турбідитних потоків, придонних течій, а також 

геміпелагіти (червоні і зелені пеліти, рідше з прошарками і лінзами кре-

менів). Стратиграфічний розріз манявської світи нарощується потужними 
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товстошаруватими пісковиками вигодської світи. В басейнах рік Опору і 

Оряви вигодська світа характеризуються так званими ―оравськими піско-

виками‖, седиментологічні риси яких свідчать про нагромадження їх вна-

слідок діяльності придонних течій. Вище вигодської світи залягає серед-

ньо-верхньоеоценова бистрицька світа: тонко- і середньоритмічний фліш 

— чергування дрібно- і середньозернистих турбідитів зі скісношарувати-

ми відкладами течій та з глинистими зеленими геміпелагітами. На північ-

ному заході в зовнішній частині Скибового покриву (Берегова, Орівська 

скиби) бистрицький ритмічний фліш заміщується попельською світою, 

що складена шаруватими мергелями геміпелагічного походження. Розріз 

еоцену завершується зеленувато-сірими геміпелагічними мергелями ше-

шорського горизонту (потужність до 10–20 м). Вище лежить олігоценово-

міоценова менілітова світа, в долішній частині якої розвинений нижній 

кременевий горизонт (потужність від перших до перших десятків метрів), 

складений типовими тонкопаралельношаруватими геміпелагічними кре-

менисто-карбонатними відкладами (лівий борт р. Опір в районі смт. 

В. Синевидне). Основна частина менілітової світи складена чорними не-

карбонатними збагаченими органічною речовиною тонколистуватими 

аргілітами (так званими ―менілітовими сланцями‖) геміпелагічного похо-

дження, а також прошарками сірих вапнистих аргілітів, лінзами піскови-

ків (в тому числі клівських).  

В тектонічному сенсі Гребенівський полігон є на межі скиб Парашка 

та Зелем‘янка. Тектонічна структура між названими скибами тут проявля-

ється через підкід, який виположується на глибині, надаючи йому лістри-

чного виду. Скиба Зелем‘янка є висячим крилом (алохтон). Скиба Параш-

ка представляє лежаче крило (автохтон). На полігоні розривне порушення 

простежується субмередіонально з північного заходу від с. Коростів на 

південний схід до пригилової частини потоку Зелем‘янка. В алохтоні ски-

би Зелем‘янка в Гребенівському (південному для полігону) карьєрі нара-

ховується до 5 підкидів, які формують лускувате віяло її чолової частині. 

В зоні розлома контактують породи стрийської і менілітової світ. Ширина 

зони розлому в Гребенівському кар‘єрі становить 400–700 м. На потоках 

Лісничий і Закалівський ширина розлому між скибами Зелем‘янка і Па-

рашка коливаєься від десятків до перших сотень метрів. В структурному 

плані породи стрийської світи тяжіють до приядерної частини антикліналі 

алохону скиби Зелемянка, північно-західне крило якої зруйноване розри-

вом. Породи менілітової світи формують синкліналь автохтону скиби Па-

рашка. В Гребенівському карьєрі, що в пригірловій частині р. Зелем‘янка, 

студенти можуть вивчити мезоструктурні парагенезиси: системи дрібних 

прирозломних ізоклінальних високих симетричних та асиметричних скла-

док у фронтальній частині скиби Зелем‘янка; дрібні розломи, що контро-

люють процеси лямінації та дигідації у прирозломній зоні; фрагменти ме-
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ланжевих утворень, кінк-банди, кліважні системи, їхні взаємовідношення 

зі складчастістю. В тиловій частині алохтону скиби Зелем‘янка складки за 

співідношенням ширини і висоти відносяться до відкритих плоських си-

метричних аркоподібних структур. Крім розривних порушень субкарпат-

ського простягання в межах полігону відзначаються диз‘юнктиви з анти-

карпатським орієнтуванням. Гребенівський карьєр розглядається як гео-

логічний пам‘ятник. Він є об`єктом екскурсій КБГА [3], як і Святославсь-

кий карьєр.  

В околицях смт. В. Синьовидному поблизу бази Львівського універси-

тету в відслоненнях р. Опір простежується Побукська антикліналь. Вона 

виступає у формі видимої від дороги коробчастої складки в крутому 

урвищі правого берега р. Опору близько 3 км південніше його впадіння в 

р. Стрий. В середній течії р. Кам‘янка (права притока р. Опір) спостеріга-

ється каскад невеликих водоспадів у масивних грубошаруватих піскови-

ках ямненської світи Cколівської скиби. Породи залягають моноклиналь-

но із невеликим їх нахилом на південний захід, що сприяє утворенню куе-

стоподібного рельєфу Унікальність розрізів і геоморфологічних особли-

востей р. Кам‘янка викликала пропозицію щодо включення даного 

об‘єкту до геопарку ―Кам‘янка‖ [2].  

 В межах Гребенівського полігону студенти ефективно опановують ка-

ртувальний метод, методологічні і організаційні прийоми геологічної 

зйомки, знайомляться з геологічними пам‘ятками. Гребенівський полігон і 

розташовані в його околицях геологічні об‘єкти в останні десятиліття 

привертають уваги науковців і студентів-геологів. Особливості морфоло-

гії структури, відносно хороша відслоненість дають змогу розширити та 

удосконалити знання про Карпати. Геологічна ексклюзивність території 

Гребенівського полігону і прилеглих територій дає змогу рекомендувати 

його як геотуристичний об‘єкт геологічного депозітарія України.  

 
1. Геологическая карта Украинских Карпат и прилегающих прогибов масштаба 1 : 

200 000 / [В. С. Буров, О. С. Вялов, С, П. Гавура и др. ]; под. ред. В. А. Шаки-

на. – Киев : Мингео УССР, 1976. – 6 л.  

2. Ващенко В. О. Пилипчук О. М. Геопарк «Кам‘янка» Збірник наукових праць 

Українського державного геологорозвідувального інституту (в друці) 

3. Путеводитель тектонической, стратиграфической и седиментологической экс-

курсий XI Конгресса Карпато-Балканской геологической ассоциации / Буров 

В. С., Бызова С. Л., Вялов О. С. и др.; под ред. О. С. Вялова, В. В. Даныша, Я. 

О. Кульчицкого. – К. : Наук. думка, 1977. – 116 с.  
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Номенклатура мінералів у музейних колекціях у світлі 

рекомендацій міжнародної мінералогічної асоціації 
 

О. М. Пономаренко, Г. О. Кульчицька, Д. С. Черниш 
 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН 

України, Київ, Україна 
 

Minerals nomenclature in the museum collection with in the recommendation 

of International Mineralogical Association. — Ponomarenko, O. M., 

Kulchitska, G. O., Chernysh, D. S. — Commissions of the International 

Mineralogical Association which control the approval of new mineral species have 

discredited a large number of old species and their names, have regulated the 

nomenclature of minerals in large groups and renamed many of them, have 

developed recommendations for the spelling of mineral names and their varieties. 

Preserving the historical and vernacular names of minerals, however, we have to 

take into account the recommendations of the International organization, in 

particular in the mineralogical collections.  

 

З 1959 року функцію затвердження нових мінеральних видів і упорядку-

вання їх номенклатури покладено на Міжнародну мінералогічну асоціацію 

(International Mineralogical Association — ІМА). Створені при ІМА комісії (з 

2006 р. вони об‘єднані в одну — Комісію з нових мінералів, номенклатури і 

класифікації (Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification — 

СNМNС) виконали значний обсяг роботи. Було переглянуто величезну кіль-

кість термінів, що стосувалися назв мінералів, відкритих до 1959 року. Мова 

йде про десятки тисяч назв, що використовувалися у науковій літературі. Всі 

назви було поділено на три категорії: 1) раніше відкриті мінерали (grandfa-

thered), належність яких до окремого виду не викликала сумніву; 2) сумнівні і 

дискусійні мінерали (questionable), що потребували уточнення складу або 

структури, і 3) дискредитовані (discredited). Станом на кінець 1965 року пере-

лік правомірних і сумнівних мінеральних видів скоротився до менш ніж 

2 тис. Мінерали, що були відкриті після 1960 року, реєструвалися комісією 

ІМА і отримували статус затверджених (IMA-approved) лише після її ухвален-

ня. Номер реєстрації (напр. хромдравіт = ІМА 1982-055) розглядався в пода-

льшому як синонім до тривіальної назви мінералу. На березень 2015 року 

список IMA налічував 5012 затверджених і сумнівних видів [1].  

Дискредитація видів та деяких назв мінералів. Комісіями було дис-

кредитовано і самі мінерали, як такі, і назви деяких мінералів. Статус дис-

кредитованих отримали мінерали, що виявилися сумішшю мінеральних 

видів або їх відмінами (різновидами). Після зміни правил затвердження 

нових видів [2] до дискредитованих приєдналися політипи і деякі полі-

морфи, проміжні члени ізоморфних рядів, антропогенні продукти тощо. 



Природничі музеї та їх роль в освіті і науці (Київ, 2015) 

Natural History Museum and their Role in Education and Science (Kyiv, 2015) 
 

100 

 

Внаслідок різних причин втратили статус мінеральних видів такі відомі 

нам мінерали як алуштит, керченіт, тарасовіт, олігоклаз, андезин, лабра-

дор, бітовніт, біотит, лепідоліт тощо. Назвами серій стали терміни «епі-

дот», «апатит», «апофіліт», «бритоліт» тощо.  

Що стосується назв, то дискредитація торкнулася тих мінералів, що бу-

ли відкриті в різних країнах і отримали там свої назви. Пріоритет визнано за 

назвою, що була оприлюднена раніше, а інші — дискредитовано, признано 

синонімами до пріоритетної назви. Внаслідок такого впорядкування зі спи-

ску затверджених видів [1], зникли такі знайомі нам назви як сфен, ортит, 

астраханіт, антимоніт, дистен, калушит, бекеліт. Вони відповідно замінені 

на титаніт, аланіт, бльодит, стибніт, кіаніт, сингеніт, бритоліт-(Ce). Дискре-

дитація назви не означає дискредитації мінералу як виду. Це наші історичні 

назви, які разом з народними слід зберегти, до чого закликає також СNМNС 

[3]. Однак, використовуючи традиційну чи навіть народну назву мінераль-

ного виду, щоб уникнути непорозумінь, обов‘язково слід зазначити його 

назву, затверджену IMA, і, навпаки, вибираючи міжнародну назву не зайве 

згадати її синоніми у національній мові.  

Зміни в номенклатурі мінералів. Стрімкий ріст чисельності нових ви-

дів у деяких групах, що стали вже надгрупами, вимагав перегляду їх номен-

клатури і створення раціональної термінології. Лише за останні 10 років 

СNМNС переглянула номенклатуру у групах сульфосолей, апатиту, алуніту, 

пірохлору, турмаліну, гранату. До цього були цеоліти і епідоти, евдіаліти 

тощо. Неодноразово переглядалась номенклатура надгрупи амфіболів, вна-

слідок чого у старі терміни було вкладено новий зміст. Так, такі терміни як 

тараміт, катофорит, вінчит і лікеїт, що представляли крайні залізисті члени 

ізоморфних рядів, тепер представляють їх алюміній-магнієві члени, а про-

тотипи отримали іншу назву. У надгрупі турмалінів зміни торкнулися таких 

видів, як увіт, бургерит, ліддікоатит, оленіт, повондраїт. Багато плутанини 

внесли у словники перейменування у групі апатиту, незавершеним можна 

вважати перейменування у групі пірохлору. Уникнути деяких непорозумінь 

допоможуть кристалохімічні формули, якими повинен супроводжуватися 

показ мінералів у музейних експозиціях.  

Українські назви мінералів. На даний час в Україні нема нормативних 

сучасних мінералогічних словників. Останній правопис українських назв 

мінералів був затверджений у 1975 році Мінералогічним словником Є. К. 

Лазаренка і О. М. Винар. З того часу кількість мінеральних видів зросла 

вдвічі, змінилися правила українського правопису, розроблено діючий ста-

ндарт щодо назв хімічних елементів, змінено правила транскрипції і транс-

літерації з латиниці на кирилицю. Порівняння назв мінералів у норматив-

них російсько- і українськомовних словниках показує, що досі не існувало 

єдиного способу передачі латинописних назв кирилицею. В одних випадках 

це пряма транслітерація, літера за літерою, в іншому — транслітерація че-
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рез транскрипцію, передача звучання латинописної назви літерами націона-

льної абетки. Оскільки тривіальні назви мінералів призначені увіковічити 

пам‘ять про видатну особу або про місцезнаходження зразка, бажано, щоб 

власна чи географічна назви були впізнані в інших мовах. Тому перевага 

зберігається за варіантом транскрипції, але для цього необхідна інформація 

про мову запозичення, оскільки латинописні терміни запозичені з різних 

мов. У разі експонування мінералу крім латинописного синоніму до назви 

не зайвою буде інформація про її етимологію.  

Правила написання назв мінералів. СNМNС твердо наполягає лише 

на одному правилі — назва мінерального виду повинна передаватися од-

ним словом, навіть якщо вона утворена з двох слів (андрейівановіт, дміт-

рійівановіт). Назва хімічної відміни, навпаки, повинна складатися з двох і 

більше слів. Рекомендують віддавати перевагу таким формам як «збагаче-

ний на Fe
2+

», «пересичений Cr
3+

», «Cu
2+

-вмісний».  

У нових номенклатурах, розроблених СNМNС для груп і надгруп, у 

назвах мінералів широко використовують символи і назви хімічних еле-

ментів. Символ елемента у круглих дужках приєднують до кореневого 

слова через дефіс в якості суфікса (бритоліт-(Y), діккінсоніт -(KMnNa)). В 

разі обмінних катіонів — дужки опускають (томсоніт-Sr). Назву елемента 

записують у вигляді префікса нероздільно, навіть якщо утворюється гро-

міздке слово (хлорапатит, фероалюміноселадоніт). CNMNC спочатку ре-

комендувала використовувати дефіс лише в разі необхідності, однак в 

останніх класифікаціях (надгрупи амфіболів, гранату, пірохлору) стали 

інтенсивно його вживати навіть у менш складних назвах (феро-еденіт, 

хром-дравіт), не кажучи про більш складні (кліно-феро-фери-флуоро-

холмквістит). Очевидно, що використання дефісу полегшує вимову скла-

дної назви і одночасно показує належність мінералу до групи видів, бли-

зьких за складом, тому можна прогнозувати, що використання дефісу бу-

де і надалі розширюватися.  

Синтетичні сполуки, якщо вони не мають ідентичних природних ана-

логів, рекомендується подавати в лапках («топаз-ОН»). Взагалі, СNМNС 

рекомендує всі терміни, які не стосуються видової назви, брати в лапки, в 

т. ч. скорочені назви видів, якщо їх не можна помістити повністю в табли-

цях чи на рисунках. (напр. «Fe-Al-селадоніт») 

Висновки. Залишаючи за собою право щодо використання історичних 

і народних назв мінералів, музейні працівники повинні враховувати зміни 

у номенклатурі мінералів, рекомендовані ІМА, щоб не виникало конфуз-

них ситуацій.  

 
1. Nickel Ernest H., Grice Joel D. The IMA Commission on new minerals and 

mineral names: Procedures and guidelines on mineral nomenclature //The Canadian 

Mineralogist. – 1998. – Vol. 36. – Р. 3-16.  
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Самоцветы Памира на стендах геологического музея 

Республики Таджикистан 
 

В. В. Прокопець
1
, Собиров Н. Х. 

2
, Т. В. Шоева

3
 

 
1. Колледж геологоразведочных технологий КНУ им. Т. Шевченко, Киев, Укра-

ина,  
2. ЧП «Корон-Ювелир», Республика Таджикистан,  
3 Отдел науки Главного управления геологи при Правительстве Республики 

Таджикистан 
 

Gems of the Pamirs in the stands of Republic Tadjikistan Geological Museum. 

— Prokopets, V. V., Sobirov, N. H., Shoeva, T. V. — Concise description is given 

of the history of foundation and the present day acquisitions of Republic Tadzhikist-

an Geological Museum which has striking representatives of the Pamir precious and 

semi-precious stones in its stone collection. The most important (regarding 

semiprecious stones raw materials extraction) mining regions of the Pamir are 

briefly characterized.  

 

Впервые Геологический музей в Таджикистане открыт в 1947 г.; его 

экспозиция, помещенная в восьми витринах, характеризовала в основном 

месторождения полезных ископаемых Центрального Таджикистана. В 

1959 г. геологический музей был организован заново; каменный материал 

этого собрания широко представлял минералого-петрографические осо-

бенности горно-промышленных районов республики. В связи с нехваткой 

экспозиционных площадей в столице республики было построено новое 

здание музея с демонстрационным залом площадью 320 кв. м. и четырьмя 

рабочими кабинетами: шлифотекой, фототекой, комнатой монографичес-

ких коллекций по палеонтологи и комнатой истории изучения геологи 

Таджикистана. В 2011 г. — после почти двухлетней реконструкции — 

музей был открыт заново.  

В настоящее время Геологический музей является научным хранили-

щем образцов минералов, горных пород и окаменелостей не только Тад-

жикистана, но и ближнего и дальнего зарубежья. Всего в 110 витринах 

выставлено более 4,5 тысяч экспонатов, среди которых особо выделены 

25 новых минералов, открытых геологами республики в годы бывшего 

Союза и за период независимости.  

