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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Карбонатити й лужні породи докембрійських щитів 

порівняно мало поширені у світі, але мають велике промислове та наукове значення. 

Характерною особливістю масивів цих порід є наявність потужних ореолів 

фенітизації, об’єми та площа поширення яких значно перевищує такі для власне 

порід масивів. Тому виявлення фенітових ореолів та подальше дослідження їх 

метасоматичної зональності значно збільшує розміри пошукової мішені, чим 

підвищує ефективність і водночас знижує собівартість геологорозвідувальних робіт, 

спрямованих на пошуки та вивчення лужних порід, які потенційно можуть нести 

фосфор-рідкіснометалеве зруденіння. Порівняно невелика собівартість цих робіт 

забезпечується тим, що для вивчення метасоматичної зональності не є обов’язковою 

регулярна сітка опробування (зокрема це важливо, коли породи не виходять на 

денну поверхню і розкриваються бурінням). 

На Українському щиті (УЩ) представлено дві області поширення лужних порід 

– Приазовський та Дністрово-Бузький мегаблоки, у межах яких знаходяться об’єкти 

дослідження – Чернігівський карбонатитовий (ЧКМ) та Проскурівський (ПМ) 

масиви, відповідно. Незважаючи на відсутність у ПМ карбонатитів, обидва масиви 

віднесені до лужно-ультраосновної формації і характеризуються деякими спільними 

рисами, зокрема наявністю потужних ореолів фенітизації. У той же час для них 

відзначають і ряд відмінностей, особливо геохімічних, з якими пов’язане іх різне 

рудне навантаження. 

Для максимального використання інформації, яку потенційно несуть фенітові 

ореоли, необхідне їх комплексне дослідження, однак на сьогоднішній день 

достатнім ступенем вивченості характеризується лише петрографічний склад 

фенітів, що оточують масиви лужних порід УЩ. Тому актуальність даної роботи 

полягає в дослідженні, крім петрографічного складу, розподілу хімічних елементів у 

різною мірою фенітизованих породах, домішкового та ізотопного складу Sr апатитів 

з них, а також співставлення цих даних. Їх комплексна інтерпретація дозволить 

пояснити причини значних геохімічних відмінностей масивів однієї формації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у період з 2013 по 

2020 рр. у рамках держбюджетних науково-дослідницьких тем: «Створення 

геологічного депозитарію північно-західної та центральної частин Українського 

щита» (№ 14БП049-02, 2014-2015 рр.), «Розробка комплексної петролого-мінерало-

геохімічної моделі північно-західної частини Українського щита на базі створеного 

Геологічного Депозитарію цього регіону» (№ 16БФ049-01 2016-2018 рр.). 

Мета роботи полягає у встановленні причин відмінностей складу порід 

фенітового ореолу двох лужних масивів УЩ (ПМ і ЧКМ) на основі даних щодо їх 

мінерального та хімічного складу, домішкового й ізотопно-геохімічного складу 

апатиту з них; а також оцінка рівня джерела речовини флюїдів, що спричинили 

фенітизацію. 

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні 

задачі: (1) вивчення та систематизація наявного кам’яного матеріалу, фондової та 
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опублікованої геологічної інформації щодо досліджуваних об’єктів; (2) вивчення 

геологічної позиції досліджуваних об'єктів; (3) вивчення мінералого-

петрографічного складу порід фенітового ореолу та формування метасоматичнох 

колонки відповідно до ступеню метасоматичного перетворення вихідних порід 

рами; (4) вивчення хімічного складу порід комплексів та їх фенітових ореолів; (5) 

вивчення домішкового та ізотопно-геохімічного складу апатиту з усіх виділених 

типів порід досліджуваних масивів; (6) формування єдиного геохімічного банку 

даних для порід ПМ і ЧКМ; (7) встановлення закономірностей зміни мінерального 

та хімічного складу вміщуючих порід у процесі їх фенітизації на породному та 

мінеральному рівнях; (8) встановлення рівня джерела речовини ПМ і ЧКМ на основі 

ізотопно-геохімічного складу апатиту із досліджуваних порід. 

Об’єкт дослідження – Проскурівський масив лужних порід та його фенітовий 

ореол у порівнянні з Чернігівським карбонатитовим масивом. 

Предмет дослідження – геологічні, мінералого-петрографічні, геохімічні 

особливості фенітових ореолів масивів лужно-ультраосновної формації, а також 

вміст елементів-домішок та ізотопний склад Sr апатитів із цих порід. 

Методи досліджень. Фактичний матеріал являє собою колекцію зразків керну 

свердловин, пробурених в рамках дослідження апатитоносності УЩ, яка 

зберігається на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології». 

Комплекс методів і методик включав: 

1. Аналіз існуючих літературних даних. 

2. Оптико-мікроскопічні дослідження мінерального складу порід та характеру 

перетворень, пов’язаних з фенітизацією (300 прозорих шліфів для ПМ та 600 – 

для ЧКМ). 

3. Визначення всіх петрогенних та широкого переліку мікроелементів для 

порід фенітового ореолу та провідних типів порід обох досліджуваних масивів 

методом рентген-флуоресцентного аналізу (500 проб для ПМ і ЧКМ). 

