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Павлишин, Володимир Іванович (03.01.1940, с. Зашковичі, тепер 

Городоцького району Львівської обл., Україна) — вчений-мінералог, доктор 

геолого-мінералогічних наук (з 1981), професор (з 2000), президент 

Українського мінералогічного товариства (1991–2001), заслужений діяч 

науки і техніки України (з 2005), академік Академії наук вищої школи 

України (з 2006). 

Життєпис 

1960 закінчив геологічний факультет Львівського державного університету 

імені Івана Франка (тепер Львівський національний університет імені Івана 

Франка); 1962–1965 навчався в аспірантурі. 1965 захистив в кандидатську 

дисертацію і далі до 1969 працював у цьому ж університеті. 

У 1969–1970 — старший науковий співробітник Інституту хімії та технології 

рідкісних елементів і мінеральної сировини Кольського філіалу АН СРСР 

(м. Апатити Мурманської обл, РФ); у 1970–1972 — старший науковий 

співробітник Інституту геологічних наук НАН України. 

У 1972–2000 працював в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення 

НАН України старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії, 

головним науковим співробітником, завідувачем відділом і з 1988 за 

сумісництвом викладав в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. 

Наукова діяльність 

Основні напрями наукових досліджень Павлишина — регіональна, 

генетична, прикладна мінералогія, історія мінералогії. Автор понад 500 

публікацій, із них 24 наукових монографій, 4 підручники 5 навчальних 

посібників, 9 наукових праць довідкового змісту, 2 праці історичного змісту, 

зокрема, «Типоморфізм кварцу, слюд і польових шпатів в ендогенних 



утвореннях» («Типоморфизм кварца, слюд и полевых шпатов в эндогенных 

образованиях», 1983), «Онтогеничний метод у мінералогії» 

(«Онтогенический метод в минералогии», 1988, у співавт.), «Основи 

кристалохімії мінералів» (1998), «Генезис мінералів» (2003, 2007, у співавт.), 

«Мінералогія» (2008, 2013, 2017, у співавт.), «Топаз у надрах України та в 

історії народів» (2016, 2017, у співавт.). 

Один з лідерів української регіонально-мінералогічної школи, підготував 3 

кандидатів і 6 докторів наук. 

Заступник головного редактора «Мінералогічного журналу», член редколегій 

«Мінералогічного збірника», «Вісника Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Геологія», Міжнародного журналу 

«Mineral observer», член редакційної колегії «Гірничої енциклопедії» (2004–

2013). 

Нагороди та відзнаки 

Срібний диплом XXVII Міжнародного геологічного конгресу (1984);  

диплом Всесоюзного мінералогічного товариства за кращу науково-

популярну книгу (1992);  

медаль імені В. І. Лучицького за заслуги у розвідці надр (1999);  

нагорода «Award Prize» Всесвітньої мінералогічної організації за вагомий 

внесок у розвиток світового мінералогічного прогресу (2004);  

медаль імені академіка Є. К. Лазаренка (2005); 

срібний (2001) і золотий (2010) нагрудні знаки Спілки геологів України; 

лауреат Нагород Ярослава Мудрого (2010) та Святого Володимира (2015) АН 

вищої школи України; 

медаль «За заслуги» 1-го ступеня Спілки геологів України (2011);  

лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки (2013). 

Почесний Президент Українського мінералогічного товариства (з 2006) та 

Почесний член Російського мінералогічного товариства (з 2010).  



Унікальному кристалу берилу присвоєно власну назву «Професор 

Павлишин» (зберігається у Музеї коштовного та декоративного каміння,  

смт Володарськ-Волинський). 
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