В выставочном зале музея выделены три отдела: 
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- систематический — коллекции по кристаллографии, минералогии, пет-

рографии и палеоботанике; 

- отдел полезных ископаемых — основной отдел музея, в нем экспонирую-

тся представители всех генетических типов месторождений и наиболее 

интересных в научном отношении рудопроявлений республики; 

- отдел региональной геологии, отражающий геологическое строение ре-

гионов республики — Северного, Центрального, Юго-Западного Таджи-

кистана и Памиро-Дарваза.  

В отделе ‖Полезные ископаемые― размещение каменного материала 

проведено согласно общепринятой группировки месторождений: метал-

лические, неметаллические полезные ископаемые, строительные материа-

лы и минеральное топливо.  

Внимание посетителей музея неизменно привлекает раздел ‖Облицо-

вочные, поделочные и ограночные камни Таджикистана―, экспонаты ко-

торого наглядно демонстрируют камнесамоцветное богатство физико-

географических областей республики. Его украшают: 

по Памиру и Дарвазу — образцы красного корунда, благородной шпи-

нели, аквамарина, топаза, горного хрусталя, полихромного турмалина, 

лазурита, лунного камня и др.; 

по Северному Таджикистану — образцы аметистизированного кварца, 

бирюзы, агатов, гипса-селенита, яшмы и др.; 

по Центральному Таджикистану — образцы кварца, арагонита, мрамо-

рного оникса, яшмы и др.; 

по Юго-Западному Таджикистану — образцы аметиста, арагонита, ба-

рито-целестина, офита, гипса и др.  

Памиро-Дарваз в последние десятилетия выдвигается в качестве весь-

ма перспективной в отношении источников ювелирного (ограночного) и 

поделочного (камнерезного) камнесамоцветного сырья области. Здесь на 

относительно небольшой территории (площадью 63,7 тыс. км
2
) выявлены 

десятки месторождений и сотни проявлений редчайших самоцветов.  

Ныне в пределах Памира (Памиро-Дарваза) согласно принятому тад-

жикскими геологами горнорудному районированию выделено несколько 

минерагенических районов: Дарвазский, Сауксай-Маркансуйский, Ванчс-

кий, Музкол-Рангкульский, Рушанский, Базардаринский, Аксуйский, 

Юго-Западный. Из вышеприведенных районов наиболее значительные по 

масштабам и разнообразию камнесамоцветного сырья объекты выявлены 

прежде всего в пределах Ванчского, Рушанского, Базардаринского, Муз-

кол-Рангкульского и Юго-Западного.  

Ванчский горнорудный район (долины р. р. Ванч, Язгулем, разделен-

ные Дарвазским, Ванческим и Язгулемским хребтами) характеризируется 

сложным комплексом метаморфических и осадочно-вулканогенных пород 

широкого возрастного интервала — от рифея до карбона. Из ювелирно-
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поделочных камней в районе известны проявления аметиста, полихром-

ного турмалина, зонального граната, эпидота и раухтопаза.  

В 30-60-е годы бывшего Союза район являлся одним из главных пье-

зокварцевых узлов страны. Почти 90 % хрусталеносных жил района рас-

полагаются в позднепротерозойских кварцитах, небольшая часть — в 

мраморах и сланцах. Максимальной промышленной ценностью отличаю-

тся месторождения штокверкового типа: из их объемных кварцевых пог-

ребов в разные годы были добыты прозрачные и бесцветные кристаллы 

кварца длиной до 12-25 см и весом 70-200 г.  

Рушанский горнорудный район (бассейн р. Бартанг от устья до озера 

Сарез). В геологическом плане осевая часть и правобережье р. Бартанг — 

одноименная вулкано-тектоническая депрессия, ядро которой выполнено 

магматическими породами среднего и основного состава (палеоген ?).  

В районе зарегистрировано болем 20 проявлений камнесамоцветного 

сырья, из которых наибольший интерес представляют: темнозеленый ту-

рмалин и рубеллит (Вошорв), ювелирно-поделочный аметист (Даржист), 

берилл и розовый андалузит (Кудара), пегматитовый амазонит (Узарир), 

разноцветный арагонит (Березовое) и лазулит (Ванд).  

Юго-западный горнорудный район (орографически охватывает Шуг-

нанский, Ишкашимский и Шахдаринский хребты) в тектоническом плане 

— срединный массив, сложенный мощным комплексом метаморфических 

пород от архея до позднего протерозоя.  

Район с глубокой древности известен как крупный камнесамоцветный 

узел, два месторождения которого — благородной шпинели Кухилал и ла-

зурита Ляджвардара — пользуются всемирной известностью. Всего здесь 

выявлено более ста проявлений ювелирных и поделочных минералов. Наи-

более перспективными, заслуживающими детального изучения признаны: 

Вяздара (горный хрусталь), Дальнее (рубин), Гундарв (турмалин), Звездное 

и Перевал Даршай (берилл), Ямчун (гранат), Горондара (лазурит).  

Музкол-Рангкульский горнорудный район (южная часть Каракульской 

впадины, долина р. Рангкуль, Южный Акбайтал и склоны хр. Туракулома), 

основной тектонической структурой которого является Музкольский антик-

линорий, сложен рядом формаций: гнейсо-гранитовой, амфиболитовой, крис-

талло-сланцево-гнейсовой и мрамор-гнейсовой. Выступы серединного мас-

сива окаймлены вулкано-терригенными образованиями (кембро-ордовик) и 

карбонатно-терригенными толщами (карбон и триас-средняя юра).  

Музкольский срединный масссив является одним из крупнейших кам-

несамоцветных узлов Центральной Азии — с большим набором ювелир-

ных и поделочных камней: рубина, сапфира, топаза, полихромного тур-

малина, благородного скаполита, граната, амазонита, раухтопаза и др. 

Уникальным по качеству сырья является месторождения ювелирного ру-

бина Снежное, локализующееся в кальцитовых мраморах (с прослоями 
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гранат-кианит-биотитовых сланцев) нижнего протерозоя. Корунд (двух 

генераций) месторождения образует кристаллы и сростки размером до 

3 х 3 х 10 см. В том же петрографическом горизонте выявлены еще два 

месторождения — Надежда и Тимоша.  

Район прославился уникальными по качеству кристаллами разноцвет-

ного скаполита (месторождение Кукурт) и полихромных турмалинов в 

жилах и линзах пегматитов (месторождение Мика).  
 

1. Еров З. Е., Вольнов Б. А. Полезные ископаемые и перспективы развития горно-

рудной промышленности Памира – Душанбе – Хорог. –  2006. – 154 с.  

2. Минерально-сырьевые ресурсы Таджикистана – Душанбе: Дониш. – 1983. – 

238 с.  

3. Самсонов Я. П., Туринге А. П. Самоцветы СССР: справочное пособие //под. 

ред. В. И. Смирнова. – М.: Недра, 1984. – 335 с.  

 

Геологический музей — центр научно-исследовательской 

работы в колледже 
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1
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1. Колледж геологоразведочных технологий (КГРТ) Киевского национального 

университета им. Тараса. Шевченко, Киев, Украина 
2. Институт геофизики им. С. И. Субботина, Киев, Украина 

 
Geological museum as the centre of scientific and research activities in the 

college. — Prokopec, V. V., Ushitsyna, Y. A. — Taras Shevchenko KNU College 

of Geological prospecting Technologies geological museum‘s major lines of activity 

and specific forms of work are covered. Involving students in scientific research 

activities is suggested, which will make it possible to extend and intensify 

professional training of prospectors for mineral resources of Ukraine.  

 

Геологический музей Колледжа геологоразведочных технологий 

(КГРТ) открыт в 1986 г. Музей включает экспозиционный зал, литотеку и 

офисное помещение. В экспозиционном зале размещено более 2000 экс-

понатов (из общего фонда, насчитывающего около 5000 образцов) по ос-

новным разделам: физические свойства минералов, формы кристаллов и 

минеральных агрегатов, классификация минералов по химико-

структурному признаку, генетические типы горных пород, геолого-

промышленная классификация месторождений полезных ископаемых, 

генетические типы месторождений, региональная геология Украины, па-

леонтология и историческая геология, подарки геологическому музею. 

Предлагаемые вниманию посетителей экспонаты представляют практиче-

ски все континенты земного шара.  
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Геологический музей в качестве основных направлений своей работы 

выдвигает следующие: 

- оказание помощи педагогическому коллективу КГРТ во внедрении 

активных форм работы со студентами; 

- расширение и углубление профессиональной подготовки студентов 

колледжа методами внелекционной работы; 

- привлечение молодежи к поисковой, научно-исследовательской и 

природоохранной деятельности; 

- приобщение студенчества к мероприятиям по формированию и сбе-

режению музейного фонда; 

- проведение научно-просветительской работы среди других слоев на-

селения.  

Формы работы геомузея весьма разнообразны: экскурсии различных 

типов, тематические занятия, лекции, научно-практические конференции, 

встречи с видными учеными и геологами-практиками, дни открытых две-

рей, путешествия, походы, экспедиции, слеты юных геологов, геологичес-

кие олимпиады, подготовка стенных газет, оформление фотовыставок, 

публикации в прессе и др.  

Наиболее распространенной формой работы геологического музея 

КГРТ являются экскурсии, различные по содержанию, составу, количест-

ву участников и продолжительности. Музей проводит как обзорные (гео-

логические процессы, минералы, горные породы, полезные ископаемые 

Украины), так и тематические (типоморфные признаки минералов, стру-

ктуры и текстуры горных пород, процессы рудообразования, использова-

ние минералов в различных отраслях промышленности народного и хо-

зяйства) экскурсии. К проведению экскурсий музей подключает членов 

Общественного совета, персональные выставки каменного материала ко-

торых — украшение экспозиции геомузея.  

При музее функционирует студенческий кружок «Геолог», в активе 

которого — встречи с известными специалистами-геологами, посещение 

уникальных геологических объектов в Украине и за ее пределами, участие 

в выставках поделочного и ювелирного камня, энергичная профориента-

ционная работа в школах Киева и ряда областей Украины.  

Геомузей прилагает немало усилий для организации и проведения экс-

курсионно-экспедиционной работы. Ежегодно члены кружка «Геолог» 

совершают увлекательные экскурсии как на разрабатываемые ныне, так и 

на уже отработанные месторождения Киевской, Житомирской, Ровенской, 

Кировоградской и др. областей. Особой популярностью у студентов поль-

зуется многодневная поездка в «самоцветное сердце» Волыни — район 

Володарск-Волынского; ознакомление с уникальной экспозицией музея 

самоцветов, а также посещение карьеров по разработке гранита (Лезники) 

и лабрадоритов (Головинское, Очеретянское, Каменная Печь) не только 
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способствует повышению профессионального уровня будущих разведчи-

ков недр и др., но и оказывает на них большое эмоциональное воздейст-

вие.  

Одно из важнейших направлений в работе кружковцев — проведение 

выставок камня в колледже и за его пределами. Первая выставка в КГРТ 

под названием «Трофеи XXI века» была организована в 2001 г. накануне 

Международного дня студентов. В ней принимают участие все кабинеты 

и лаборатории геологического цикла, геологический музей — ее стер-

жень. «Гвоздем» одной из последних выставок в колледже стал разнооб-

разный каменный материал, добытый членами Общественного совета ге-

омузея во время экспедиции в Карпаты. Выразительные образцы минера-

лов и горных пород, собранные кружковцами во время посещения юго-

восточного Туркменистана (1991 г.) и Кольского п-ова (2007 г.), а также 

разнообразный иллюстрированный материал — карты, схемы, разрезы и 

многочисленные фотографии — не только пополнили экспозицию музея 

КГРТ, но и были переданы в собрания камня Днепропетровского, Киевс-

кого, Ивано-Франковского, Харьковского, Львовского университетов, а 

также Полтавского и Дрогобычского колледжей нефти и газа.  

Придавая важное значение информационному аспекту, геомузей сила-

ми студентов всех отделений колледжа выпускает стенную газету «Геоло-

гічна зміна». Газета имеет свой «паспорт», определенную последователь-

ность размещения материала и ряд рубрик. За 25 лет подготовлено 58 вы-

пусков стенгазеты, в многочисленных рубриках которой рассказывается 

не только о достижениях и задачах геологической службы, но и освещает-

ся жизнь нашего студенчества, публикуются воспоминания выпускников 

колледжа, видных ученых и опытных геологов-полевиков.  

Понимая и реально оценивая значимость вышеприведенной работы, 

зададимся вопросом: какова же основная роль геологического музея в 

учебном заведении, готовящем специалистов в области поисков, разведки 

месторождений и охраны окружающей среды? Представляется, что с уче-

том требований времени геологический музей в колледже должен быть 

подразделением учебно-научного направления, т. е. кроме проведения уче-

бной работы активно развивать научно-исследовательскую деятель-

ность, в том числе с первых шагов учебы привлекать студентов к учас-

тию в полевых работах и лабораторных исследованиях, к подготовке нау-

чных сообщений к многочисленным ныне конференциям, семинарам, 

симпозиумам — как в Украине, так и за ее пределами.  
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Історія одної знахідки з фондів палеонтологічних зібрань 

Музею природи Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна 
 

Л. А. Резніченко  
 

Державний Музей природи Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, Харків, Україна 
 

The history of one fossil find from Paleontological funds at the Museum of Na-

ture of Charkiv National University named after Karazin V. N. — Reznichen-

ko, L. A. — In this work reveals the history of the fossil finds and brief description 

of the fossilized remains of the, which was found in beginning of 20 century on the 

territory of Isyum district, the Kharkov region.  

 

У музейній палеонтологічній колекції вже близько 90 років зберіга-

ються рештки скам‘янілої риби, які були доставлені до музею у 1927 році 

професором кафедри геології з палеонтологією Л. І. Карякіним. Зелений 

глауконітовий пісковик, в якому була знайдена ця скам‘яніла риба, був 

привезений для будівлі із каменярні слободи Мелової та зберігався у од-

ного із мешканців на той час слободи Балаклеї Ізюмського округу. З ме-

тою виявлення умов залягання цього глауконітового пісковику проф. 

Л. І. Карякін оглянув лівий схил долини річки Мелової, що знаходиться в 

північній частині слободи Мелової, де була знайдена скам‘яніла риба.  

Що до самої знахідки, на той час вона (як і зараз) була в задовільному 

стані. Тіло риби знаходилося у напівзігнутому стані та зберігалося у зеле-

ному, середньозернистому глауконітовому пісковику не скрізь однакового 

складу. Так голова і передня частина тіла риби лежить у зеленому, серед-

ньозернистому глауконітовому пісковику, місцями з включенням жовтих 

плям неправильної форми, які переходять в менш щільний зелений глау-

конітовий пісковик. Гарніше збереглася голова та середня частина тіла 

риби. Нажаль, хвостова частини тіла у знахідки не збереглася зовсім. До-

вжина риби була 29 см, а товщиною 3,5 см та шириною 12 см. Голова в 

відношенні з тілом була дуже велика та займала десь 1/3 тіла, що прибли-

зно становило 10 см. У породі можна побачити відбитки всіх дрібних кіс-

ток, а також зябер та зяберних дуг. На тілі риби гарно збереглися відбитки 

луски, яка належить до ктеноїдного типу та має закруглену форму розмі-

ром біля 4 см, покритих зубчиками, які збереглися у вигляді заглиблень у 

породі. Де не де, на краю луски між великими зубчиками спостерігаються 

3-4 дрібних, коротеньких зубчиків. Кількість великих та дрібних зубчиків 

на всіх лусках доходить до 30-35 штук. Вздовж усієї риби проходять 7 

смуг, які є слідами великих зубчиків, які є в середній частини кожної лус-

ки. Мабуть, тіло риби повністю з хвостовою частиною досягало не більш 
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35 см. Бажано відзначити, що під час роботи ще в роки, коли була знайде-

на риба, пісковик, в якому вона зберігалась, був розколотий навпіл. На 

одній стороні породи лежить уся риба, а на другій — відбиток одного її 

боку, на якому гарно збереглися усі дрібні деталі голови й луски серед-

ньої частини тулуба.  

Опис даного об‘єкту був зроблений ще у 1927 році проф. Л. Карякіним 

та частково у наші роки автором цієї статті.  

Ізюмський район знаходиться на південному сході Харківської області 

і є місцевістю, де були знайдені унікальні палеонтологічні знахідки. Вже 

до початку 20 століття цей район був дуже гарно вивчений відомими вче-

ними того часу, такими як М. Борісяком, О. В. Гуровим, І. Леваковським, 

П. П‘ятницьким, Д. М. Соболевим, О. С. Федоровським та інш. Їх наукові 

праці по геологічній будові та стратиграфії місцевості Ізюмського району 

вже в ці роки дали можливість точно встановити вік знахідки.  

Ця знахідка й у теперішній час знаходиться у дуже хорошому стані і є 

яскравою перлиною палеонтологічної експозиції Музею природи.  

 

Національний науково-природничий музей НАН України в 

допомогу засвоєння шкільного курсу основи геології 
 

М. М. Решетник 
 

Національний науково-дослідний музей НАН України, Київ, Україна 
 

National museum of natural history in applied to school geology. — Reshetnyk, 

M. — Geological Survey of the Natural History Museum is the basis of samples of 

minerals and rocks while in the schools these collections almost none. Geological 

Museum provides knowledge in using information models striking geological sites 

and geological processes. Embedded in the museums of modern technology help 

you learn about the geological knowledge.  