4. Визначення домішкового складу апатиту з виділених типів порід обох 

досліджуваних масивів методом рентген-флуоресцентного аналізу у варіанті для 

окремих зерен (загалом 3000 зерен для ПМ і ЧКМ). 

5. Визначення ізотопного складу Sr апатиту з виділених типів порід обох 

досліджуваних масивів. 

Мікроскопічні дослідження та визначення хімічного складу порід та апатитів з 

них виконувалися на базі Лабораторії рентгенівських та мікроскопічних досліджень 

мінеральної речовини Кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ізотопний 

склад Sr в апатитах визначався в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення 

ім. М. П. Семененка НАН України. 

Наукова новизна. 
Вперше встановлено: 

 конвергенцію мінерального та хімічного складу первинно контрастних 

вихідних порід рами ПМ у процесі їх фенітизації; 

 конвергенцію домішкового складу апатиту із виділених зон метасоматичної 

колонки фенітового ореолу ПМ при його формуванні по контрастним вихідним 
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породам рами; 

 подібність процесів конвергенції складу порід та мінералів (апатит) при 

формуванні фенітових ореолів ПМ та ЧКМ; 

 принципову різницю в геохімічній спеціалізації кінцевих продуктів 

фенітизації (типових фенітів) ПМ та ЧКМ (вмісти REE, Nb, Sr, Zr значно вищі у 

фенітах ЧКМ) при близькому вмісті мікроелементів (Sr та Y) та ізотопному складі Sr 

апатитів з них. 

Підтверджено: 

 конвергенцію мінерального і хімічного складу контрастних за складом 

вихідних порід ЧКМ внаслідок їх фенітизації;  

 аналогічну конвергенцію домішкового складу апатиту при розвитку 

фенітизації по контрастним вихідним породам рами ЧКМ.  

Набуло подальшого розвитку: 

 обгрунтування уявлень про формування фенітових ореолів та власне порід 

ПМ та ЧКМ за рахунок різних за складом глибинних джерел речовини;  

 формування для ПМ та ЧКМ єдиного сучасного речовинно-інформаційного 

банку геологічних, петрографічних, мінералогічних та геохімічних (в т.ч. ізотопно-

геохімічних) даних. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі проведеного 

дослідження обґрунтовано можливість використання даних про фенітові ореоли в 

якості інструменту пошуку масивів лужних (у тому числі нефелінвмісних) порід і 

карбонатитів. Запропонований у роботі комплексний підхід до вивчення фенітових 

ореолів, за умови їх однозначної ідентифікації та віднесення до цього типу 

метасоматитів, дозволяє з достатньою точністю оцінити рудну спеціалізацію 

карбонатитових та лужних комплексів докембрійських щитів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, 

виконаною на основі власних досліджень. Автором особисто проводились оптико-

мікроскопічні дослідження порід у прозорих шліфах, підготовка мінералогічних і 

геохімічних проб, вилучення мономінеральних фракцій апатиту та препарування 

його одиничних зерен для визначення вмісту елементів-домішок та ізотопного 

складу Sr. Аналітичні дослідження проводилися співробітниками Лабораторії 

рентгенівських та мікроскопічних досліджень мінеральної речовини за постійною 

участю здобувача. 

Наукові праці здобувача опубліковані у співавторстві з С. Є. Шнюковим, 

І. І. Лазарєвою, О. В. Андреєвим, Ю. Є. Никаноровою, О. А. Хлонь, 

О. В. Митрохиним, В. Р. Морозенком, Д. Ф. Марченковим, В. В. Загороднім, 

О. О. Андреєвим, Т. О. Яновець. 

Особистий внесок автора полягає в: оцінці якості отриманих аналітичних даних 

(роботи 2-4, 10, 12), підготовці мінералогічних і геохімічних проб, проведенні 

мінералого-петрографічних досліджень та інтерпретації геохімічних даних (роботи 

1, 5, 7-9, 11), підготовці мономінеральних проб акцесорних мінералів та 

інтерпретації отриманих геохімічних даних щодо вмісту елементів-домішок в 

апатиті (роботи 6, 13, 14). 
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Апробація результатів дослідження. Апробація результатів дослідження 

відбувалась на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: 5
th
 

International Students Geological Conference (Будапешт, Угорщина, квітень 2014); 

Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій (Київ, 

жовтень 2014); XII Международная научно-практическая конференция «Новые идеи 

в науках о Земле» (Москва, Росія, квітень 2015); Природничі музеї та їх роль в освіті 

і науці: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, жовтень 2015); 

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та 

суспільства» (Кривий Ріг, травень 2016); Moscow International School of Earth 

Sciences (Москва, Росія, травень 2016); Міжнародна наукова конференція 

«Метасоматизм та рудоутворення» (Київ, жовтень 2016); VII International conference 

of young scientists & students (Dedicated to the 80
th
 anniversary of Institute of Geology & 

Geophysics) «Information technologies in solving modern problems of geology and 

geophysics» (Баку, Азербайджан, жовтень 2018); XVIII Міжнародна конференція 

EAGE «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти» (Київ, травень 2019). 

