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ЯК НАЗИВАЮТЬ МІНЕРАЛИ? 

 
Перші назви мінералів прийшли до нас із античності. Систему мінералогічних термінів 
представляють назви, утворені з IV ст. до н. е. аж до сьогоднішнього дня, коли сама наука 
про мінерали не тільки стала самостійною, а й породила нові галузі — кристалографію, 
петрографію, геохімію. 

Одним із перших способів називання мінералів, очевидно, є утворення мінералогічних 
термінів за назвою місцевості, де був знайдений камінь. Зокрема, назва агат утворена від 
назви річки Агата в Сіцілії, де були знайдені перші агати. Терміни мінералогічної науки 
утворюються від назв: гір (г. Ельбрусит (г. Ельбрус), алтаїт (Алтайські гори)]; хребтів 
[хінганіт (Малий Хінган)]; міжгір’їв [ярозит (Яросо, Японія)]; нагір’їв [абукумаліт 
(Абукума, Японія)]; ущелин [тангеїт (Танге у Ферганській долині)]; вулканів [везувіан 
(Везувій, Італія)]; долин [таласкіт (Таласька, Киргизія)]; низовин [тураніт (Туранська, 
Казахстан)]; лісів [марсятськіт (марсятські на Уралі)]; пустель [бетпакдаліт (Бетпак-Дала, 
Казахстан)]; рік [ангараліт (Ангара, Сибір)]; озер [байкаліт (Байкал)]; морів [азовськії 
(Азовське) ]; проток [магаланіт (Магелланова)] тощо. 

Другий спосіб — утворення мінералогічних термінів від топонімічних назв: міст [алушит 
(Алушта, Крим), бориславіт (Борислав, Прикарпаття)]; сіл [ордит (Орда, Урал)]; країн 
[афганіт (Афганістан)] і т. д. 

Третій спосіб — іменування мінералів від назв істот, людей, наприклад, від назви міфічної 
істоти Дракона — драконіт (як свідчать грецькі та римські легенди, це самоцвіт, що 
утворився з мозку деяких змій). Назви мінералів утворювались також на честь видатних 
учених-дослідників, письменників: ломоносовіт, лермонтовіт тощо. 

Четвертий спосіб — іменування мінералів за допомогою переосмислення грецьких слів, 
адже найдавніші мінералогічні назви — це переосмислені одиниці грецької мови. Вони 
функціонують у системі назв мінералів, змінивши свої загальновживані значення: алмаз 
«непереможний», онікс «ніготь», аміант «чистий, без плям», аметист «тверезий» тощо. 

Асоціативна схожість чи зовнішня подібність позначуваного мінералу з іншою реалією 
часто викликала появу дуже несподіваних назв: вуаль гірська, вовна гірська, краплі води, 
стріли Амура, гребінь півнячий, око тигра, око лева тощо. 

Починаючи з XVII ст. мінералогічна термінологія поповнюється запозиченими 
термінами, що вступають у синонімічні відношення з подібними метафоричними 
номінаціями. Маючи зручнішу коротку форму, ці нові терміни не тільки конкурували, але 
згодом і витіснили деякі назви: зуб кінський — топаз, око бичаче — лабрадор, ікло собаче — 
кальцит і т. д. Переосмислення слів для номінації мінералогічних понять сьогодні вже не є 
актуальним. 

П’ятий спосіб — іменування мінералів залежно від складу їх елементів — найновіший, 
викликаний розвитком мінералогічних знань: уранініт (назва мінералу відбиває вміст у 
ньому урану), торит (вміст торію), молібденіт (вміст молібдену) та ін. 

Давньою є традиція називати мінерали словосполученнями, напр., волосся Венери. 
Зіставлення давніх назв із сучасними виявляє еволюцію мінералогічної термінології. 

Перші словосполучення передають мінералогічні поняття за асоціативною схожістю 
мінералів з іншими предметами й поняттями. Сучасні назви вказують на склад мінералів. 
Наприклад, назва пірит (від гр. pit «вогонь») була утворена ще в І ст. н. е. Вивчення нових 
ознак мінералогічного поняття, позначеного цим словом, зумовило виникнення термінів 
пірит вісмутистий (підкреслюється вміст вісмуту в складі даного мінералу), пірит 
кобальтистий (інформація про вміст кобальту), пірит кобальтисто-нікелистий (вміст 
кобальту і нікелю), пірит марганцевий (вміст марганцю), пірит миш’яковий (вміст миш’яку). 
Як бачимо, за рахунок моделі функціонує ще п’ять номінативних одиниць. 

Вибір конкретизатора визначається певними ознаками або зовнішнім виглядом мінералів 
(пор. назви піриту і назви агат веселковий, агат голубий, агат молочний тощо). Розвиток 



мінералогічних знань істотно впливає на вибір конкретизаторів. Наприклад, відзначаються 
продуктивністю конструкції із позначенням зорового конкретизатрра (інформує про зорове 
сприйняття мінералогічного поняття), пор. назви типу гранат білий, залізняк бурий, кварц 
димчастий тощо. 

У сучасній мінералогічній термінології застарілими є ті назви, в яких конкретизатором 
виступає зоонім, пор.: камінь рисячий, камінь тигровий і т. д. і сучасні — кордієрит, бура 
яшма тощо. Продуктивність подібних структур спадає внаслідок уніфікації та стандартизації 
мінералогічної термінології. 

Отже, мінералогічна термінологія — це складна система номінативних одиниць, цікавих 
як з погляду своєї історії, так і сучасності. 
 
 