 

Природничі музеї мають просвітницьку та рекреаційну функції. Нау-

ково-дослідницькі музеї виконують ще і наукові дослідження. Отже їх 

роль у шкільному курсі навчання якомога доступніше донести до школя-

рів інформацію з загальних уявлень про навколишнє природне середови-

ще. Причому музей може подавати інформацією, розважаючи відвідува-

чів. У допомозі цьому стають сучасні технології: інтерактивні експозиції, 

демонстрації матеріалу у формі реаліті-шоу, супровід вітрин QR-кодом з 

ефектом додаткової реальності (augmented reality, AR). Падкі до всього 

інноваційного, школярі за ради опанування новими технологіями будуть 

паралельно засвоювати і інформацію загальноосвітнього характеру. Окрім 

того, музей у шкільний формат навчання може вносити науковий підхід 

до методів вивчення природних явищ та їх розуміння.  
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Найважливішою відміною музею від електронної чи паперової бібліо-

теки («віртуального банку» інформації), яким зараз користуються всі 

школярі, є наявність реальних природних об‘єктів. Зокрема, Геологічний 

музей має зразки гірських порід, що показують будову земної кори, кори-

сні копалини України. І ці зразки вбудовані у мислинневі моделі. Тобто 

накопичені людством знання з геології проілюстровані реальними зразка-

ми гірських порід. Приходячи до музею учні можуть, наприклад, побачи-

ти, — що ж таке природне геологічне середовище і з чого воно складаєть-

ся, або нарешті зрозуміти — звідки беруться ті незрозумілі хімічні елеме-

нти у таблиці Менделєєва.  

На цей рік Міністерством освіти було закладено підсилення лаборатор-

ної бази шкіл, будуть поповнюватися реактивами та приладами лабораторії 

з хімії, фізики, біології, географії. І ця стратегія є запозиченою з загальнос-

вітової практики. Національний науково-природничий музеї НАН України 

ННПМ НАНУ йде у руслі сучасних тенденцій. У Геологічному музеї 

ННПМ НАНУ регулярно проводяться майстер-класи та практикуми, під час 

яких відвідувачі можуть розколювати, дряпати, розчиняти, підпалювати 

зразки мінералів та гірських порід, а також можуть моделювати виверження 

вулканів, вкорінення інтрузій, пластичне та крихке деформування верств 

гірських порід, розглядати у мікроскоп шліфи, вчитися працювати з геоло-

гічними картами, навчатися користуватися гірничим компасом. І така фор-

ма навчання є дуже ефективною, найяскравіше відкладається у пам‘яті. Під 

час геологічних практикумів у учнів задіяні не лише слуховий та зоровий 

центри запам‘ятовування, а і так звана пам'ять рук через дрібну моторику 

рук, тактильні центри сприйняття інформації. Вони набувають незабутньо-

го досвіду, вчаться грамотно й особисто досліджувати світ.  

Окрім того, у всіх природничих шкільних курсах є розділи, що стосу-

ються геології. Але сама по собі геологія як предмет у школі відсутній. 

Під керівництвом консультантів-науковців з музею учні вчаться розуміти 

фізико-хімічну природу властивостей об‘єктів навколишнього середови-

ща. Вчаться сприймати природничі предмети у комплексі та мають змогу 

побачити прикладне значення шкільних предметів.  

У Києві з 2013 року було розпочато програму впровадження геології у 

школи. Сьогодні до цієї програми долучились три школи у яких діти з 8 

класу вивчають основи геології. Найпершим, що постає перед викладачем 

є відсутність шкільного підручника з основ геології. Другою проблемою є 

відсутність методичної та лабораторної бази з цього предмету. Ці пробле-

ми частково вирішувались із використанням можливостей Геологічного 

музею ННПМ НАНУ та геологічного факультету Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка. Результатом такої співпраці є 

підготовка практичного зошита з основ геології та створення навчальних 

колекцій мінералів та гірських порід.  
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Без сумніву, що одним з найсильніших стимулів для вивчення матері-

алу є бажання перемогти і самоствердитись. У школах часто проводяться 

змагання, конкурси та олімпіади. І музеї не можуть бути осторонь цих 

заходів, особливо зважаючи на те, що на відміну від шкіл, музеї мають 

матеріальну навчальну базу. Музеї є центром з унікальним, з одного боку, 

досвідом екскурсійної та гурткової роботи зі школярами різного віку, та, з 

іншої сторони, досвідом польових геологічних досліджень для вирішення 

задач виробництва й аналітичної наукової роботи академічного спряму-

вання. Співробітники музею якнайкраще знають рівень учнівських знань 

та інтересів й усвідомлюють сучасні задачі виробництва та глибину і 

складність наукової академічної роботи. Саме такі фахівці як музейні 

працівники розуміють ту границю, на якій учень має зацікавленість до 

роботи, щось розуміє і має бажання до подальшого вивчення. І разом з 

тим музейні працівники можуть спрямовувати питання для вирішення 

геологічних задач. На такій межі і мають бути побудовані конкурси і зма-

гання. В той час академічні працівники можуть висунути непомірно висо-

кі або занадто низькі вимоги до школярів, чим зразу ж відіб‘ють охоту до 

пізнання. Досвід проведення таких змагань є у працівників Геологічного 

музею ННПМ НАНУ (всеукраїнська олімпіада з геології 2013р., геологіч-

не стажування на канікулах).  

Потрібно сказати про досвід роботи геологічної школи у формі гуртків 

починаючи ще за радянських часів у межах різних міст. Багато шкіл та 

вищих навчальних закладів організовували у себе геологічні гуртки для 

школярів. Однак до сьогодні збереглись лише одиниці. Такими гуртками 

наприклад є гуртки при університеті та у Палаці пазашкільного навчання. 

Гурток при університеті фактично має всі ті переваги, що і музейний гур-

ток, особливо зважаючи на подвійну функцію університету як навчально-

го та дослідницького закладу. При університеті є гарна лабораторна база 

та багаті колекційні надбання, є свій навчальний музей. Однак музей є 

популярним загально доступним просвітницьким центром до якого відчи-

нені двері усім бажаючим. Університет установа з пропускним режимом і 

не кожен може дізнатися про роботу шкільного гуртка. Крім того музей 

має досвід роботи здебільшого зі школярами, причому до геологічного 

музею найчастіше приходять на екскурсію 7-8 класи (рис. 1). Саме ті кла-

си з яких і слід починати вивчати геологію.  

Університет спрямований на роботу з випускниками шкіл. Ці вікові ка-

тегорії школярів сильно різняться. Отже, університетським закладам для 

розуміння рівня школяра 7-8 класу потрібно мати великий досвід (десятки 

років) співпраці зі школярами. Якщо традиційно з радянських часів при 

університеті продовжують діяти такі гуртки, то є вже сформоване часом 

розуміння потреб такої категорії дітей. Якщо ж розпочинати таку діяльність 
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у наш час, то більш доцільно робити це на основі музею, як центру розвит-

ку школярів у позашкільний час та як дослідницької організації.  
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Рис. 1. Роз-

поділ відві-

дувачів, що 

замовляли 

екскурсії на 

2013-2014 

навчальний 

рік.  

 

Отже сьогодні Геологічний музей ННПМ НАНУ може бути тим міст-

ком, по якому школярі дійдуть до вищого навчального закладу. Музей 

введе їх у суть геології яскраво з використанням сучасних технологій і 

найпопулярніших форм навчання, розкриє основні задачі професійної ге-

ології сьогодення та адекватно протестує учнів на знання основ геології.  
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Украинская глиптика середины ХХ — начала ХХІ вв.:  

от античности к религиозной культуре 
 

Н. Н. Сапфирова 
 

Международный Мемориальный фонд К. Фаберже, Всеукраинская общест-

венная организация «Союз геологов Украины», соискатель аспирантуры На-

циональной академии руководящих кадров культуры и искусств, Киев, Украи-

на 
 

Ukrainian Glyptics mid-twentieth century — beginning of the XXI century: 

from antiquity to the religious culture. — Sapfirova, N. N. — The report is 

focused on the development of Ukrainian glyptics during by period of mid-twentieth 

century — beginning of the XXI century. There is also can be found a review of 

lapidary and jewelry in personnel and delineated topics which are favored by the 

authors. Well-showed the influence of historical processes on the transformation of 

the spiritual culture of artists, stone-cutters, embodied in gems, such as intaglios, 

cameos and intaglios combined with cameos. The results of many years of work that 

formed the heritage of works of Ukrainian glyptics are summed.  

 
Корни появления глиптики на территории Украины следует искать с антич-

ных и византийских времен. Этому способствовали торговые и дипломатичес-

кие отношения. В средние века геммы на драгоценных камнях становились ук-

рашением панагий.  

Представители авторской художественной школы 60-80-х гг. ХХ в. доволь-

но успешно осваивали направление глиптики. Для этого периода характерна 

резьба по наиболее доступным материалам — перламутру, раковине, кораллу, 

кости. Действующим законодательством того времени были введены ограниче-

ния на работу частных лиц с драгоценными камнями и металлами Оправа вы-

полнялась из мельхиора, латуни, меди, нейзильбера. Для работы с серебром 

требовалось разрешение. Полудрагоценные и драгоценные камни не фигуриро-

вали в качестве материала. Камни твердостью по шкале Мооса 6,5 и выше поз-

воляют прорабатывать образы более детально. Твердость камня позволяет избе-

гать его сколов. Стоит отметить влияние крупнейшей коллекции глиптики Эр-

митажа (Санкт-Петербург), которая давала художникам творческий импульс и 

идеи. Большинство камнерезов воплощали в материале портреты, античные 

сюжеты. Среди авторов тех лет стоит отметить Сауткина В. Т., членов Нацио-

нального Союза художников Украины Серова С. Н., Балыбердина В. И. и дру-

гих.  

Появившаяся в 90-е гг. возможность расширить ассортимент материала поз-

волила мастерам перейти на более высокий качественный уровень. Полудраго-

ценные и драгоценные камни позволяли воплощать ранее не освоенные образы, 

разрабатывать новые темы, совершенствовать технику резьбы по камню.  
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В этот переходный период в творческую среду влилось немало представи-

телей технических специальностей, имевших за плечами многолетний опыт 

работы. Практическое освоение глиптики в сочетании с творческим дарованием 

от природы дало хорошие результаты.  

Уникальный для своего времени талант камнереза проявился в работах Ва-

силия Васильевича Коноваленко (1929-1989), который закончил Архитектурно-

художественное училище г. Сталино (с 1961 года г. Донецк), после работал в 

Ленинграде, возродил технологию исполнения камнерезных фигурок. Его твор-

ческое наследие повлияло на формирование украинского камнерезного искусс-

тва. Талантливые выдающиеся художники-камнерезы, Александр Валентино-

вич Корнилов (1965-2009), родом из Львова и Сергей Петрович Шиманский 

родом из Тернополя достигли высоких результатов в работе и получили приз-

нание специалистов, начав свою трудовую деятельность в Санкт-Петербурге.  

Ряд уникальных работ на полудрагоценных и драгоценных камнях выпол-

нил член Союза архитекторов СССР, Союза художников СССР, Творческого 

союза художников России О. И. Галатин, которого с Киевом связывал более, 

чем 30-летний период работы архитектором. Однако, как камнерез он состоялся 

после знакомства с коллекцией гемм в Оружейной Палате (Москва) и Эрмитажа 

(Санкт-Петербург).  

На сегодняшний день можно выделить в отдельную группу художников-

камнерезов, к которым обращаются как организации, так и частные лица.  

К мастерам современности, помимо упомянутых выше представителей ав-

торской ювелирной школы, относятся: член Национального союза мастеров 

народного искусства Украины Гусак Г. Н., член Национального Союза худож-

ников Украины Никитенко С. А., член Национального Союза художников Ук-

раины Лемешко В. П. Швец А. В., Мацюк С. В., Хохленко В. Г., Крюков Ю. М. 

Выразительные работы оставил в наследие художник по камню член Союза 

дизайнеров Украины А. В. Бильдер.  

Почти все из перечисленных художников-камнерезов имеют награды Меж-

дународного Мемориального фонда К. Фаберже, некоторые звание «Заслужен-

ный деятель камнерезного искусства». Фонд, Почетным председателем которо-

го является Татьяна Фаберже (Швейцария, Женева), занимается мемориализа-

цией памяти великих ювелиров и камнерезов прошлого, издательской деятель-

ностью, а также выявлением и награждением современных деятелей ювелирно-

го и камнерезного искусства. Также одной из задач Фонда является составление 

Базы данных произведений фирмы К. Фаберже. Большой вклад в популяриза-

цию камнерезного искусства на территории Украины внес кандидат искусство-

ведения, эксперт по оценке художественных ценностей Министерства культуры 

РФ, ученый секретарь Фонда К. Фаберже Скурлов В. В. (Санкт-Петербург).  

За период конца 90-х ХХ в. по настоящее время художники-камнерезы, мас-

тера глиптики определись в разработке и развитии нескольких направлениями, 

которые уже можно считать традиционными для Украины.  

В 90-е гг. представители авторской школы продолжали, а пришедшие к гли-

птике начали освоение античных примеров. Стоит отметить, что до работы с 
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твердыми камнями у некоторых был опыт работы резьбы по дереву и кости. 

Позже, после «античного периода» начала приобретать выразительные черты 

христианское православное направление. Другие конфессии также представле-

ны в глиптике. Это стало возможно только после отмены в 1989 г. Декрета СНК 

от 1929 г. "О запрете производства предметов религиозного культа".  

Фактически за 50-летний период произошла существенная переориентация 

в сознании людей творческих профессий. Несомненно, этому способствовал ряд 

факторов, связанный с возвращением к христианской православной религии, 

восстановление множества святынь и постройки новых храмов. Что, в свою 

очередь, требовало большего числа священнослужителей. Поддержание друже-

ственных отношений между представителями епархий подразумевало обмен 

подарками, и в знак свидетельства своего благожелательства делались соответс-

твующие подношения — по случаю общих религиозных, а также храмовых 

праздников, памятных дат и других торжеств.  

Портретная группа изделий присутствовала во все время указываемых пе-

риодов, и со временем совершенствовалась за счет материалов и инструментов.  

Таким образом с середины ХХ века по настоящее время украинская глипти-

ка приобрела свои индивидуальные черты. Наличие учеников позволяет гово-

рить о формировании своей школы. Предположительно темы христианской 

православной культуры и портретная группа будут развиваться с преобладани-

ем первой.  
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Колекція твердих викидів грязьових вулканів Керченського 

півострова в Геологічному музеї КНУ імені Тараса 

Шевченка 
 

Н. О. Тітова
1
, В. А. Нестеровський

2
  

 
1. Відділення морської геології та осадового рудоутворення НАН України, Київ 
2. Навчально-науковий інститут «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шев-

ченка, Київ 

 
The collection of hard emissions of Kerch peninsula mud volcanoes at Geologi-

cal Museum of National Taras Shevchenko University of Kyiv. — Titova, N. O., 

Nesterovskyi, V. A. — In Geological museum a collection of hard emissions of 

Kerch peninsula mud volcanoes kept. It is presented by various sediment breeds 

from late Сretaceous until neogene including. The collection has of a big interest for 

those who research the territory of mud volcano development and processes, con-

nected to it. The main components are sandstone, siltstone, limestone, mudstone, 

marl, fragments of clay-carbonate concretions (clay siderite), fragments of calcite, 

clay-carbonate rocks with the structure of cone in cone.  

 

У 2014 році в Геологічний музей КНУ імені Тараса Шевченка переда-

но зразки твердих викидів грязьових вулканів Керченського півострова. З 

них планується сформувати тематичну колекцію, яка в подальшому буде 

експонуватися в різних розділах музею.  

Ці зразки були зібрані в рамках виконання бюджетних тем Відділення 

морської геології та осадочного рудоутворення НАН України, в яких ав-

тори брали безпосередню участь: «Антропогеновий мінерагенез Криму та 

прилеглої акваторії Чорного і Азовського морів», «Мінералогічні та ізо-

топно-геохімічні індикатори флюїдного режиму грязьового вулканізму», 

«Комплексне дослідження динаміки грязьового вулканізму Керченського 

півострова з метою створення наукової системи раннього виявлення еко-

логічних загроз Кримського регіону», «Літолого-мінералогічний склад 

сопкових брекчій грязьових вулканів Керченсько-Чорноморського регіо-

ну». У процесі обробки фактичного матеріалу були підготовлені наукові 

звіти та Тітовою Н. О. захищена кандидатська дисертація на тему: «Речо-

винний склад твердих викидів грязьових вулканів Керченського півостро-

ва та його значення для літолого-генетичних реконструкцій». Отже, ці 

зразки є унікальним матеріалом для створення експозиції та продовження 

наукових досліджень за грязьовулканічною тематикою.  

Колекція зразків твердих викидів зібрана з сопкових полів діючих гря-

зьових вулканів: Булганацького, Мало-Тарханського, Велико-Тархан-

ського, Джау-Тепенського, Солдатсько-Слобідського та Джарджавського. 
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Кам‘яний матеріал відбирався з поверхні всієї площі сопкових відкладів 

за певною сіткою. Всього було зібрано понад 1000 зразків. В польових 

умовах зразки сортували за візуальними ознаками. При цьому бралися до 

уваги: структура, текстура, морфологія, колір, наявність фауністичних 

залишків, вторинних змін, сліди вилуговування. Після камеральної оброб-

ки у складі базової колекції залишилося біля 150 зразків.  