Публікації. Загальна кількість публікацій – 14, з них 5 – наукові статті (у т.ч. 1 

зарубіжна та 1 у виданні, яке враховане міжнародними наукометричними базами). 

Опубліковано 9 тез та матеріалів конференцій (1 реферується міжнародними 

наукометричними базами). 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 

6 розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 123 

сторінки, робота супроводжується 24 рисунками, 4 таблицями, 1 додатком. Список 

використаних джерел містить 183 найменування. 

Подяки. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі мінералогії, геохімії та 

петрографії ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка під науковим керівництвом доктора геологічних наук доцента 

С. Є. Шнюкова, якому висловлюється велика подяка за постійну допомогу у 

виконанні роботи та високу професійну вимогливість. Особливу вдячність автор 

висловлює співробітникам кафедри мінералогії, геохімії та петрографії д. геол. н. 

професору О. В. Митрохину, канд. геол. н. старшому науковому співробітнику 

О. В. Андреєву, канд. геол. н. доценту І. І. Лазарєвій, канд. геол. н. інженеру 

А. М. Омельченко, зав. Лабораторії рентгенівських та мікроскопічних дослідження 

мінеральної речовини О. Д. Омельчук, провідним інженерам О. А. Хлонь, 

О. Л. Бункевичу та інженеру II категорії А. В. Виршилу за допомогу в підготовці 

проб, виконанні аналітичних визначень, проведенні мінералогічних і 

петрографічних досліджень, а також за конструктивну критику та корисне 

обговорення роботи. Окрема подяка висловлюється д. геол. н., чл.-кор. НАН 

України Л. М. Степанюку за сприяння в проведенні ізотопно-геохімічних 

досліджень. Також автор щиро вдячний колективу кафедри за моральну підтримку 

протягом усього дослідження. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовану мету та основні 

задачі дослідження, наукову новизну отриманих результатів та їх практичну 
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цінність, вказано особистий внесок здобувача, наведено дані апробації основних 

положень дисертаційної роботи. 

Розділ 1 «Фенітові ореоли лужних і карбонатитових масивів (короткий 

огляд)». Феніти – високотемпературні лужні метасоматити, які формуються 

навколо масивів лужних порід та/або карбонатитів (лінійного та центрального типу) 

у процесі фенітизації. Вони складають зовнішні фенітові ореоли, зональність яких 

відображає ступінь перетворення порід, що вміщують лужні/карбонатитові 

комплекси (породи рами). 

На континентах геологічна позиція лужних, лужно-ультраосновних порід і 

карбонатитів, з якими пов’язані фенітові ореоли, обумовлюється приуроченістю до 

стабільних ділянок земної кори. Зазвичай розташування лужних і карбонатитовий 

комплексів контролюються розломними зонами та вузлами їх перетину. За рахунок 

того, що карбонатити і лужні породи часто пов’язані між собою в часі та просторі, 

розмежувати феніти, які супроводжуються ці комплекси, дуже складно. Тому на 

сьогоднішній день феніти класифікують за їх речовинним складом або морфологією 

тіл. 

Морфологія тіл фенітових ореолів визначається формою тіл лужних порід, 

навколо яких відбувається фенітизація. При цьому ступінь розвитку цього процесу 

(потужність фенітового ореолу) зумовлюється декількома факторами: структурно-

текстурними особливостями та мінеральним складом порід, які піддаються 

перетворенням, та фізико-хімічними параметрами флюїду (тиск, температура, 

концентрація летких компонентів, петрогенних та мікроелементів), який спричиняє 

фенітизацію. Ці ж параметри флюїду зумовлюють і його здатність до мобілізації, 

переносу та осадження мікроелементів (зокрема груп HFS та REE) у породах 

фенітового ореолу. 

Метасоматичні ореоли фенітового типу зональні. Мінеральний і хімічний склад 

порід відповідних зон змінюється в напрямку підвищення інтенсивності процесу 

фенітизації, у результаті чого внутрішні зони найбільш перетворені порівняно із 

зовнішніми. 

Просторово зональність фенітових ореолів проявляється вертикально й 

латерально. Вважається, що більш глибинними є флюїди, збагачені натрієм. 

Латерально феніти, сформовані за рахунок флюїдів натрієвого складу, приурочені 

до зовнішніх частин ореолів. Відповідно, феніти калієвого складу формуються в 

приповерхневих умовах і латерально приурочені до внутрішніх частин ореолів 

(Elliott et al., 2018). Таким чином, за складом фенітів можна оцінювати й рівень 

ерозійного зрізу масиву, до якого вони приурочені. Натрієва спеціалізація фенітів 

проявляється в мінеральному складі за рахунок збільшення вмісту альбіту й лужних 

піроксенів та/або амфіболів, що наближує склад типових фенітів до складу лужного 

сієніту. Іноді у фенітах присутній нефелін, тоді порода за складом наближається до 

нефелінового сієніту. З іншого боку, склад фенітів залежить від складу 

перетворюваних порід. Зазвичай це кварц-польовошпатові породи будь-якого 

генезису, рідше – основні та карбонатні. 

Зональність може проявлятись і в складі мінералів: у внутрішніх (ближчих до 

інтрузії) зонах ореолів мінерали мають більш лужний склад, відповідно, піроксени 

представлені відмінами з високим вмістом егіринового міналу, а в зовнішніх зонах – 
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діопсидом або геденбергітом; амфіболи у внутрішніх зонах представлені 

рихтеритом або магнезіоарфведсонітом, а в зовнішніх – рибекітом і арфведсонітом з 

нижчим вмістом лугів. 

Акцесорна мінералізація відображає мікроелементний склад флюїду (головним 

чином вмісти Sr, Y, Nb, Zr, REE). Так, акцесорними мінералами фенітів зазвичай є 

апатит, циркон, сфен, монацит, іноді ксенотим, ортит, пірохлор-гатчетоліт тощо. 

Формування фенітів різного складу пояснюється двома основними моделями, 

прийнятими на сьогоднішній день. Перша (Le Bas, 1981; Rubie, 1983) пов’язана з 

активністю Na і K на різних глибинах і в температурних умовах: Na більш рухливий 

на значних глибинах за температур >600 °C, а K – навпаки, у при поверхневих 

умовах і за нижчих температур. Друга модель (Woolley, 1982) передбачає первинне 

переважання у флюїді Na над K, тому спочатку із перенасиченого натрієм флюїду 

формуються Na-феніти. Далі флюїд стає насиченим відносно K, і формуються K-

феніти. При цьому флюїд постійно піднімається в приповерхневі ділянки земної 

кори. 

Розділ 2 «Дослідженість фенітових ореолів лужних та карбонатитових 

масивів Українського щита». Лужні масиви широко представлені на УЩ і вивчені 

достатньо добре. Однак фенітовим ореолам, які супроводжують ці масиви, 

приділено недостатньо уваги. Подібна тенденція спостерігається й у Світі. 

На УЩ лужні породи представлені головним чином у Приазовському та 

Дністровсько-Бузькому мегаблоках. У результаті багаторічних досліджень масивів і 

проявів цих порід їх було розділено (Кривдик и др., 1990) на дві різновікові 

формації: лужно-ультраосновну (карбонатитову) з віком 2,0 млрд. років та габро-

сієнітову з віком 1,7 млрд. років. Об’єкти дослідження даної роботи віднесені до 

першої з них. 

ЧКМ – класичний карбонатитовий масив, який серед лужних порід УЩ є одним 

з найкраще вивчених. Результатом його багаторічних досліджень став ряд 

публікацій (Глевасский и др., 1981; Загнитко и др., 1989, 2006; Кривдик и др., 1990, 

2019; Шнюков, 1988; Дубина, 2011, 2015; Никанорова, 2016 тощо), у яких 

розглядаються і феніти. У цих та інших роботах досліджено метасоматичну 

зональність, вивчено мінеральний та хімічний склад порід, що відповідають різному 

ступеню перетворень у процесі фенітизації, досліджено склад породоутворюючих та 

акцесорних мінералів. Незважаючи на досить широкий спектр досліджень, 

аналітичних даних саме для порід фенітового ореолу значно менше порівняно з 

карбонатитами і лужними породами ЧКМ. 

Феніти й фенітизовані породи ПМ вивчені ще менше. Дослідження цих порід 

стосувалося, головним чином, петрографічного вивчення зональності та хімічного 

складу (Кривдик и др., 1990; Дубина, 2006), в останні роки з’явилися поодинокі 

аналітичні дані щодо ізотопного складу Sr фенітів і мінералів з них. 

Загалом феніти досліджені для всіх лужних проявів УЩ, де їх було 

зафіксовано. В оглядових роботах останніх років феніти розглядаються в порівнянні 

з іншими лужними метасоматитами, наприклад, з апофенітовими й ураноносними 

альбітитами, метасоматитами Сущано-Пержанської зони, грорудитами тощо 

(Кривдік та ін., 2012; Кривдік, 2013). 

Розділ 3 «Методика досліджень». У якості фактичного матеріалу було 
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використано оригінальний керновий матеріал, колекцію прозорих шліфів і 

геохімічних проб для порід ПМ і ЧКМ і їх фенітових ореолів. Мінералогічні проби 

(у якості опорних) та мономінеральні фракції апатиту з них для обох масивів було 

підготовлено безпосередньо під час виконання роботи. Крім того, використано 

первинну польову документацію й картографічні матеріали щодо геологічної будови 

масивів. Усі вказані матеріали були надані науковим керівником. 

Для виконання поставлених задач було проведено наступні дослідження: 

1. Петрографічне та мінералогічне вивчення шліфів (~300 для ПМ та ~600 для 

ЧКМ) і мінералогічних проб (оптична, фотолюмінесцентна та електронна 

мікроскопія, електронно-зондовий мікроаналіз); виділення мономінеральних 

фракцій апатиту. 

2. Рентген-флуоресцентний аналіз із визначенням вмісту всіх петрогенних 

компонентів/елементів (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3
total

/FeO
total

, MnO, MgO, CaO, Na2O, 

K2O, P2O5, S, Cl, CO2) та широкого переліку мікроелементів – Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, 

Sr, Y, Zr, Nb, Pb, Th, U, Ba, LREE (La, Ce, Pr, Nd) в пробах гірських порід за 

допомогою, відповідно, рентгенівського багатоканального спектрометра СРМ-25 з 

фіксованими спектрометричними каналами та рентгенівських спектрометрів СЕР-01 

ElvaX-Mini й СЕР-01 ElvaX-Light. 