В консолідованих твердих викидах грязьових вулканів Керченського 

півострова встановлені численні уламки різновікових осадових порід, що в 

стратиграфічній шкалі відповідають крейдовим, палеогеновим та неогено-

вим відкладам. Кількісний та якісний склад уламків для різних грязьових 

вулканів відрізняється і залежить від особливостей розташування їх в ме-

жах основних структурних одиниць півострова та особливостей динаміки 

грязьовулканічного процесу в часі.  

До відкладів крейдової системи віднесено уламки глинисто-карбонат-

них утворень фунтикової текстури та поодинокі знахідки сіро-зелених 

мергелів (Джау-Тепе).  

Викиди палеогенового віку зустрічаються досить широко і зафіксовані 

майже на всіх вулканах. Вони представлені алевролітами, аргілітами, вап-

няками, мергелями, пісковиками. Встановлені уламки палеоценового, еоце-

нового і олігоценового віку (майкопська серія). В колекції представлені зра-

зки з Джау-Тепенського, Булганацького та Велико-Тарханського вулканів.  

Серед твердих викидів неогенового періоду встановлені породи тар-

ханського, чокрацького, караганського, конського, сарматського, меотич-

ного, понтичного, кімерійського і куяльницького регіоярусів. Представле-

ні пісковиками, залізними рудами, вапняками, мергелями. B колекції в 

основному представлені породи з Булганацького, Солдатсько-

Слобідського та Джау-Тепенського грязьових вулканів.  

За петрографічним складом серед твердих сопкових викидів встанов-

лено такі породи як пісковики, алевроліти, вапняки, аргіліти, мергелі, за-

лізні руди, глинисто-карбонатні конкреції (глинисті сидерити), уламки 

кальциту, а також специфічні глинисто-карбонатні породи з текстурою 

cone in cone.  

Більшість уламкового матеріалу зверху вкрито тонкою окисненою кір-

кою коричневої «засмаги», що робить їх подібними один до одного і 

ускладнює точну діагностику. Цим також пояснюються типові помилки в 

деяких попередніх визначеннях, зроблених при візуальних спостережен-

нях іншими дослідниками.  
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Геологічна тематика в натюрмортах 
 

О. В. Триколенко  
 

Національний авіаційний університет, Київ, Україна 
 

Geological motifs in paintings. — Trykolenko, O. V. — The article deal with the 

author writes about his work on geological motifs in paintings.  
 

Жанр натюрморту, як відомо, передбачає зображення найрізноманітніших 

неживих предметів. Окрім того, натюрмортні мотиви дуже часто зображують 

для смислового доповнення творів інших жанрів: картини, портрета. Геологічна 

тематика видалася мені творчо дуже цікавою. Мінерали виразні рисуночно: 

природна форма й структура кристалів та їх зростків, грані; дуже живописні: 

гра кольорів, тепло-холодність… 

Задумуючи написати портрет геолога Віктора Нестеровського, директора 

Геологічного музею, для того щоб відобразити коло його інтересів, — а в тако-

му портреті це дуже важливо, — я обрала інтер‘єр музею. Ознайомившись з 

експозицією, вибрала підходяще місце для роботи. Попередніх ескізів не роби-

ла. Вирішувала все на місці. Основою для активного тла — антуражу обрала 

частину експозиції кварців. Вона розміщена біля вікна, отже, портретований 

разом з елементами оточення освітлювався в контражурі; певний час на камені 

світило сонце. Центральне місце в ній займають великий масивний двоголовий 

кристал кварцу з Уралу і перед ним три великі довгі кристали чорного кварцу 

— моріону — з Володарськ-Волинського пегматитового поля Житомирської 

області.  

Домінуючий кварц я й на портреті закомпонувала на важливому місці — 

перед портретованим. Разом з ним дуже добре тут виглядали й кристали моріо-

ну. Я закомпонувала всю групу так, щоб крайній правий з них розмістити за 

обличчям, так щоб для його освітленої частини показати тональний контраст — 

темний предмет на тлі. Працюючи, я підмічала відмінності кожного каменю, 

намагаючись зробити їх впізнаваними. Зокрема, виявила характерні особливості 

структури моріонів, відмінності у прозорості, особливості кольорів, рефлексів. З 

цікавістю виписувала коричнюватий, з розтяжкою до сіруватих і прозорих, з 

довгими структурними тріщинами кварц. Активним живописним акцентом став 

великий блакитний топаз з Володарськ-Волинського родовища. У ньому я по-

бачила цікаві акварельні переливи кольору. Щоб зробити його особливо вираз-

ним, підсилила кольори.  

Ці зразки мінералів я написала на своїх місцях, деякі інші умовно переноси-

ла. Так два крупних кристали гірського кришталю з Уралу, які мали надзвичай-

но красивий вигляд коли крізь них просвічувало сонце, добре підходили до ті-

ньової сторони.  

Такою художньо різною й цікавою своєю унікальністю виявилися друза гір-

ського кришталю з залізистими нальотами на поверхні граней та непрозорий, 
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білий до молочного, кристал кварцу. Я особливо ретельно їх виписувала, щоб 

показати просторову будову та особливості кристалізації. Взагалі, вийшло, що 

цей, один з найбільш поширених мінералів літосфери, я і в своєму живописно-

му творі показала в кількох видах.  

Керуючись міркуваннями живопису, я додатково підбирала й зображувала 

зразки мінералів і з інших вітрин: так перед пегматитом з кристалами берилу та 

мусковіту (с. Єлісіївка, Україна) помістила малахіт (Казахстан), а мальовничий 

кремінь (Тернопільська обл. м. Кремінець), мандельштейн (Крим, Карадаг, при-

бережна зона) і форелевий камінь (ПБК, прибережна зона) взагалі зіставила в 

мінінатюрморт — картину в картині. Ці зразки мінералів з кількох чи одного 

боків мають відполіровану поверхню, що дозволило добре написати їх тексту-

ру. Скам‘яніле дерево має природну гладку поверхню. Для живопису я вибрала 

шматок підходящого розміру й кольору з характерною структурою (Львівська 

обл.) Коли я писала великий зразок маріуполіту (Волноваський р-н, Східне 

Приазов‘я) з нешліфованими краями, для того щоб краще проявити колір, я йо-

го періодично змочувала водою. Цей камінь з синіми, блакитно-сірими вклю-

ченнями содаліту я закомпонувала в лівому нижньому кутку для утворення діа-

гоналі з топазом у правому верхньому.  

Всі камені старанно виписувала. Для кожного підбирала художню мову.  

Разом з тим я не доходила до натуралістичності, проводила задуманий ху-

дожній відбір. Не показала стелаж і підставки, а написала творчо опрацьоване 

середовище, де головне — враження від каменів, сприятливо освітлених. На 

показі мінералогічної колекції побудований весь простір портрета.  

З набуттям досвіду роботи над геологічною тематикою в мене виробилося 

бачення краси каменю. Шукаючи можливість продовжити роботу над нею, я 

зацікавилася великими кам‘яними брилами у дворі художніх майстерень по 

вулиці Перспективній 2-в. Камені, що належать різним скульпторам і зберіга-

ються просто неба, завжди привертали мою увагу, особливо в теплі пори року, 

при різному освітленні. Це брили різноманітних мінералів, які призначаються 

для скульптур: граніт, габро, різні види мармуру та ін.  

Захотілося показати, що вони окрім пластичних якостей наділені ще й жи-

вописними. Особливо мені подобалася брила жовтого мармуру, що дуже краси-

во виглядала о ранковій порі при м‘якому освітленні. Камінь належить скульп-

тору Олексію Владимирову, типову для такої скульптурної сировини форму 

паралелепіпеду. У травні 2014 р. я поставила прямо на ньому, використавши 

верхню поверхню як столик, маленький натюрморт: на лляній серветці по-

лив‘яна чашечка бірюзового кольору й лимон. Чашечка особлива — з авторсь-

кої кераміки Луїзи Олександрівни Черешкевич. Оскільки деякі скульптори ба-

гато часу проводять, як за роботою, так і за відпочинком, у дворі, постановка 

стала сприйматися цілком реальною. Натюрморт я назвала «Вранішня кава».  

В такому натюрморті найбільше уваги потребував саме камінь — чітко 

конструктивний рисуночно, ефектний живописно. На його боковій поверхні, як 

дуже характерні деталі, я промалювала й виписала сліди від свердел та фрези, 
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що доповнюють виявлення матеріалу. В якості тла я написала теж кам‘яну бри-

лу бордовувато-фіолетового алевролітового сланцю, що там і знаходилася.  

У вересні 2014 р. я написала ще один натюрморт цієї ж серії, в якому за ос-

нову взяла брилу червоного граніту.  

Камені — творча задача художнього та пізнавального вивчення натури. Ге-

ологічні об‘єкти, що відносяться до невідновних природних багатств, цікаві не 

тільки для використання, а і для відображення в мистецтві.  

 

Згадки художника про геологічні експедиції до Криму 
 

С. T. Триколенко 

 
Національний авіаційний університет, Київ, Україна 

 

Memories of artist about geological expeditions to Crimea. — Trykolenko, ST.   

— The article deal with author work on natural objects in works of art, during geo-

logical expeditions.  

 

Геологічні об‘єкти України являють собою дуже цікавий сюжетний 

фонд для образотворчого мистецтва. Протягом багатьох років у мистецьких 

творах знаходили відображення природні й антропогенні пейзажі, які скла-

дають своєрідний географічно-геологічний атлас України. Різноманітність 

рельєфу різних регіонів спонукає художників до відтворення в художніх 

творах знакових та найбільш упізнаваних об‘єктів. Художні зображення 

мають велике значення й для подальшого розвитку геологічної науки, адже 

мінливість окремих елементів унеможливлює їх багаторічне збереження.  

Я мала можливість протягом п‘яти років (2006-2010) працювати з гео-

логічними експедиціями на території Кримського півострова. Моя перша 

експедиція відбулася в колективі студентів геологічного факультету Наці-

онального університету ім. Т. Г. Шевченка. База знаходилася на території 

села Трудолюбівка, в оточенні кам‘яних скель. Завдяки постійним похо-

дам по околицям я мала змогу ознайомитися з унікальними кримськими 

пейзажами, які знайшли відображення в серії акварелей. Надзвичайне різ-

номаніття краєвидів, сконцентроване на невеликій площі, надихнуло мене 

на передачу станів природи у різні часи доби, активним тлом до яких ста-

ли місцеві рельєфи. Проте часто саме вибілені скелі, мертві сади, невеликі 

водоспади, масштабні терикони обиралися основними сюжетними і ком-

позиційними центрами для моїх робіт. Я прагнула втілити специфічні, 

типові саме для даного регіону сюжети. Зокрема, великий інтерес викли-

кали мергелеві скелі, частково вкриті рослинністю. Протягом століть вода 

і вивітрювання створили унікальні печери, які стали місцевою пам‘яткою. 

Висохлі русла річок, що розмили поверхню скель, щільно оточені невели-

чкими кущиками фумани й полину, утворюючи специфічний колорит. 
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Висохлі яблуневі сади височать над білими скелями своєрідною решіт-

кою: їхня кора вкрита сріблястими лишайниками, вони здаються сталеви-

ми. Дрібна рослинність та висохлі дерева гірських висот разюче контрас-

тують з пишними заростями довкола річкових полів. Краса гірського 

Криму в своїй первозданній, дикій простоті стала одним з найцікавіших 

сюжетів для митців.  

Протягом наступних років я приєднувалася до експедиції Відділення 

морської геології та осадового рудоутворення НАН України на Керченсь-

кий півострів. Група дослідників зупинялася на польовій базі в місті Керч. 

Предметом дослідження були грязьові вулкани, яких на півострові досить 

багато. Найчастіше дослідники відвідували Булганацьку групу вулканів, і 

більшість моїх робіт присвячені саме довколишнім пейзажам.  

Перший рік мого перебування в експедиції видався надзвичайно спе-

котним, тому більшість пейзажів відображають випалені сонцем та поже-

жами степи. Побачені вперше грязьові вулкани справили на мене надзви-

чайне враження — різноманітність їхніх форм та масштабів, колористич-

на гамма й взаємодія з довколишнім ландшафтом знайшли втілення в то-

горічній серії робіт. Першого року я працювала в техніках олійного живо-

пису та графіки. З оточуючих Булганак узвищ відкривається чудовий кра-

євид на Азовське море, яке навіює в долину прохолоду. Того року окрім 

вулканів я створила численні морські пейзажі, в яких прагнула зафіксува-

ти контрастні стани природи — схід і захід Сонця, зливу, туман. Моє пе-

ребування в Керчі 2007 року було недовгим — двотижневим, і я прагнула 

надалі відвідувати цю унікальну місцевість.  

2008 року я приєдналася до керченської експедиції на два місяці, ство-

ривши за цей час численні пейзажі та етюди в техніках олійного живопису і 

графіки. Сезон виявився не таким спекотним, як торішній, кілька разів про-

ходили потужні зливи. Географічні межі досліджень, й, відповідно, моїх 

пленерів значно розширилися: кілька груп дослідників, які зупинялися на 

базі, брали мене з собою до Опукського заказника, Чокракського озера. З 

гори Опук я написала кілька етюдів, зокрема «Вид на Скелі-кораблі», «Вид 

на море з гори Опук» та «Рожеві озера». Недоторканість цієї зони зумовила 

збереженість її в первозданному вигляді. Але більшість моїх пейзажів прис-

вячені Булганацькій долині. Грязьові вулкани живуть власним життям, ево-

люціонуючи та трансформуючись в нові форми. Цьогорічні діючі грифони 

та озера практично неможливо було впізнати — порівняно з минулим ро-

ком, вони повністю видозмінилися. «Марсіанський» ландшафт долини ото-

чувала пишна, соковита рослинність, яка не вигоріла на сонці. Всі степи 

були поцятковані фіолетовими спалахами квітучого кермеку, а невеликі 

солоні озерця зся водоростями в насичений краплачний червоний колір. 

Пейзажі того сезону відображають контрасти переходів між насиченою зе-

ленню, синьо-фіолетовими тінями та сірими грязьовими потоками. В де-
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яких місцях сірий колір перемежовується золотаво-червонуватими плямами 

глини та білими вкрапленнями солі.  

Того року я здійснила також ряд важливих спостережень, які лягли в 

основу наукової роботи — зокрема, я спостерігала за полюванням дорож-

ніх ос Cryptoсheilus rubellus (Eversmann) на павуків Hogna radiata (Latr.). 

Завдяки цим спостереженням ми з Ольгою Триколенко провели подальше 

дослідження скіфських золотих пластинок із Мелітопольського кургану, 

оновлено протрактували зображений сюжет. Перебуваючи там, я змогла з 

упевненістю встановити, що на пластинках з маленькими істотами зобра-

жена, взята з природи Булганака, сценка добування дорожньою осою виду 

криптохіл червонуватий павука, задля забезпечення їжею своєї личинки. 

Cкладалося враження, ніби часового провалля: так само як і двадцять чо-

тири століття тому оса тягне павука по порепаній землі сопкового поля 

грязьового вулкану. Це в свою чергу дозволило переконатися, що, очеви-

дно, виготовлені вони були саме в Пантікапеї, а також з‘ясувати важливі 

аспекти життєвої філософії скіфів.  

Наступного року я провела з керченською експедицією декілька тижнів, 

обравши для роботи кольорову пастель. Проте через фінансові проблеми 

польових виїздів було дуже мало. Більшість робіт 2009 року присвячені 

морським краєвидам та панорамам міста. Нечисленні заїзди в Булганацьку 

долину знайшли відображення в кількох пастельних замальовках вулканів.  

Пейзажі 2010 року відтворюють види Булганаку: окремі вулкани та за-

гальні краєвиди долини. Того сезону я працювала олійними фарбами та 

пастеллю, зробила також серію графічних начерків міських пейзажів. На-

писала велику роботу «Морський пейзаж з рожевою хмарою», основним 

композиційним об‘єктом якого є величезна рельєфна хмара, освітлена ро-

жевим вечірнім промінням. Також створила кілька пейзажів геологічної 

бази: акуратні клумби, фруктові дерева — вирощені та доглянуті дирек-

тором Сергієм Павловичем Науменком; захід Сонця крізь листя старих 

абрикос; яскраво-помаранчеві квіти кампсіса на тлі зеленої вишні… 

Завдяки геологічним експедиціям я зробила серії олійних, акварельних 

та графічних робіт, в яких прагнула відтворити красу контрастної приро-

ди Криму. Для майбутніх геологічних досліджень велике значення мають 

художні та фотографічні фіксації мінливих природних об‘єктів.  
 

1. Триколенко О. В., Триколенко С. Т. Про центр виготовлення пластинок із зо-

браженнями комах та тварин із скіфських курганів Північного Причорномор‘я. 

Музейні читання: матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво — по-

гляд крізь віки» 15-17 листопада 2010 р. Міністерство культури України. Наці-

ональний музей історії України. Музей історичних коштовностей України. – К: 

ООО «Фенікс», 2011. – С. 113-120.  

2. Триколенко С. Т., Триколенко О. В. Изображение осы и паука золотых пласти-

нок из Мелитопольского кургана и его связь с реальностью. Музейні читання: 
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Музейні засоби збереження геологічних об’єктів 
 

Я. М. Тузяк
1
, С. Г. Бакаєва 

2 

 

1 Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна 
2 Державний природознавчий музей НАН України, Львів, Україна 

 

Museum saving facilities of geological features. — Tuzyak, Ya. M., Bakayeva, 

S. G. — The article discrabes importans of saving of typical sections and strato-

types, proposes assign to geological objects the status of national heritage. Databas-

es been proposed to create for the museums by authors.  

 
На сучасному етапі розвитку наукових напрямів в геології (еко- та геоту-

ризм, басейновий аналіз) та створення стратиграфічних схем (Міжнародна 

Стратиграфічна Шкали, Загальна Стратиграфічна Шкала України, регіональних 

й місцевих схем) й геологічних карт нового покоління, вихідними одиницями 

яких є стратиграфічні підрозділи різних категорій та їхні стратотипи, важливим 

й актуальним є збереження таких розрізів і створення електронних ресурсів з 

даними про них. Ці геологічні розрізи є еталонами бачення геологічної будови 

певних територій і необхідні для розуміння обсягу й змісту конкретного страти-

графічного підрозділу, а також мають визначне наукове, прикладне й культур-

но-освітнє значення. Наукове значення полягає у їхньому вивченні із викорис-

танням сучасних геологічних методів досліджень та інтерпретації згідно новіт-

ній стратиграфічній основі з метою встановлення чіткого стратиграфічного по-

ложення і їхньої кореляції на регіональному та глобальному рівнях. Під прик-

ладним значенням розуміється встановлення відносного геологічного віку та 

просторового поширення відкладів, які формують ці розрізи для побудови різ-

них карт (геологічних, тектонічних, палеогеографічних та ін.). А їхнє культур-

но-освітнє значення зводиться до надання таким розрізам офіційного статусу 

об‘єктів, що охороняються, і можуть використовуватися як національне над-

бання України для дослідження у майбутньому та для освітньо-просвітницької 

діяльності.  

Територія кожної країни є унікальною, з характерною тільки їй геологічною 

будовою, тому збереження типових розрізів і стратотипів виступає важливим 

завданням, виконання якого слід розпочати з їх інвентаризації й моніторингу, а 

також надання геологічним об‘єктам статусу національного надбання (націона-

льної геологічної спадщини) із захистом на громадському й державному рівнях, 

що дозволить ефективніше вплинути на їхнє збереження. Інвентаризація має 

полягати у виділенні стратиграфічних підрозділів місцевого, регіонального та 
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глобального рівнів, перегляді існуючих типових розрізів і створенні електрон-

ного ресурсу, де буде розміщено постійно поновлювальну інформацію щодо 

цих об‘єктів. Метою моніторингу є фіксування сучасного стану (уточнення міс-

цезнаходження із занесенням географічних координат, документація об‘єкта 

(детальний опис, фотографування), відбір типових порід і викопних), прогнозу 

ймовірних змін та розробки заходів щодо збереження цих геологічних об‘єктів. 

Опрацювання великої кількості стратотипів, розміщених на території України, 

вимагає залучення багатьох фахівців, тому отримана первинна інформація мала 

би неодмінно відображатися на електронному ресурсі.  

На базі музеїв збереження стратотипових розрізів може відбуватися шляхом 

створення баз даних з необхідним наповненням, формування літотеки і компле-

ктування палеонтологічного фонду, популяризації засобами музейної експози-

ції. Не менш важливим має бути вплив музеїв через проведення науково-

практичних конференцій і різноманітних культурно-освітніх і виставкових за-

ходів та активну співпрацю з різними ЗМІ, громадськими організаціями й різ-

ними фундаціями. Це забезпечуватиме розуміння важливості і необхідності 

збереження важливих у геологічному відношенні об‘єктів, яке, окрім переліче-

них заходів, потребує вдосконалення нормативно-правової основи, а формуван-

ня баз даних має відбуватися відповідно визначених стандартів, які б охоплю-

вали різні категорії об‘єктів, зокрема: геологічні пам‘ятки України (тектонічні, 

стратиграфічні, палеонтологічні, екологічні, гідрологічні тощо); стратотипові 

розрізи різних категорій і рангів, а також нижні межі ярусів, відділів, систем 

відповідно до Стратиграфічного Кодексу України; викопні організми (голотипи, 

форми, що мають біостратиграфічне значення при виділенні біозон, фауністич-

них верств, та унікальні форми); монографічні колекції (опубліковані та такі, на 

основі яких проведені науково-дослідні роботи).  
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Космічні артефакти в колекції Геологічного музею 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 
 

О. В. Туркевич 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННІ ―Інститут 

Геології‖, Київ, Україна 
 

Space artifacts in the collection of Geological Museum of National Taras Shev-

chenko University of Kyiv. — Turkevych, O. V. — The article describes mete-

orite collection of Geological Museum which was presented in 2015.  

 

Каталог Міжнародного метеоритного товариства налічує 52495 зразків 

метеоритної речовини яка впала на планету Земля. Оскільки Україна до-

сить урбанізована, на її території офіційно зафіксовано знахідку 43 метео-

ритів. Із них 32 метеорити спостерігалися під час їх падіння, а 11 знайдені 

випадково чи під час експедицій.  

Зразки метеоритів зберігаються, як в музеях України, так і в багатьох 

музеях світу, де вони експонуються і відвідувачі можуть на них подиви-

тися. В Україні зразки метеоритів зберігаються в Донецькому краєзнав-

чому музеї, в мінералогічних музеях Львівського, Харківського, Одесько-

го Національних університетів, Львівському політехнічному інституті, 

геолого-мінералогічному музеї національного гірничого університету у 

Дніпропетровську, Національному науково-природничому музеї НАН 

України. У європейських країнах великі колекції метеоритів зберігаються 

в Віденському природничому музеї (Австрія), Тюбінгенському універси-

теті (Німеччина), мінералогічному музеї ім. Ферсмана (Росія), Лондонсь-

кому музеї природознавства (Великобританія), тощо. Але не слід забува-

ти, що велика частина колекційного метеоритного матеріалу зберігається 

у приватних колекціях і недоступна для широкого загалу.  

Цікавим є історичний факт, що з Геологічного і Мінералогічного кабі-

нетів Університету св. Володимира у 1920х роках вся метеоритна колек-

ція була передана для новоствореного геологічного музею при Академії 

Наук України. Наразі, в фондах Геологічного музею Київського націона-

льного університету імені Тараса Шевченка зберігається невелика колек-

ція метеоритів, яка була зібрана протягом останніх десятиріч. Вона пред-

ставлена декількома екземплярами з України: Кримка (с. Кримка, Перво-

майський р-н, Миколаївська обл., 1946 р. падіння, вага зразка 4,6 г) та То-

маківка (с. Томаківка, Томаківський р-н, Дніпропетровська обл., 1905 р. 

падіння, вага зразка 7,13 г).  
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З інших країн світу в колекції присутні зразки з Росії (Липівський Ху-

тір — дата виявлення 1904р), Польщі (Пултуск — дата падіння 30 січня 

1868р), США (Золотий Басейн — дата падіння 24 листопада 1995р), Росії 

(Челябінськ — дата падіння 15 лютого 2013р), Намібії (Гібіон — дата ви-

явлення 1836-1838рр), Білорусії (Брагин — дата виявлення 1807-1968рр), 

Росії (Сіхоте-Алінь — дата падіння 12 лютого 1947 р), Марокко (Північ-

но-Західна Африка, 2 зразка — дата знахідки 2010р і 2015р). Колекція по-

повнилася зразками за рахунок співробітників університету та ентузіастів 

(таких, як Нестеровський В. А, Схаб Б. З., Алєксєєва О. М.), і містить всі 

три типи метеоритної речовини (кам‘яні, залізні і кам‘яно-залізні метео-

рити). Метеоритна колекція вище перерахованих зразків, зібраних за 

останнє десятиріччя, експонується в Геологічному музеї з 2015 року.  

 

 

 

Геологічна сировина знарядь людей кам’яного віку на 

теренах Поділля 
 

В. В. Фурман  
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна 
 

Geological raw tools of Stone Age people on Podillja region. — Fourman, V. V. 

— Finds of flint tools on the Podillja region is proof of existence here in the Stone 

Age stone processing high technology as geological materials.  

 

Для розвитку професійних навичок майбутнім геологам необхідно 

вміти досконало працювати із палеонтологічним та палеоекологічним ма-

теріалом, а тому для студентів підчас геологічних практик по Україні у 

місцях, де інтенсивно знаходять протягом тривалого часу численні знаря-

ддя праці людей кам‘яного віку, зрозумілим стає інтерес до того, що ж 

було першою корисною копалиною людини, і, що було предметом її пер-

ших геологічних досліджень на теренах нашого краю. В першу чергу 

кам‘яною сировиною для виготовлення знарядь у південно-західній Укра-

їні служив кремінь, у другу — різні тверді породи. На всій території Во-

лино-Поділля поширені запаси першосортного, високоякісного кременю 

(чорний або сірий кольори часто з характерними білими вкрапленнями). 

Поклади природного кременя знаходяться у верхніх шарах крейдової сис-

теми туронського ярусу, що розташований порівняно неглибоко. У схід-

ній частині Подільської височини в результаті ерозії в річкових долинах, 

ярах, балках оголюються крейдові породи разом з жовнами кременя. Такі 

виходи кремінних конкрецій широко розповсюдженні на Волино-
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Подільському плато. Найдавніші сліди життя людини епохи раннього па-

леоліту (понад 600 ― 300 тисяч років тому) були зафіксовані поблизу с. 

Луки-Врублевецької Кам'янець-Подільського району Хмельницької обла-

сті. За способом виготовлення кам'яних знарядь цю стоянку відносять до 

ранньо-ашельської епохи, а відтак вона є найдавнішою археологічною 

пам'яткою як Хмельниччини так й України.  

Не з кожного каменю можна зробити гарне знаряддя праці. Кам'яний 

вік ― вік кремінних знарядь праці Самі ранні були виготовлені з річкової 

гальки, а значно пізніше людина освоїла й кремені. А чому ж все-таки 

кремінь? Часто зустрічається на древніх заплавах, залягає неглибоко в 

м'яких крейдових шарах головним чином у виді конкрецій або стяжінь 

неправильної форми. Причиною тому не стільки поширеність і доступ-

ність кременю, скільки здатність його при відколі утворювати гострі рі-

жучі краї. Його значна твердість (6-7 одиниць по шкалі Мооса) зробила 

кремінь важливим вихідним матеріалом для виготовлення гострокутних 

знарядь праці протягом тривалого періоду від нижнього палеоліту аж до 

неоліту. Досвід у розвитку технології обробки каменів визначив кремінь 

як найкращий матеріал для виготовлення як ударних так і ріжучих зна-

рядь та інструментів.  

В Кам‘янець-Подільскому районі біля Яруги та Луки-Врублевецької, що 

затоплена водами Дністровського водосховища, проходить найцікавіший 

етап практики, коли можна торкнутись давньої історії цього краю, як у гео-

логічному так і археологічному аспекті. Якраз у цих місцях для палеолітич-

них стоянок прекрасно слугували північні береги Дністровського каньйону, 

де й знайдено стоянки в околицях сіл Лука-Врублевецька та Врублівці як 

ашелю так і мустьє. В серпні 2007 року спостерігалось сильне пониження 

рівня води у Дністровському водосховищі, що складало до 3 м різницю у 

рівнях, здійснювалось інтенсивне розмивання покладів терас давнього Дні-

стра на березі біля дороги до Луки-Врублевецької. Знаряддя й відщепи у 

районі Луки-Врублевецької [1] зібрані на піщано-гальковому пляжі в основі 

схилу тераси. Знайдені тут артифакти підтверджують унікальність цих 

місць. Цікаві серед усіх знайдених кам‘яних знарядь — галечні рубила, так 

звані чоппери різних типів, гостроконечники. При порівнянні фото знахідок 

найдавніших примітивних знарядь кам‘яного віку на берегах Дністровсько-

го водосховища біля Луки-Врублевецької з фотогалереї сайту даних ашель-

ських знарядь, знайдених на берегах Темзи в Великобританії [2] вражають 

технології обробки та подібність типу цих зарядь, а особливо однотипність 

знайдених чоперів з чоперами Португалії і Франції. Серед знахідок всі ар-

тефакти згруповані в районі вздовж по пляжу на протязі 200 — 250 м від 

сучасної дороги, що сходить до дач на березі Дністровського водосховища. 

На всіх знайдених знаряддях та уламках знарядь спостерігається опаленіза-

ція давньої обробленої поверхні внаслідок перебування у зволоженому гру-
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нті з великим вмістом карбонатів. Їхня схожість із фото, що відповідають 

фотогалереям для мустьє, просто вражає. Прямо на пляжі через пониження 

рівня води ці артефакти знаходились повсюду разом із уламками кісток, 

зубів та рогів тварин, на яких первісні людини полювали ― олені, коні, ма-

монти.  

Звичайно, що знайдені зразки артефактів потребують ще дуже ретель-

ного палеоекологічного та геологічного дослідження [3, 4], але для студе-

нтів геологів знахідки такої кількості крем‘яних знарядь у цьому місці є 

беззаперечним доказом існування на наших теренах в різні епохи 

кам‘яного віку високої технології обробки кам‘яного матеріалу [4], зокре-

ма кременю, як геологічної сировини первісної людини.  

 
1. Фурман В. Геологічні дослідження людей кам‘яного віку на теренах Поділля // 

В кн. : "Охорона і менеджмент об‘єктів неживої природи на заповідних тери-

торіях ", Тернопіль- Гримайлів. – 2008. – C. 303-309 

2. http://www. paleodirect. com/primman1. htm  

3. Фурман В. Кремінь як перша корисна копалина людей кам‘яного віку на Поділ-

лі // Вісник Львівського університету. – Сер. геологічна. – Вип. 23. – 2009. – 

С. 184-202  

4. Фурман В. Мінералогічні властивості крем'яної сировини для матеріалу знарядь 

палеоліту на Поділлі // Вісник Львівського університету. – Сер. геологічна. – 

Вип. 24. – 2010. – С. 210-222.  
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З історії геолого-географічного відділу природничого музею 

Чернівецького Національного університету імені Юрія 

Федьковича 
 

І. Л. Цапок 
  

Природничий музей Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, nature-museum@chnu. edu. ua 
 

History of the Department geology and geography of the Natural Museum of 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. — Capok, I. L. — Geological-

geographical Department of the Natural Museum of ‗Yurii Fedkovych‘ Chernivtsi 

National University is a monument of history, science, and culture, and save minera-

logical, petrographic, and palaeontological collections. The museum founded in 

1876, and passed few historical stages (Austrian, Romanian, Soviet and Modern).  

 

Свою історію геолого-географічний відділ розпочав у 1876 році разом із 

університетом, який було засновано у 1875 р. з нагоди приєднання Буковини до 

Австро-Угорщини, і пережив декілька історичних етапів: Австрійський етап 

(1875-1918 рр.); Румунський етап (1918-1940 рр.); Радянський етап (1940-1991 

рр.); сучасний етап (з 1991 р.).  

Геолого-географічний відділ Природничого музею функціонує при Черніве-

цькому національному університеті ім. Ю. Федьковича і перебуває у сфері 

управління Міністерства освіти і науки України. Виконує функцію навчально-

методичного, наукового, культурно-просвітницького напрямку і є державним 

зберігачем систематизованих геолого-палеонтологічних колекцій.  

У період Австрійського етапу (1875-1918р. р.) основою мінералогічної коле-

кції була секційна колекція, придбана в міністерстві сільського господарства, 

барона фон Шрьоктенгера, а також експонати закуплені в Німеччині через фір-

ми Шухард, Крантц, Егерт. Це були, в основному, експонати австрійських регі-

онів. Мінералогічна та петрографічна колекції зберігались при мінералогічному 

Інституті (―Mineralogie Institute‖). В Інституті виконувався мінералогічний 

практикум, практичні вправи з вивчення кристалів мінералів, гірських порід. За 

даними 1900 р. колекція нараховувала тоді 3000 експонатів мінералогічних, 636 

петрографічних, крім того існувала колекція мінералів і гірських порід з окре-

мих австрійських регіонів. В цей період провідними науковцями були професор 

Карл Врба (у 1878-1879 р.р.), Фрідріх Бек (директор мінералогічного Інституту 

з 1884 р.), професор мінералогії Рудольф Шаріцер (1891-1910 р.р.), професор 

мінералогії та петрографії Міхаел Штарк (1910 р.), доктор філософії Карл Аль-

фонс Пенеке (з 1910 р.) [3].  

Період Румунського етапу (1918-1940 р.р.) розпочався у листопаді 1918 ро-

ку. Територію Чернівецької області окупували румунські війська, а через три 

місяці був виданий королівський указ про приєднання області до Румунії. Коле-

кції зберігалися в мінералогічному кабінеті на науково-природничому факуль-

mailto:nature-museum@chnu.edu.ua
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теті, при кафедрі геолого-палеонтології. Мінералогічна колекція майже не по-

повнювалась, а експонати, що характеризували геологічну будову Буковини 

були зовсім відсутні. Одними із провідних науковців були: професор І. Преліп-

чан (1921 р.), доктор Іонеску Байор (1925-1926 р.р.) [2,3].  