3. Рентген-флуоресцентний аналіз у спеціалізованому варіанті для визначення 

вмісту елементів-домішок в окремих зернах (мікрокристалах) акцесорних мінералів 

(апатит). 

4. Мас-спектрометричне визначення ізотопного складу Sr (
87

Sr/
86

Sr) апатитів. 

Елементний аналіз гірських порід проводився за прийнятими в НДЛ 

мінералого-геохімічних досліджень методиками з постійним поточним 

метрологічним контролем його правильності. Для цього паралельно з 

досліджуваними зразками постійно аналізувалась група стандартних зразків, 

атестовані значення концентрацій елементів у яких перекривають діапазон вмістів 

аналізованих елементів у досліджуваних зразках (рис. 1). Мінімізація випадкової 

похибки забезпечувалась багаторазовим аналізом кожної проби. При визначенні 

вмістів петрогенних елементів для рядових проб готувалось по одній таблетці, для 

опорних – по три; кожна таблетка вимірювалась 5 разів. Таким чином, кінцевий 

результат склали середні значення концентрацій, розраховані, відповідно, за п’ятьма 

та п’ятнадцятьма вимірюваннями. Для мікроелементів кожна рядова проба 

вимірювалась 3 рази, кожна опорна – 5. Кінцевий результат склали середні 

значення, відповідно, за трьома та п’ятьма вимірюваннями. Подальша інтерпретація 

отриманих даних проводилась за результатами для опорних проб та за середніми 

значеннями для рядових проб по кожному виділеному типу породи. 

Особлива увага була приділена підготовці мономінеральних фракцій апатиту 

для їх подальшого дослідження. Контроль наявності та оцінка вмісту апатиту в 

опорних пробах, навіть при його мінімальних кількостях, здійснювався шляхом 

рентген-флуоресцентного аналізу всіх фракцій опорних проб та 

фотолюмінесцентної мікроскопії. Для зниження трудомісткості та підвищення 

ефективності виділення чистих фракцій апатиту було застосовано метод 

магнітогідростатичної сепарації з використанням модифікованого (введено 

магнітогідростатичний режим) електромагнітного сепаратора СИМ-1 та насиченого 
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розчину MnCl2 у якості магнітної рідини. Формування репрезентативних вибірок 

здійснювалось шляхом випадкового статистичного відбору мікрокристалів апатиту 

(N=100÷500) для забезпечення максимальної репрезентативності геохімічних 

характеристик при подальших аналітичних дослідженнях та в об’ємах, достатніх для 

визначення в цих вибірках ізотопного складу Sr. 

  

  
Рис. 1. Зіставлення результатів вимірювання концентрацій елементів у контрольних стандартних 

зразках з їх паспортними значеннями: a, c – головні компоненти, b, d – мікроелементів; a, b – 

внутрішній контроль, c, d – зовнішній контроль 

 

Елементний аналіз апатитів проводився для визначення в них індикаторних 

елементів-домішок – Sr та Y, з паралельним контролем вмісту Rb. Об’єм 

досліджуваних вибірок складав 100÷500 зерен кожна. У подальших геохімічних 

побудовах використано осереднені значення вимірювань елементів-домішок (Sr, Y) 

окремих зерен мономінеральної фракції апатиту, відібраної для кожної опорної 

проби. Умовою для подальшого визначення в проаналізованих мікрокристалах 

ізотопного складу Sr була відсутність (вміст, нижчий за межу визначення) у них Rb, 

що було зафіксовано при визначенні елементного складу апатитів. Подальші 

ізотопно-геохімічні дослідження проводились мас-спектрометричним методом в 

ІГМР ім. М. П. Семененка. 

Комплексування отриманих автором результатів аналітичних досліджень з 

існуючими даними попередніх дослідників дало змогу сформувати єдиний 

геохімічний банк даних, який включає інформацію щодо кількісного вмісту 

петрогенних та мікроелементів для головних петротипів масиву і порід його 

a b 

c d 
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фенітового ореолу, а також щодо вмісту елементів-домішок в апатитах із цих порід. 

Розділ 4 «Геологічна будова та речовинний склад ПМ у порівнянні з ЧКМ 

та іншими масивами нефелінвмісних порід УЩ». Геологічна позиція ПМ 

визначається його розташуванням на західному схилі УЩ і водночас 

Східноєвропейської платформи. Відповідно до сучасного районування УЩ, масив 

приурочений до Подільського блоку, що входить до складу Дністровсько-Бузького 

(ДБ) мегаблоку. 

Геологічні особливості та структурно-тектонічна позиція ПМ і ЧКМ (рис. 2, 3) 

характеризується як подібними, так і відмінними рисами (таблиця 1). 