Під час Радянського етапу (1940-1991 р.р.) геолого-географічний відділ му-

зею стає навчально-науковим при геолого-ґрунтознавчому факультеті, який в 

1950 році перетворено в геологічний факультет. При ньому функціонували мі-

нерало-петрографічна лабораторія, палеонтологічний кабінет, майстерня для 

шліфування зразків мінералів і гірських порід [1]. Цей період характеризується 

чисельним зростанням колекцій мінералів, гірських порід, корисних копалин, 

самоцвітів із родовищ різних регіонів Радянського Союзу (Уралу, Сибіру, Коль-

ського півострова, Середньої Азії, Кавказу, України). З 1963 року відділ став 

офіційно називатись ―Геолого-географічним музеєм‖ Чернівецького універси-

тету. Провідними науковцями в цей період були доктор геолого-мінералогічних 

наук Робінсон В. М., доц. Меркулов П. М., проф. Куниця М. О. та ін.  

Сучасний етап поділяється на дві частини: 1) з 1991р по 2013р. (у складі ка-

федри фізичної географії та раціонального природокористування географічного 

факультету); 2) з 2013р., коли ―Геолого-географічний музей‖ було об‘єднано із 

―Зоологічним музеєм‖ в один Природничий музей. З цього часу він стає відді-

лом Природничого музею при ―Інституті біології, хімії і біоресурсів‖. На сього-

днішній день експозиційні та наукові фонди нараховують більше 13000 експо-

натів геолого-палеонтологічних колекцій, в тому числі: колекція петрографіч-

них експонатів — 1400 екземплярів; колекція темно-кольорових мінералів (чо-

рної породи) — 120 екземплярів; колекція мінералів і гірських порід — 2643 

екземпляри; макет набору скляних моделей алмазів — 1 екземпляр; колекція 

мінералогічних експонатів — 3541 екземпляр; колекція педагогічних експонатів 

(науково-навчальних експонатів) — 2050 екземплярів; колекція геолого-

палеонтологічних знахідок — 106 екземплярів; колекція наземних і прісновод-

них молюсків із лесів і алювію Поділля і Волині — 100 екземплярів; колекція 

викопних решток органічного світу регіонів Чернівецької області 40 екземпля-

рів; колекція гірських порід із Антарктиди — 20 екземплярів.  

Колекції розміщені за чотирма основними розділами: 1. Регіональна геоло-

гія; 2. Систематична мінералогія та геологія; 3. Геологія та корисні копалини 

України та Чернівецької області; 4. Палеонтологія.  

Отже, колекції геолого-географічного відділу Природничого музею форму-

вались впродовж довготривалого часу, пережили кілька історичних періодів і 

продовжують поповнюватись і розвиватися.  

 
1. Чернівецький університет / 1875-1995: сторінки історії – Чернівці: Рута, 1995. – 

208 с.  

2. ЧОДА: Окружной школьный инспекторат. Ф. 213, оп. 1 спр. 1621, 1681. Ф. 231, 

оп. 2, спр. 23286, 23295. Ф. 213, оп. 3, спр. 1621.  
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3. Die K. K. Franz-Josephs-Universitat in Czernowitz im ersten Viertel Jahrhundert 

ihres Bestandes ferstschrift. (Herausgegeben vom ahademischen senate)/ Bukowinaer 

vereinsdruckerei. – Czernowitz, 1900. – 245р.  

 

Іван Олексишин — автор найбільшої колекції міоценових 

молюсків Волино-Поділля, яка зберігається 

в Природознавчому музеї НАН України 
 

Т. В. Ціхонь
1
, І. М. Бубняк

2 

 
1 Державний природознавчий музей НАН України, Львів, Україна,  
2 Львівський Національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна 

 

Ivan Oleksyshyn — author of the largest collections of the Miocene molluscs of 

Volyn-Podillia is stored at the State Museum of Natural History of the NAS of 

Ukraine. — Tsikhon, V. T., Bubniak, I. M. — We consider the scientific and 

social activities of the famous scientist and geologist Ivan Oleksyshyn. There is 

submitted his brief biography. We characterize two periods of major scientific 

activities — Ukrainian and on emigration. The first time the data on species and 

generic composition of bivalve molluscs from the collection of Ivan Oleksyshyn 

stored at the State Museum of Natural History of the NAS of Ukraine The scientific 

societies, whose member was Professor Ivan Oleksyshyn and awards received by 

scholars for a long period of scientific creativity are desribed.  

 

Іван Олексишин народився 1 вересня 1901 року в селі Хренові 

Кам‘янко-Струмилівського повіту (тепер Кам‘янко-Бузького району) у 

селянській родині. Початкову освіту дістав у рідному селі та сусідньому 

Дідилові. У 1924 році закінчив українську державну гімназію у Тернополі, 

повернувся додому в чині хорунжого Української Галицької Армії. У то-

му ж році вступив до Львівського університету імені Івана Франка на гео-

графічно-геологічний відділ. Наукою розпочав займатися ще в студентсь-

кі роки. Перші наукові праці — це результати самостійних досліджень, 

пізніше почав досліджувати міоценові відклади на просторах усього По-

ділля. Крім палеонтології та стратиграфії, І. Олексишин досліджував кар-

стові явища, результати своїх досліджень опубліковував у різних україн-

ських виданнях.  

Після навчання в університеті протягом семи років працює у приватній 

Тернопільській українській гімназії товариства «Рідна школа», другій 

польській державній гімназії та у вечірній фахово-доповняльній школі для 

ремісників, а також був членом Методичного географічного товариства 

Львівської шкільної кураторії. Від 1 вересня 1936 року І. Олексишин учи-

телює у філії Української державної гімназії міста Львова. Увесь свій ві-

льний час присвячує геологічним дослідженням, мандруючи з молотком 
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по Західному Поділлю. У цей час він описує свої палеонтологічні знахід-

ки і видає кілька наукових праць. У 1939 році стає керівником географіч-

но-природничого відділу в Інституті вдосконалення учителів при облас-

ному відділі народної освіти у Львові і старшим викладачем геології та 

заступником декана географічно-геологічного відділу Львівського універ-

ситету імені Івана Франка. У 1941-1942 роках під час німецької окупації 

учителює у Першій українській гімназії. У липні 1944 року з наближен-

ням фронту родина Олексишина виїжджає зі Львова до Австрії, спочатку 

оселяється у місті Грац, пізніше переїжджає до Леобену, — де викладає у 

Вищій гірничій школі Геологічного інституту.  

У 1947 році захистив дисертацію на ступінь доктора філософії з геоло-

гії та мінералогії в Інсбрукському університеті Леопольда-Франца в Авст-

рії на тему «Розміщення та стратиграфія міоценових відкладів Північного 

Поділля та Південної Волині». Петрографічний та палеонтологічний ма-

теріали до дисертації він передав до Природничого музею Наукового то-

вариства імені Шевченка. Після закриття Наукового товариства частина 

його музейних фондів перейшли Природознавчому музею АН України та 

Геологічному музею при геологічному факультеті Львівського універси-

тету імені І. Франка.  

Багата за кількісним та видовим складом колекція викопних решток з 

неогенових відкладів, Олексишина, є однією з найбільших, зібраних од-

ним дослідником, що нині зберігаються у Державному Природознавчому 

музеї НАН України. Вона займає велику габльоту з десятьма ящиками. 

Колекція була зібрана Іваном Олексишиним під час тематичних поїздок 

на Поділля впродовж 1927-1940 рр. Колекція представлена черепашками 

двостулкових та черевоногих молюсків. У відсотковому співвідношенні 

двостулкові молюски переважають і складають 85 %, а черевоногі 15%. 

На даний момент опрацьовані саме двостулкові молюски. Колекція міс-

тить 350 одиниць зберігання викопних бівальвій з 28 місцезнаходжень на 

території Тернопільської і Львівської області. Загалом визначено 59 видів 

двостулкових молюсків, що належать до 39 родів та 24 родин.  

На початку 50-х років Олексишин з родиною переїжджає до Сполуче-

них Штатів Америки. Родина Олексишина оселяється у штаті Пенсильва-

нія і протягом трьох років, голова родини працював фізично на різних 

роботах, заробляючи на прожиття й на оплату навчання дочок у Пенсиль-

ванському університеті. Як і в Україні, під час літніх відпусток провадить 

палеонтологічні дослідження у штатах Нью-Джерсі, Мериленд, Вірджи-

нія. Результати досліджень учений опублікував у Працях Пенсильванської 

академії наук у трьох статтях, в яких серед інших описав десять нових 

видів молюсків з міоценових відкладів Мериленду та Вірджинії. Ці види 

фауни, закаталогізовані під відповідними номерами із вказівкою на відк-

ривача, зберігаються у Національному музеї США у Вашингтоні. Ці пуб-
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лікації стали рекомендаціями для отримання у 1955 році посади в Бостон-

ському університеті, у якому він з 1955-1956 роках працював інструкто-

ром геології, згодом асистентом, доцентом. З 1 березня 1963 року Іван 

Олексишин стає постійним працівником та повним професором геології 

Університету. В 1967-68 р. будучи вже на пенсії рік викладав фізичну та 

історичну геологію у Південно-Джерському коледжі в Кемдені.  

На початку 70-х років захопився вивченням колекцій рослинних реш-

ток Нарангенсетського кaм‘яновугільного басейну. Власне завдяки ви-

вченню викопної флори І. Олексишин стає всесвітньо відомим ученим. 

Монографії «Рослинні залишки з антрацитових полів Пенсильванії» (ви-

дана в 1982 році, перевидана в 1988 р.) та «Скам‘янілі залишки абботсь-

ких вугільних покладів Східної Пенсильванії» стали найвідомішими пра-

цями професора і є дотепер серед літератури, рекомендованої для студен-

тів Пенсильванського університету. Помер 19 грудня 1987 року через не-

дугу серця на 86 році життя.  

Досліджуючи життєвий і науковий шлях Івана Олексишина можна 

зробити один висновок, це людина, яка дуже любила свій рідний край, 

природу і все що цим пов‘язане. Це людина, яка активно займалася не 

лише наукою, а й громадською діяльністю. Іван Олексишин брав участь у 

визвольних змаганнях українського народу в лавах Української Галицької 

Армії, був дійсним членом та співзасновником багатьох товариств, музеїв. 

На еміґрації в Австрії працював секретарем управи Товариства „Рідна 

школа―. Проживаючи в Сполучених Штатах Америки не забував про 

Україну, очолював українські наукові товариства та був вчителем украї-

нознавства у Філадельфії. Водночас він був членом багатьох американсь-

ких наукових товариств, їхній перелік свідчить про визнання заслуг укра-

їнського вченого.  
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До питання оцінки колекції студентських виробів 

гемологічного центру НГУ 
 

С. В. Шевченко  
 

Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, Україна 
 

To the issue of estimation of student decorative-art objects collection made at 

the Gemmolological Center of National Mining University. — Shevchen-

ko, S. V. — The article is devoted to the question of determining the status of the 

collection of decorative-art objects, made by students during their studies.  

 
У процесі науково-навчальної діяльності Гемологічного центру Національ-

ного гірничого університету (НГУ), розпочатої у 1996 р., студентами під керів-

ництвом викладачів і працівників центру виготовлялися декоративно-художні 

вироби переважно із самоцвітів України. Перетворення проектів і задумів сту-

дентів відбувалося під час виконання курсових та, зрідка, дипломних робіт. За 

результатами діяльності було виготовлено понад 100 виробів, найкращі з яких 

прикрасили вітрини відповідної постійно діючої експозиції у стінах Гемцентру. 

На сьогодні актуальним є питання оцінки цих виробів як потенційно можливих 

музейних експонатів, що демонструють самоцвітне багатство країни. Вони ви-

готовлені у рамках нового наукового напряму — дизайну природного каменю 

— і відображають становлення гемологічної науки в НГУ [1].  

Перелік та ілюстрації студентських виробів, що увійшли до основної експо-

зиції, розміщено на сайті Гемцентру http://gem. nmu. org. ua/index. php/uk/muzei. 

html. Серед виробів представлено різноманітні техніки виготовлення — тіла 

обертання, вироби з плоскими поверхнями, мозаїка, художнє різьблення, гладке 

огранювання (кабошони), та комбінації цих технік. Розміри найменших виробів 

складають не менше 5 см, найбільших виробів — перевищують 30 см у довжи-

ну. Подекуди у виробах використано металеві елементи.  

Характер експозиції не є комплексним. Вироби у переважній більшості ви-

готовлені з коштовного каміння південно-східного регіону країни. Це такі са-

моцвіти, як джеспіліт, епідозити, скам‘яніла деревина, рожевий кварц, пегматит. 

Є також вироби з агатів Волині. Кожний окремий експонат може бути оцінений 

за методикою визначення прогнозної вартості виробів з коштовного каміння, 

розробленою фахівцями Державного гемологічного центру України (ДГЦУ) [2]. 

Очевидно, що у вигляді цілісної колекції загальна прогнозна вартість даної екс-

позиції має бути на порядок вищою, ніж проста сума за експонатами.  

Звідси виникає необхідність інвентаризації колекції. У разі взяття на баланс 

до бухгалтерського обліку слід розуміти, що даний актив не підлягає списанню, 

його вартість не зменшується щороку, а навпаки, у довгостроковій перспективі 

лише збільшується. Зрозуміло, що вартість колекції має визначатися у валюті, 

що не схильна до стрімкого знецінювання. Надати експертний висновок щодо 

вартості колекції можуть акредитовані експерти ДГЦУ.  
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Слід також розглядати можливість входження експозиції до складу музейної 

колекції геолого-мінералогічного музею НГУ, враховуючи той факт, що згада-

ний музей і експозиція розташовані у різних корпусах університету. Сьогодні 

відвідання і музею, і даної експозиції є безкоштовним. Екскурсії здійснюються 

як в рамках профорієнтаційних заходів, так і в рамках науково-просвітницької 

діяльності. У 2005 році в Дніпропетровському історичному музеї ім. Д. І. Явор-

ницького відбулася тематична виставка «Самоцвіти України», де було предста-

влено і колекцію студентських виробів. Щороку місцеві телеканали створюють 

сюжети за матеріалами, представленими в експозиції Гемцентру НГУ, що теж 

сприяє поширенню додаткової інформації щодо даного наукового напряму гір-

ничого університету.  

Таким чином, експозиція студентських виробів Гемцентру НГУ є науково-

освітнім та культурним надбанням університету й регіону і має зберігатися на 

відповідних умовах, що застосовуються для музейних колекцій, з урахуван-

ням специфіки подібних експонатів.  

 
1. Баранов П. Н., Шевченко С. В., Никитенко И. С., Лузанов П. М., Цоцко Л. И. 

Геммология в Национальном горном университете: региональные и междуна-

родные исследования / Надбання наукових шкіл. Н.-т. зб. – 2009. – с. 270-274.  

2. Як оцінювати коштовності з дорогоцінних каменів і металів. Індутний В. В., 

Татаринцев В. І., Павлишин В. І., Індутна Т. В., Манохіна Л. В., Татаринцева К. 

В. — К. : ТОВ „АЛМА‖, 2001. — 268 с.  
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Тонкі морфологічні особливості продуктів земного 

вивітрювання в метеоритах 
 

С. Н. Ширінбекова 
 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України», Київ 
 

Fine morphological feature of terrestrial weathering products found in mete-

orites. — Shyrinbekova, S. N. — The author proposed morphological classification 

of terrestrial weathering products found in weathered meteorite samples.  

 

Речовина метеоритів, яка є унікальним індикатором процесів мінера-

лоутворення в космосі, зазнає мінеральних і структурних змін в окисних 

умовах на земній поверхні. Під впливом процесів вивітрювання в метео-

ритах формуються вторинні екзогенні фази за рахунок заміщення первин-

них космічних мінералів [1]. Вивчення особливостей продуктів земного 

вивітрювання метеоритів дозволить розробити відповідні правила збере-

ження зразків метеоритів у лабораторних і музейних умовах.  

Нами досліджено продукти вивітрювання в зразках метеоритів різних 

типів з колекції Національного науково-природничого музею (ННПМ) 

НАН України. Визначення хімічного і мінерального складу продуктів ви-

вітрювання метеоритів здійснено методами рентгеноспектрального і рент-

генофазового аналізів, а їх морфологічні особливості вивчались за допо-

могою оптично- і електронно-мікроскопічних методів.  

Встановлено, що основними продуктами вивітрювання в зразках мете-

оритів (на сколах хондритів, металевих пластинках з кам‘яних, залізних і 

залізо-кам‘яних метеоритів) є фази оксидів і оксигідроксидів Fe, які утво-

рились переважно за рахунок нікелистого заліза (Fe,Ni). Серед екзогенних 

фаз діагностовано гематит α-Fe2O3, маггеміт γ-Fe2O3, магнетит FeFe2O4; 

гетит α-FeOOH, гідрогетит FeOOH·nH2O, лепідокрокіт γ-FeOOH, Cl-

вмісний акаганеїт β-FeOOH [1-4]. Cl-акаганеїт є найбільш агресивною фа-

зою для (Fe,Ni) металу, що необхідно враховувати при збереженні метео-

ритних зразків у лабораторіях і музейних колекціях. Встановлено збага-

ченість екзогенних фаз рядом елементів — Ni, S, Si, Mg, Cl, та інш., що 

вказує на міграцію елементів шляхом дифузії по мікропорах і мікротрі-

щинах в метеоритах [1]. Знайдені в незначній кількості вторинні сульфіди 

— фрамбоїдний пірит, борніт (?) виникли при заміщенні троїліту (FeS).  

Виявлено морфологічне різноманіття екзогенних мінеральних фаз в 

зразках метеоритів. Продукти корозії (Fe,Ni) металу представлені як дис-

персними сумішами, так і кристалічними агрегатами. Тонким сумішам 

оксигідроксидів Fe притаманна коломорфна структура з елементами мік-

ролітової будови [5].  
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Продукти земного вивітрювання та контамінації у досліджених зраз-

ках метеоритів поділено на три морфологічні типи, а саме: сплощені, ізо-

метричні та видовжені; перші два найбільш поширені.  

1. Сплощені: а) мікрожили і прожилки, які, згідно з [6], розвиваються 

вже на першій стадії вивітрювання в силікатній матриці хондритів; б) на-

тічні форми — тонкі плівки і шаруваті мікрокірки, що широко розвинуті 

по металевих і силікатних зернах; в) зональні гідроксидні оболонки на-

вколо зерен (Fe,Ni) металу, меншою мірою навколо FeS. Сплощені форми 

складені переважно з дисперсних і нирко-гроноподібних агрегатів. Знай-

дено рідкісний різновид мікрокірок, що складається з агрегатів гексагона-

льних кристалів, розташованих паралельно до поверхні сколу хондриту.  

2. Ізометричні: а) мікросфероїдальні об‘єкти, в т. ч. мікросекреції і по-

рожнисті мікрокульки; б) мікроглобулярні агрегати; в) щільні кульки, а 

також біологічні об‘єкти — мікроспори. Сфероїдальні агрегати та порож-

нисті кульки генетично пов‘язані з нікелистим залізом, здебільшого ними 

вкриті зразки залізних метеоритів, меншою мірою сколи хондритів. За 

складом мікросфероїди відповідають Cl-акаганеїту; їх ріст на свіжих ско-

лах хондритів пояснюють окисненням нестійкого космічного мінералу 

лавренситу (FeCl2) у лабораторних і музейних умовах [2]. Поодинокі 

щільні мікрокульки, знайдені на поверхні сколів хондритів; найвірогідні-

ше, є продуктами земної контамінації.  

У від‘ємних формах мікрорельєфу зразків метеоритів та у мікросферої-

дах поширені такі агрегати кристалів: а) мікродрузи та мікрощітки, які 

складені з голчастих кристалів; б) паралельнотичкуваті, паралельноволок-

нисті агрегати; в) унікальні ажурні агрегати як складні комбінації поперед-

ніх форм. Вони виникли внаслідок дії закону геометричного відбору в мік-

ропустотах і порах, на стінках мікросекрецій і тріщин [7]. Через різноманіт-

ні поєднання різнорозмірних (нано- і мікро) зерен голчастої і пластинчастої 

форми утворились променисті, зірчасті, стрічкоподібні скупчення, ажурні 

сітки. Вперше нами знайдені порожнисті релікти ідіоморфних мікрометро-

вих металевих зерен, внутрішній простір яких був заповнений мікрощітка-

ми, паралельнотичкуватими та променистими агрегатами.  

Відмічено наростання агрегатів голчастих нанокристалів на поверхні 

мікрометрових зерен, сфероїдальних об‘єктів, мікрокірок, що свідчить 

про трансформацію нестійких фаз оксигідроксидів Fe в залежності від 

умов середовища екзогенного мінералоутворення [8]. Менш поширеними 

є орієнтовані наростання пластинок гексагональних мікрокристалів, імо-

вірно, гематиту, та їх агрегатів, а також дископодібних мікропластинок 

нез‘ясованого складу на поверхні сколів хондритів.  

3. Видовжені: а) натічні мікросталактити і трубчасті утворення; б) ни-

тко-, і ламелеподібні утворення, а також неідентифіковані об‘єкти склад-
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ної форми як імовірні продукти життєдіяльності мікроорганізмів, зокрема 

залізобактерій.  

Таким чином, встановлене нами морфологічне різноманіття продуктів 

вивітрювання в зразках метеоритів з колекції ННПМ НАНУ обумовлене, 

в основному, послідовним окисненням нікелистого заліза, меншою мірою 

троїліту. Тонкі морфологічні особливості фаз оксидів-оксигідроксидів Fe 

відображають різний ступінь окиснення металу, що вказує на зміну лока-

льних умов середовища фазоутворення в ході процесу поступової руйна-

ції метеоритної речовини в земних умовах.  

Проведений нами порівняльний морфологічний аналіз продуктів окис-

нення нікелистого заліза метеоритів та штучних залізних зразків виявив їх 

значну морфологічну подібність, що свідчить про однаковий механізм 

корозії металу в земних умовах, не залежно від його походження (косміч-

ного чи земного).  
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Сучасні виклики для природничих музеїв за 

постіндустріального типу освіти 
 

Л. О. Шумлянська, К. І. Деревська, К. В. Руденко, Т. М. Деревська  
 

Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, Україна 
 

Current challenges for natural history museums in time of post-industrial type 

of education. — Shumlianska, L. O., Derevska, K. I., Rudenko, K. V., De-

revska, T. M. — The modern challenges are forced the museum to critically con-

sider the relationship with visitors, to revise their role in education, science, leisure 

and recreation. The scientific museums value for the post-industrial education type 

is currently increasing and associated with requirement to develop and shape the so-

ciety scientific outlook.  

 

Багато фахівців вважають, що сформована в епоху індустріалізації си-

стема освіти, яку маємо ми і весь світ, на сьогоднішній момент не відпові-

дає вимогам часу. Система освіти, яка побудована на запам'ятовуванні 

знань і фактів, втрачає сенс. Такий процес отримання знань стає нудним 

на межі абсурду, тому наше суспільство вимагає постіндустріального ти-

пу освіти. Поки можна намалювати тільки її контури, виходячи із загаль-

них характеристик цього суспільства і його виробництва. Перш за все, 

наявність безлічі складних технічних систем, навіть на рівні побуту, вима-

гає особливого освітнього ресурсу для їх освоєння.  

Атрибутом постіндустріальної освіти є здатність ефективно освоювати 

величезні масиви інформації й успішно діяти в максимально невизначе-

них ситуаціях (економічної, технологічної, виробничої тощо). Комуніка-

тивна революція кінця ХХ століття багаторазово збільшила швидкість 

обміну інформацією, а разом з тим і швидкість прийняття рішень, динамі-

ку економічних, культурних, політичних явищ. Динамічне суспільство 

повинне мати і динамічну освіту. Ця властивість притаманна поняттям 

категорії «безперервна освіта». Якщо раніше в епоху індустріалізації лю-

дина вчилася 10-15 років, то тепер отримана освіта застаріває настільки 

швидко, що перевчатися необхідно постійно. Існуюча нині освітня систе-

ма, зрозуміло, не готова до такої вимоги.  

Безперервність — одна з рис нового утворення, яка притаманна пост-

індустріальній епосі. Крім того, у всьому світі стрімко розвиваються нові 

форми здобуття знань і з'являються нові гравці на ринку освітніх послуг. 

До них відносяться: віртуальні університети; ліцензійні (франчайзингові) 

університети; корпоративні університети; компанії, бібліотеки, музеї та 

інші заклади.  

Профілі музеїв пов'язані практично з усіма галузями знань (геологія, 

мінералогія, біологія, палеонтологія, зоологія, історія, мистецтвознавство, 
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літературознавство тощо). В сучасних музеях здійснюється різноманітний 

спектр практичної діяльності (педагогічна, художня, реставраційна, інфо-

рмаційно-комп'ютерна, маркетингова тощо) з яких педагогічна є найваж-

ливішою для широкого кола суспільства та професійно орієнтованих його 

прошарків, оскільки музеї поєднують в собі як наглядно-предметну так і 

теоретичну частини освітнього процесу.  
Існує китайська приказка: «Розкажіть — і я забуду; покажіть — і я за-

пам'ятаю; дайте мені зробити — і я зрозумію». Музеї завжди мали деяку 

перевагу перед іншими науково-педагогічними інституціями тому, що у 

них була можливість «показати», а на сьогодні, завдяки майстер-класам, є 

можливість і випробувати власні можливості. Адже саме наявність спра-

вжнього предмета, можливість його побачити, відрізняє музеї.  

Для сучасної світової практики типово з'єднання науково-технічних і 

природничих музеїв з експлораторіумом (освітніми майданчиками, де вста-

новлені різного роду тренажери або інтерактивні наочні посібники, що до-

зволяють зрозуміти закони природи). Такі поєднання можна назвати 

«центром популяризації науково-технічних і природничо-наукових знань».  

Сучасна людина живе в світі перенасиченому інформацією і тому шу-

кає шляхи «оптимізації» її споживання. А швидкість зчитування візуаль-

ної інформації на порядок вища, ніж зчитування текстової. І музеї в цьому 

сенсі виявляються у виграші — читати довго, дивитися швидко.  

Отже, виклики сучасних реалій змушують музеї критично переглянути 

характер відносин з відвідувачами, переглянути їхню роль у освіті, науці, 

дозвіллі та рекреації. З метою підвищення своєї атракційності та приваб-

ливості, в експозиціях необхідно використовувати сучасні демонстраційні 

панелі, інтерактивні моделі та макети, представляти останні досягнення 

науки, відкривати дискусійні майданчики, проводити різноманітні презе-

нтації й майстер-класи.  

Значення наукових музеїв на сьогодні збільшується і пов'язане з вимо-

гою розвивати і формувати науковий світогляд суспільства. Це необхідно 

для того, щоб сучасне покоління могло правильно використовувати нау-

кову аргументацію, бути обізнаним в плані розуміння, як розвивається та 

чи інша сфера науки, правильно орієнтуватися в сучасному світі, коли 

інформації величезна кількість.  
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Історія створення Державної установи „Музей коштовного і 

декоративного каміння‖ 
 

В. В. Яковлєва, Л. Л. Власюк 
 

ДУ «Музей коштовного і декоративного каміння» 
 

The history of the foundation of Government institution ―The museum of pre-

cious and decorative stones‖. — Yakovleva, V. V., Vlasiyk, L. L. — The Mu-

seum of precious and decorative stones belongs to the number of the best and the 

most competent institutions devoted to the geological research area.  

 

Музей коштовного та декоративного каміння — один із відомих геоло-

гічних музеїв України та світу. Зібрання унікальних мінералів та гірських 

порід з камерних пегматитів Волині зробили музей популярним як серед 

геологів-фахівців так і широких верств населення. Історію музею можна 

розділити на два періоди.  

Під час першого періоду історія мінералогічного музею невідривно 

пов‘язана з історією освоєння Волинського родовища камерних пегмати-

тів. Один з перших дослідників геологічної будови Волині Осовський Г. І. 

звернув увагу на скупчення кременів та кварцу біля села Гута-Потіївка 

Житомирського повіту. В статті 1867 р. ―Геолого-геогностичний нарис 

Волинської губернії‖ він писав про димчастий кварц: ―Значний блиск на 

скабисто-раковистому зломі, рівність і густота його смоляно-чорного ко-

льору мають переваги над найкращими з сибірських кварців. Димчастий 

кварц витримує порівняння з кращими богемськими так званими раухто-

пазами‖. [1] Після публікації статті мінерали з пегматитів Волині почали 

з‘являтися в приватних колекціях переважно у великих містах (Варшаві, 

Санкт-Петербурзі та інших).  

Подальша історія вивчення пегматитів Волині пов‘язана з іменами ві-

домих вчених-геологів: С. В. Бельського та Л. Л. Іванова. Після опису взі-

рців зібраних з родовища Леонід Іванов передав частину їх в Житомирсь-

кий краєзнавчий музей [4].  

В 1931 році вперше біля сіл Писарівка, Вишняківка почалась розробка 

пегматитів розвідувально-видобувною партією Українського геолого-

розвідувального тресту з метою видобутку топазів. В цей час виникло пи-

тання про доцільність організації в районі стаціонарної колекції мінералів 

та порід. Така музейна колекція була створена на базі партії в селі Писарі-

вка, ініціаторами створення якої були В. П. Амбургер і Б. О. Гаврусевич. 

В 1939 році, коли О. Є. Ферсман приїздив на родовище, він відвідав цей 

невеличкий музей, який йому сподобався. У зв‘язку з відкриттям на Во-

лині ювелірних топазів, берилів та мінералів групи кварцу, академік пи-
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сав: ―Те, що складало раніше гордість і єдину прерогативу Уралу, тепер у 

великій кількості є на Волині‖. На жаль, Велика Вітчизняна війна припи-

нила діяльність музею, і подальша доля його колекційних експонатів за-

лишилась невідомою.  

Після війни відновились дослідно-розвідувальні і експлуатаційні робо-

ти переважно на п‘єзокварц, як стратегічну сировину. Разом з тим виник-

ла потреба відновити колекцію головних і супутніх мінералів пегматитів. 

Перші колекції експонатів із-за відсутності належного приміщення збері-

гались в ящиках та в сейфах геологів Волинської експедиції. Поступово 

кількість експонатів збільшувалась і постало питання про виділення 

окремого приміщення для належного розміщення зразків. Так, в 1951 р. 

був утворений мінералогічний музей. Основоположниками зібраної коле-

кції були В. Т. Клочков і О. І. Салманін. Мінералогічна колекція у 1958 р. 

була зареєстрована в Житомирському обласному управлінні культури під 

назвою ―Мінералогічний музей на громадських засадах‖.  

Починаючи з 1980 р. історія музею невідривно пов‘язана з історією 

освоєння ВО ―Західкварцсамоцвіти‖ покладів кварц-самоцвітного каміння 

України, Білорусії та Молдови. В цей час музей поповнюється великою 

кількістю зразків дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння: буршти-

ну, гагату, опалу, родоніту, мармурового оніксу, пірофіліту, агату, за-

кам‘янілого дерева, амазоніту, яшми, обсидіану та інших.  

Новий період розвитку музею розпочинається з 1996 р. Згідно поста-

нови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 року № 1485 ―Про 

створення музею коштовного і декоративного каміння‖ вся колекція міне-

ралів та гірських порід мінералогічного музею підприємства ―Західкварц-

самоцвіти‖ була передана у музей коштовного та декоративного каміння, 

підпорядкованого Міністерству фінансів. В 2001 р. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 грудня 2001 р. № 1709 ―Про затвердження пере-

ліку наукових об‘єктів, що становлять національне надбання‖, музею ко-

штовного та декоративного каміння присвоєно статус ―Науковий об‘єкт, 

що становить національне надбання України‖.  

В першому залі представлено декоративно-облицювальне каміння 

України (літотека). Декоративне каміння України славиться унікальним за 

своєю насиченістю забарвленням, високою міцністю та витривалістю.  

Серед значного розмаїття плиток декоративного каміння, які предста-

влені на огляд, особливу увагу привертають неперевершені за забарвлен-

ням та малюнком такі породи як рожево-червоний граніт Лезниківського, 

сірий граніт Корнинського, сірий граніт Покостівського родовищ Жито-

мирської області, темно-малиновий граніт Токівського та сірий граніт Ку-

дашівського родовищ Дніпропетровської області, червоний граніт Капус-

тянського та рожевий граніт Крупського родовища з Кіровоградської об-

ласті, рожево-сірий граніт Новоданилівського родовища та зелено-сірий 
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граніт Костянтинівського родовища Миколаївської області та ін. Серед 

лабрадоритів слід відмітити декоративні плитки з родовищ Очеретянське, 

Небіжське та Андріївське (Житомирська обл.). Зачаровує погляд лабрадор 

Федорівського родовища, який має унікальну золотисто-оранжево-зелену 

іризацію. Не менш привабливим декоративним матеріалом є габро родо-

вищ Рудня-Шляхова, Зарічного, Торчинського (Житомирська обл.).  

В другому залі представлені найбільш характерні зразки гірських порід, 

які вміщують камерні пегматити, а також кристали, друзи і зростки мінера-

лів, характерних для різних структурних зон камерних пегматитів Волинсь-

кого родовища моріону. У вітринах залу можна побачити породи в яких 

розміщуються пегматитові тіла, з яких зон вони складаються. Детально ро-

здивитись тонку ―графіку‖ письмового граніту, побачити величезні друзи 

польового шпату, блискучі ―їжачки‖ гетиту, білі кристалики фенакіту.  

Особливе місце серед мінералів камерних пегматитів займають крис-

тали кварцу — одного з самих цікавих мінералів. Найбільший кристал 

кварцу, видобутий на Волині важив 10 т. Пізніше був видобутий кристал 

— гігант кварцу вагою 7т. В музеї можна побачити друзу чорного кварцу 

моріону вагою 361 кг.  

В окремій вітрині представлені зразки, які характеризують зональну 

будову великих кристалів кварцу Волині, яка змінюється від центру до 

периферії: гірський кришталь, димчастий кварц, моріон.  

Наступний зал — третій — розповість про різномаїття кварцу — це 

прозорі та білі кристалики, що нагадують навіки застиглий лід; чорні, по-

дібні на обеліски в мініатюрі; золотисті цитрини з сонячним промінчиком 

всередині та світло-зелений празем. Викликають захоплення мармарош-

ські ―діаманти‖- дрібні (не більше 5 мм) водяно-прозорі кристалики, які 

виграють на сонці багатьма блискучими гранями.  