 

 
Рис. 2. Схема геологічної будови та геологічні розрізи Проскурівського масиву (І. Д. Царовський, 

1980): 1 – кора вивітрювання; 2 – вміщуючі породи; 3 – феніти та фенітизовані породи рами; 4 – 

нефелінові сієніти з підпорядкованими тілами лужних сієнітів; 5 – ійоліти та ійоліт-маліньїти; 6 – 

піроксеніти нефелінізовані; 7 – лужні сієніти з підпорядкованою кількістю кварцових сієнітів, 

гранітів та рідкісними тілами нефелінових сієнітів, ійолітів, шонкінів; 8 – перешарування лужних 

сієнітів та ійолітів; 9 – границі геологічних тіл; 10 – розломи; 11 – геологічний розріз по лінії А–Б; 

12 – бурові свердловини. 



10 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема геологічної будови та геологічні розрізи Чернігівського карбонатитового масиву (за 

матеріалами ІМР, Білозерської ГРЕ, С. Є. Шнюковим, 1988): 1 – границі геологічних тіл; 2 – 

вміщуючі породи; 3 – фенітизовані вміщуючі породи та сієніт-феніти; 4 – діафторит-феніти; 5 – 

нефелінові сієніти; 6 – карбонатити; 7 – меланократові породи (піроксеніти); 8 – розривні 

порушення; 9 – лінії геологічних розрізів та їх номери; 10 – кора вивітрювання. 
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ПМ і ЧКМ мають принципово різну форму (ПМ – центрального типу, ЧКМ – 

лінійного) і потужність фенітових ореолів. У ПМ відсутні карбонатити, але 

натомість представлено більш широкий спектр лужних силікатних порід. При цьому 

масиви віднесені до однієї формації – лужно-ультраосновної. 

Таблиця 1 

Геологічні особливості ПМ і ЧКМ 

 ПМ 

(Царовський та ін., 1980; 

Кривдік та ін., 1990; Дубина, 

2006) 

ЧКМ 

(Глеваський та ін., 1981; 

Шнюков, 1988; Шаригін та ін., 

2019) 

Структурно-

тектонічна 

приуроченість 

Дністрово-Бузький мегаблок 

УЩ, перетин Андрушівської 

зони розломів із Зіньківським 

розломом 

Приазовський мегаблок УЩ, 

Чернігівський глибинний 

розлом 

Рівень ерозійного 

зрізу 

10-17 км (Кривдік та ін., 1990), 

до 26 км (Курепін, 2003) 
20 км 

Вміщуючі 

породи 
мігматизовані гранітоїди 

бердичівського комплексу 

(вінницити); Gr-Bt-

кристалосланці – рідко, у 

вигляді ксенолітів 

мігматизовані архейські 

метаморфіти (субстрат – 

амфіболіти, кристалосланці, 

гнейси; жильна фаза – граніт-

апліти, апліто-пегматоїдні 

граніти) 

Породи масивів нефелінові, лужні та 

кварцвмісні сієніти, ійоліт-

мельтейгіти, відмічаються 

есексити та якупірангіти  

карбонатити, нефелінові 

сієніти, піроксеніти 

Морфологія тіл штоки, жилоподібні тіла дайкоподібні тіла, жили 

Потужність 

фенітового 

ореолу 

до 1 км 
невитримана – від 20 м до 

перших сотень метрів 

Мінералізація апатит P, Nb, Fe. 

Ізотопний вік 2100±40 млн. р. 2090±15 млн. р. 

Розділ 5. «Зональність, мінералого-петрографічні та геохімічні особливості 

фенітових ореолів ПМ та ЧКМ». ПМ складений лужними, кварцвмісними й 

нефеліновими сієнітами, ійолітами та ійоліт-маліньїтами, нефелінізованими 

піроксенітами, які постійно перешаровуються між собою; відмічаються есексити. У 

дослідженій колекції представлені лужні та нефелінові сієніти, ійоліт-мельтейгіти та 

породи фенітового ореолу. Процес фенітизації розвивається по гранітоїдам і 

вінницитам бердичівського комплексу, рідко у вигляді ксенолітів зустрічаються 

фенітизовані Gr-Bt-кристалосланці. 

У процесі фенітизації порід рами сформовано дві метасоматичні колонки: 

апогранітоїдну та апокристалосланцеву. Апогранітоїдна колонка представлена в 

дослідженій колекції трьома зонами: незмінені й фенітизовані граніти, 

апогранітоїдні феніти; апогнейсова – фенітизованими гнейсами та апогнейсовими 
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фенітами. Петрографічно цей процес проявлений у: поступовому зменшенні вмісту 

кварцу іноді до зникнення його у фенітах, формуванні по краях зерен кварцу егірин-

авгіту, розкисленні реліктового олігоклазу, заміщенні гіперстену вихідних порід 

новоутвореним клінопіроксеном, зникненні рогової обманки та гранату вихідних 

порід, появі пертитів заміщення. 

ЧКМ складений карбонатитами, нефеліновими сієнітами та піроксенітами. 

Породи рами представлені граніт-аплітами та апліто-пегматоїдними гранітами, 

гнейсами, кристалосланцями й амфіболітами. Таким чином, у процесі 

метасоматичних перетворень порід рами ЧКМ сформовано три типи 

метасоматичних колонок: апогранітоїдна по кислим породам, апогнейсова та 

апокристалосланцева по середнім породам, апоамфіболітова по основним породам. 

Перетворення порід рами ЧКМ у процесі фенітизації супроводжуються 

аналогічними ПМ ознаками – поступовим зникненням кварцу, реліктових 

клінопіроксену, рогової обманки та плагіоклазів (олігоклазу в гнейсах, андезину в 

амфіболітах) та формуванням на їх місці нових мінералів: альбіту, мікрокліну, 

лужних клінопіроксенів (егірин-авгіту, егірин-саліту) та амфіболів (рихтериту, 

еденіту, гастингситу). Крім того, змінюється вміст деяких акцесорних мінералів: 

збільшується кількість апатиту, зникає монацит. 

В обох масивах склад кінцевих фенітів подібний незалежно від складу вихідної 

породи – простежується конвергенція мінерального складу. Найбільш фенітизовані 

відміни складені парагенезисом альбіт+мікроклін+клінопіроксен (егірин-

авгіт)+лужний амфібол+біотит, акцесорні мінерали представлені апатитом, сфеном, 

цирконом, пірохлором і рудними мінералами (оксидами, гідроксидами та 

сульфідами заліза). Кінцеві феніти близькі за складом до лужних сієнітів. 

Геохімічні особливості процесу фенітизації для ПМ і ЧКМ подібні. В обох 

масивах з підвищенням ступеня фенітизації накопичуються луги (рис. 4) та фосфор і 

в типових фенітах досягають близьких концентрацій. 

  
Рис. 4. Поведінка лугів у процесі фенітизації порід рами ПМ (a) та ЧКМ (b). Умовні 

позначення: 1-3 – кислі, 4-6 – середні, 7-9 – основні породи (1, 4, 7 – незмінені, 2, 5, 8 – 

фенітизовані, 3, 6, 9 – феніти), 10 – лужні сієніти, 11 – нефелінові сієніти, 12 – ійоліт-мельтейгіти. 

Вмісти індикаторних для лужних порід і карбонатитів мікроелементів (REE, 

Nb, Sr, Zr) також зближуються з підвищенням інтенсивності фенітизації порід рами, 

але їх вмісти у фенітах ПМ і ЧКМ суттєво відрізняються: концентрації REE та Nb в 

a 

b 
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ПМ на порядок нижчі, ніж у ЧКМ (рис. 5). 

 
 

 
 

Рис. 5. Поведінка Nb та (La+Ce) у процесі фенітизації порід рами ПМ (a, c) та ЧКМ (b, d). 

Умовні позначення: див. рис. 4. 

Розділ 6 «Акцесорні мінерали фенітів ПМ та ЧКМ». Інформативність 

акцесорної мінералізації на сьогодні є загальновизнаною та використовується для 

вирішення геохімічних, геохронологічних, генетичних та інших задач.  

Асоціації акцесорних мінералів фенітових ореолів ПМ і ЧКМ є подібними між 

собою і характерними для метасоматитів, пов’язаних з лужними та 

карбонатитовими масивами. Фенітовий ореол навколо ЧКМ характеризується більш 

широким переліком акцесорних мінералів. Зокрема у типових фенітах ЧКМ поряд з 

апатитом, цирконом, сфеном, магнетитом, іноді монацитом, з’являються пірохлор-

гатчетоліт, молібденіт, сфалерит. В ореолі, утвореному навколо ПМ, асоціація 

акцесорних мінералів більш обмежена, тут представлені апатит, сфен, циркон, 

магнетит, пірит, іноді гідроксиди заліза, ільменіт. Спільним акцесорним мінералом, 

який відмічається в усіх зонах фенітових ореолів обох масивів є апатит. У результаті 

дослідження поведінки елементів-домішок у ньому (в першу чергу Sr та Y) 

встановлено зональність мінерального рівня (рис. 6), яка корелює із зонами 

метасоматичних колонок, виділених петрографічно та геохімічно. При цьому вміст 

Sr в апатитах із фенітів ПМ і ЧКМ знаходяться на одному рівні, а в породах 

відрізняється (у фенітах ПМ вміст Sr вдвічі нижчий). 

a b 

c d 
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Рис. 6. Варіації складу акцесорних апатитів із порід фенітового ореолу ПМ (a) і ЧКМ (b). Умовні 

позначення: 1-12 – див. рис. 4; 13 – границі полів складу апатиту. Стрілками вказано напрямок 

зміни складу апатитів з порід фенітових ореолів. Римськими цифрами позначені статистично 

обгрунтовані (Шнюков, 2003) поля складу апатитів із: I – метаморфічних карбонатних і силікатно-

карбонатних порід; II – порід вапняно-лужного ряду ультраосновного, основного та середнього 

складу; III – те ж для помірно кремнекислих; IV – гранітів підвищеної кремнекислотності; V – 

карбонатитів, лужних порід та пов’язаних з ними метасоматитів (а також лерцолітів мантійних 

ксенолітів); VI – лужних метасоматитів (включно з фенітами). 