В четвертому залі експонуються зразки дорогоцінних мінералів волин-

ських камерних пегматитів: берили і топази.  

Топаз з давніх часів приваблював до себе увагу людей як ювелірний 

камінь. Він характеризується особливою внутрішньою грою світла, блис-

ком, небесною блакиттю, золотистим кольором сонця, легкістю і прозорі-

стю краплин вранішньої роси.  

Найбільший кристал топазу, який був видобутий у 1964 р. на Волині 

важив 117 кг. Висота кристалу — 82 см. [3] У музеї зберігається кристал 

топазу блідо-блакитного кольору вагою 28,520 кг [2].  

Є в музеї вітрини, повз які без захоплення не може пройти ні академік, 

ні школяр. Це, в першу чергу, вітрина з берилами. Забути ці кристали не-

можливо: вони прозорі та чисті, кожна грань призми має свій неповтор-

ний візерунок глибоких нерівних впадин — ―фігурок травлення‖, що при-

дає неповторну і привабливу індивідуальність волинським берилам. В 
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музеї можна побачити і найбільший кристал берилу, який був видобутий 

на Волині, завдовжки 135 см та вагою майже 70,0 кг.  

Чотири унікальні кристали топазу і два кристали берилу, які мають 

власні імена, в 2001 р. занесені в Державний реєстр України з їх власною 

назвою, на них оформлені спеціальні свідоцтва. Шість іменних зразків 

зараховано до Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння України згідно розпорядження Кабінету Міністрів України № 

306-р від 12 травня 2004 року.  

В цьому ж залі представлені мінеральні багатства України: дивовижні 

кристали жовто-зеленого Федорівського лабрадору, високо-декоративні 

строкаті яшми Кіровоградської області, карпатський ніжно-рожевий ро-

доніт, чудернацькі гілочки закаменілого дерева, шматочки благородного 

опалу з Приазов‘я, зразки ―тигрового‖ і ―соколиного‖ ока, джеспіліту 

(Кривий Ріг), пірофілітового сланцю з Житомирщини.  

Не менший подив викликають мінерали та гірські породи з різних ку-

точків світу, які демонструються в музеї. Тут і голубі аквамарини з Брази-

лії та Пакистану, буро-жовтий гіпс з Польші, соковито-зелений уральсь-

кий малахіт, яскраво-червоний рубін з Бразилії, зеленувато-блакитна бі-

рюза з Середньої Азії. Заворожують погляд агати: тонкі пластинки з рит-

мічно-зональних шарів нагадують загадкові печери; руїнний агат подіб-

ний на старовинні гравюри з баштами замку; агат-моховик навіює образи 

казкових рослин. Любителі каменів можуть роздивитись у вітринах різно-

колірні гранати, зразки фіолетового чароїту та ніжно-зеленого амазоніту, 

небесного лазуриту, ісландського шпату, та багато-багато зразків іншого 

кольорового каміння.  

І нарешті, як завершальний акорд — п‘ятий зал, в якому демонстру-

ються вироби із дорогоцінного та декоративного каміння. Різноманітні 

самоцвітні речі: намиста з моріону, гірського кришталю, яшми, малахіту, 

оніксу, підсвічники з родоніту, маріуполіту; вази із змійовика, селеніту, 

оніксу; шкатулочки з обсидіану, унакіту. Особливе місце в залі займає 

сонячний камінь — бурштин. У вітринах музею виставлені зразки бурш-

тину Клесівського родовища — першого промислового родовища бурш-

тину в Україні. Український бурштин характеризується великою різнома-

нітністю розмірів, забарвлення і форм. Розміри окремих зразків сягають 

до 200 мм. Вражає гамма забарвлення Клесівського бурштину: від безбар-

вного і білого через різні відтінки жовтого, червоного до майже чорного.  

Справжньою окрасою залу є вітрина з огранованими виробами з само-

цвітів Волинського родовища. Прекрасно ограновані оливково-зелені бе-

рили, унікальні топази, кварц різних кольорів. Переливаючись блискучи-

ми гранями, вони захоплюють відвідувачів грою світла.  

І був правий радянський вчений-геолог, один із провідних спеціалістів 

по пегматитах О. Є. Ферсман, коли говорив, після відкриття топазів на 
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Волинському родовищі, що ―… те, що раніше складало гордість і єдину 

прерогативу Уралу, зараз в великій кількості є в Україні (на Волині)‖. Не 

даремно спеціалісти називають Волинь ―Урал в мініатюрі‖.  

Музей коштовного і декоративного каміння продовжує розвиватися й 

нині. Співробітники музею останніми роками розпочали роботу з перег-

ляду музейних колекцій, комп‘ютеризації каталогів, створення бази да-

них, працюють над модернізацією музею. Кожен рік ведеться поповнення 

музейної експозиції.  
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О`єкти геологічної спадщини Кіровоградської області, як база для розви-

тку геотуризму. — Манюк, В. В. — Розглянуто поняття геотуризму та особ-

ливості його використання в Україні. З‘ясовано потенційні можливості геоло-

гічної спадщини Кіровогадської області щодо розвитку геотуризму та ство-

рення геопарків.  

 

As early as 1752 within what is now, Kirovograd region a military settle-

ment Nova Serbia was established, and two years later, the city of Elisabetgrad 

founded. During its long existence the city was renamed Zinov`evske (1924-

1934), Kirove (1934-1939) and finally Kirovograd. One might wonder what 

this historical digression might have to do with geotourism, but geotourism like 

the geoparks connected with it, covers far more than only geological objects. 

This definition goes beyond the limits of the geological component of the envi-

ronment and is orientated towards using any object of a given region, mostly 

geological, as a tourist attraction. In addition, before moving to the main ma-

terial, there is another important point that that should be made. We strongly 

object to the definition of geotourism, conveyed from one article to another, 

which states ―geotourism in Ukraine is a term that is used to describe a journey 

that is defined as a return to the unique culture and original history of the places 

the tourist visits‖. This is the worst way of describing it.  

Thomas Jose, who was first to use the term ―geotourism‖ in 1995, points 

out that ―geotourism is such provision of knowledge and services that a tourist, 

apart from esthetic impressions, receives an understanding of the geology and 

geomorphology of the place he/she is visiting, including its role in the devel-

opment of sciences about the Earth.  

Kirovograd region is not only situated in the central part of Ukraine, but also 

in the central part of the Ukrainian shield, which explains the big concentration of 

geological sites on its territory, among which typical Precambrian sites dominate.  

―Geosites of Ukraine‖ a guidebook of 1984 includes 16 objects as geologi-

cal monuments of Kirovograd region. The later four-volume edition of ―Geo-

sites of Ukraine‖ (2006-2011) considers 29 geosites [2]. In addition, according 

to the data of ―Atlas of the Nature Reserve Fund of Ukraine‖ only 3 geosites 

are actually under protection, having received this status in 1971. [1].  

The list of potential objects of geological heritage can be enlarge and ought to 

have to represent at least 50 geosites worthy of inclusion on the state list of pro-
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tected natural resources. According to their types there are petrographic (28), stra-

tigraphic (8), geomorphic (12), mineralogical (1), paleontological (1) sites.  

It is reasonable to unite the scattered geosites in the following geological 

routes:  

1. Water shed of Sin`uha river. There are six geosites along a 50 km stretch 

of the river. They make the landscape of the area picturesque and are characte-

rized by a crystalline basement structure. There are enderbites of the Gayvoro-

nov Paleoarchean complex in a quarry near the small town of Novoarchan-

gelsk; granite outcrops on the right bank of the Suhiy Tashlik River near 

Dobr‘anka village with fine crystals of tourmaline and other objects. The route 

through the geological sites of the Sin‘uha River could be complete by a visit-

ing to the only place in Ukraine, where a quarry has broken through a crust of 

weathered nickel containing rocks.  

2. Outcrops and quarries of the South Bug River between the villages of 

Gayvoron and Zavall`a. In this area of the South Bug, natural and artificial out-

crops wonderfully juxtaposed to one other. They give us an impression of the 

structure of the largest Zavalivs`ke graphite deposit in Europe and allow us to 

see picturesque enderbite rocks near Sal‘kive village and outcrops of quartzites 

of Khashchuvato-Zavaliv rock formations, etc. The uniqueness of the geologi-

cal structure, geological variability and picturesque landscapes create good 

conditions for planning a geopark here.  

3. The Upper Pleteniy and Chorniy Tashlik rivers. On a relatively small ter-

ritory between Pisch‘aniy Brid and Voronovka there are seven geological rel-

ics, one of which, Kaskady has nature protection status.  

The rocks exposed by erosion of the rivers Pleteniy and Chorniy Tashlik 

adorn the steppe landscape and belong to the petrographic type of geosites. The 

dominant types of rock in this complex are trachytoid granites with aplite-

pegmatite veins and monzonite. Apart from natural outcrops, there are such 

good potential objects of geotourism as old stone mines on the slopes of the 

Chorniy Tashlik River, Kapust‘anskiy and Adabas`kiy quarries.  

4. Granitoid and gneiss rock outcrops on the banks of the Upper Sugokleya 

and Ingula rivers. Two geosites along the Ingul near Lozuvatka village and four 

geological relics along the Sugokley‘ form only a fraction of the rock outcrops 

that almost continuously spread along the banks of the Sugokleya and Ingula 

rivers. Outcrops of gneiss and pegmatite in the mouth of the Ternovatka balki 

and, porphiroblastic granites near Sofiyivka village are well worthy of protec-

tion by the creation of a geological reserve.  

5. The Kirovograd complex of geological sites. This consists of 10 objects 

of geological heritage. Seven out of ten objects are of petrographic type and are 

natural outcrops in the banks of the Adjamka, Ingul, Sugokleya and Kamyanka 

rivers, abandoned quarries. They are the granitoids of the Ukrainian complex, 

metasomatites in Pokrovs`ke village with xenoliths of biotite gneiss; dikes of 
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diabases in the south of Subotsi village. A potentially good attraction is the out-

crop of vein quartz in Arsenivka village, which apart from geological signific-

ance, has also historical significance. It situated on the territory of the museum 

and former country estate of the Ukrainian playwright and actor I. K. Karpen-

ko-Kariy. Stratigraphic objects that include a section of paleontological and 

quaternary deposits in Obiznivs`kiy quarry, refractory clay and tripoli of Kyiv 

rock formation in Konopl`anskiy have great scientific significance. The fossi-

lized plants in the Buchatsky sandstones near Adjams‘ke are famous beyond 

Ukraine.  

6. The Oleksandriyskiy complex of geological sites. The basis of the com-

plex is formed by four geological sites, two of which are characterized by the 

structure of the Cenozoic basin within brown coal quarries; there are also two 

Precambrian basements. The worked out Baidakovski quarry with a full section 

of quaternary deposits with a great variety of genetic types has a great scientific 

and tourist value. In the loam, there were found teeth and bones of mammoths 

and rhinoceroses, an aurochs and a deer skull. Their variegated lithology is 

highly informative. Near Kukolovka village on the right bank of the Kamyanka 

River, there is an outcrop of big pegmatitic veins, the largest of which named 

Chervoniy Kamin.  

Thus, there are distinguished six complexes of geological sites within Kiro-

vograd region. They create a good potential for establishing and developing 

geotourism. The great variably of types of geological objects and the big strati-

graphic range of rock assemblage and the attractiveness made by the landscapes 

and composition of geological, sacred, geobotanic, and technological compo-

nents create a good environment for geotourism [3].  
 

1. Atlas of Objects of the Nature Reserve Fund of Ukraine, 1987. K VPTs Kiev 

University, p. 155.  

2. Geological landmarks of Ukraine, 2007. Collaborative work, in three volumes in 

Ukrainian and English , Kiev DIA, — . 2 volume, — p. 320.  

3. http://manuk-geo. ucoz. ua 
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Regional-scale Geological Depositories as a tool for fundamental 

estimations, area selection and target evaluation in mineral 

exploration within the whole-Earth and its regions: Combined 

geochemical models of the continental crust and its prevalent 

magmatic systems evolution 
 

S. Shnyukov 
 

Kyiv National Taras Shevchenko University, Institute of Geology, Kyiv, Ukraine 
 

Регіональні Геологічні Депозитарії як інструмент для фундаментальних 

та прогнозно-пошукових оцінок: Комплексні геохімічні моделі еволюції 

континентальної кори та її провідних магматичних систем. — Шнюков, С. 

Є. — Розглядається комплексна геохімічна модель, яка об‘єднує дві компле-

ментарні складові: (1) модель формування провідних магматичних систем та їх 

подальшого розвитку до магматогенно-гідротермальної рудогенеруючої стадії 

включно; (2) модель еволюції континентальної земної кори регіону. Передба-

чається, що обидві моделі використовують регіональні Геологічні Депозитарії 

(речовинно-інформаційні банки) в якості джерела вихідних даних. Інтеграція 

складових дозволить запропонувати перспективну технологію узагальнюючо-

го дослідження надр.  

 

Elaboration and integration of the geochemical models of two different 

types should be considered under the umbrella of this general title. Both of them 

finally are based on the widespread accessory minerals‘ (WSAM: zircon, apa-

tite, monazite etc.) geochemistry [4, 5, 6, 9, 10 etc.]. First type includes the 

models of the magmatic systems formation and their further evolution up to 

magmatic-hydrothermal ore-forming stage. The models designed for the geo-

chemical evolution of the system continental crust— depleted mantle reservoir 

represent second type.  
Proposed models of the first type are based on a set of equations for trace 

element behaviour during the melt crystallization/partial melting (Rayleigh — 

Neumann — Ryabchikov — Shaw et al.) and WSAM‘s solubility equations 

(Watson — Harrison — Montel), which are mainly used to derive the model 

evaluation of the temperature (Tmodel) and fluid regimes of the magmatic system 

from the whole-rock geochemical data [2, 7, etc.]. Furthermor such models in-

clude some new contributions, e. g. : (1) specially calibrated 
ZrnAp

YKln  vs. 

1/T(K) dependence with the equation for the inverse problem solution 

(
Zrn
Y

Ap
Y

ZrnAp
Y / K CC ; 

Ap
Y C , 

Zrn
YC  = Y content in coexistent apatite 

and zircon respectively) which allows to confirm obtained Tmodel values (key 

input parameter for most of calculations), (2) equations for calculation of the 
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fluid/melt distribution coefficient (K
F/L 

= C
F
/C

L
; C

F
, C

L
 = element content in the 

fluid and melt respectively) and the model element composition of the hydro-

thermaly altered rocks and their WSAM, (3) procedures for ore-forming poten-

tiality estimation of real magmatic and magmatic-hydrothermal systems 

(4) procedures for determination of the initial magma source, estimation of the 

corresponding degree of partial melting and identification of the comagmatic 

rock series, etc. These constituents may be resulted in generalized geochemical 

model of the magmatic system.  

Models of the second type [3 etc] based on the estimation of the rate of 

growth of the continental crust at the expense of the extraction from the dep-

leted mantle. This estimation is a key input parameter to account the evolving 

trace element compositions of the crust and depleted mantle assuming the par-

tial melting process as a main mechanism for the mantle-to-crust element trans-

fer. Current data about the rates of crustal growth based on areal distribution of 

rocks and their Sm-Nd and U-Pb age determinations. Comparable and may be 

more correct results may be derived from single-grain trace element geochemi-

stry of WSAM‘s large detrital populations that reflect provenance (age, compo-

sition and volume content of rocks within the drained area/crustal block). Au-

thors suggest a fast and inexpensive method based on regional-scale heavy 

mineral sampling [5, 6, 9, 10 etc.]. The method includes following specially 

elaborated tools: (1) milliprobe X-ray fluorescence analysis (XRF-MP/SG) for 

trace element (Hf, Y, Th, U, Pb, Sr etc.) single-grain determination [8 etc. ], 

(2) modified version of ―total lead‖ method for zircon and monazite single 

grains approximate age dating, (3) discriminant diagrams for parent rocks iden-

tification based on zircon, apatite, monazite and titanite trace element composi-

tion, (4) procedures for final calculations. An application of the proposed me-

thod to crustal history reconstruction and monitoring of the geologi-

cal/metallogenic events (kimberlites, alkaline rocks, carbonatites formation 

etc.) within the Ukrainian Shield and other regions confirms its effectivenes. To 

be use in a routine practice method requires a great number of single-grain trace 

element analysis. It is XRF-MP/SG technique that permites to do it much faster 

and cheaper than other analytical techniques. In order to obtain more complite 

trace element and isotopic data as well as accurate age single-grain determina-

tions XRF-MP/SG should be combined with LA-ICP-MS on the final research 

stage [1, 11 etc].  

Both types of the models are closely connected. Determination of the initial 

magma source and estimation of the corresponding degree of partial melting in 

the models of the first type create a need for information about evolving ele-

ment content in crust and mantle (input parameters). These data may be derive 

from the models of the second type. Final geochemical models of the magmatic 

systems allow predicting the composition of the restite and cumulative rocks 

within magma source regions and magma chambers respectively, as well as 
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their physical properties. Such potentialities of the geochemical models may be 

regarde as a basis for their integration in a various geophysical models. It is the 

regional-scale Geological Depositories concept that allows providing with re-

quired source data the fundamental model estimations of this kind, as well as 

area selection and target evaluation in mineral exploration within the whole-Earth 

and its regions.  
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