У мікрокристалах апатиту, в яких досліджувалась поведінка елементів-

домішок, було визначено ізотопний склад Sr. Умовою для проведення ізотопних 

досліджень була відсутність (вміст, нижчий за межу визначення) Rb в апатитх, тоді 
87

Sr/
86

Sr відповідатиме первинному відношенню Rb-Sr системи. Отримані 

результати (рис. 7) свідчать про близький рівень глибинності джерела речовини 

флюїду, що спричинив фенітизацію. Це може свідчити, що причиною різного складу 

фенітів ПМ і ЧКМ є склад флюїдів, що спричинили фенітизацію, а не рівень їх 

генерації. 

  
  

Рис. 7. Ізотопний склад Sr апатитів із порід фенітових ореолів Проскурівського (a) та 

Чернігвського карбонатитового (b) масивів. 

Висновки. Робота була присвячена комплексному вивченню фенітових ореолів 

Проскурівського (ПМ) та Чернігівського карбонатитового (ЧКМ) масивів. 

Досліджено геологічну позицію та речовинні (мінералого-петрографічні, петролого-

геохімічні, особливості складу елементів-домішок акцесорних мінералів на прикладі 

апатиту) особивості порід фенітових ореолів ПМ і ЧКМ. У результаті проведених 

досліджень встановлено закономірності, які можна підсумувати наступним чином: 

a b 
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1. Незважаючи на принципово різну морфологію масивів (ПМ – 

центрального типу, ЧКМ – лінійного), більшість структурно-геологічних 

характеристик (приуроченість до розломних зон, рівень ерозійного зрізу, вік 

масивів) для них близькі. Це свідчить про те, що вони не є визначальними у 

формуванні фенітових ореолів цих масивів. Отже, основним чинником різного 
складу фенітів ПМ і ЧКМ є склад флюїду, який спричинив їх формування. 

2. У процесі фенітизації первинно різних за складом порід рами ПМ реліктові 

мінеральні асоціації заміщуються новоутвореними. Зміна вихідних асоціацій 

спрямована до зближення мінерального складу новоутворених порід 

(апогранітоїдних та апогнейсових фенітів). Аналогічні перетворення 

спостерігаються і при фенітизації контрастних за складом порід рами ЧКМ. 
Новоутворені мінеральні асоціації апогранітоїдних, апогнейсових та 

апоамфіболітових фенітів близькі. Феніти ПМ і ЧКМ також близькі між собою за 

мінеральним складом та структурно-текстурними особливостями. 

3. Зональність, виявлена у зміні мінеральних асоціацій, підтверджується на 

геохімічному рівні та проявлена у закономірному зближенні композицій кінцевих 

продуктів фенітизації, розвинених по контрастним типам порід рами ПМ і ЧКМ. 
Тобто, у процесі фенітизації вихідних порід обох масивів спостерігається 

конвергенція їх хімічного складу. Склад фенітів ПМ і ЧКМ подібний за вмістом 

петрогенних компонентів, але суттєво відрізняється за вмістом індикаторних для 

лужних і карбонатитових масивів мікроелементів (REE, Nb, Sr, Zr): у фенітах ПМ їх 

вміст нижчий, іноді на порядок. 

4. Закономірні зміни в домішковому складі апатиту (у першу чергу у вмістах 
Sr та Y) із порід фенітового ореолу ПМ добре узгоджуються із зональністю, 

проявленою в петрографічному та хімічному складі. Ці закономірності співпадають 

із встановленими для ЧКМ. 

5. Припускається, що композиція кінцевих продуктів фенітизації рівноважна 

по відношенню до складу флюїду, який випереджував вкорінення порід масиву і 

спричиняв фенітизації. Таким чином, феніти несуть інформацію щодо хімічного 
складу флюїду та джерела його речовини. Ізотопний склад Sr апатитів із порід 

фенітових ореолів ПМ і ЧКМ свідчить про приблизно однаковий рівень глибинності 

джерел речовини для обох масивів. 

6. Встановлено, що досліджені масиви характеризуються цілим рядом ознак 

подібності: близький мінеральний склад кінцевих продуктів фенітизації, вміст у них 

петрогенних компонентів, майже однакова глибина їх формування, однакове 
«мантійне» джерело речовини. При цьому феніти ПМ і ЧКМ характеризуються 

різним вмістом мікроелементів (REE, Nb, Sr, Zr), що може вказувати на різну 

геохімічну спеціалізацію «материнських» ділянок мантії. 
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АНОТАЦІЯ 

Осипенко В. Ю. Речовинний склад та умови утворення ореолів фенітизації 

масивів нефелінвмісних порід Українського щита (на прикладі 

Проскурівського та інших подібних масивів). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2021. 
Дисертаційна робота присвячена комплексному вивченню фенітового ореолу 

Проскурівського масиву (ПМ) лужних порід у порівнянні з Чернігівським 

карбонатитовим масивом (ЧКМ). Досліджено геологічну позицію, мінералого-

петрографічні та геохімічні особливості порід, вміст елементів-домішок та 

ізотопний склад Sr апатитів із цих порід. 

Зміна мінерального складу вихідних порід ПМ (гранітоїдів та гранат-
біотитових гнейсів) проявлена в зникненні реліктових мінеральних асоціацій та 

утворенні нових у фенітах. Поведінка хімічних елементів у процесі фенітизації 

порід рами ПМ проявлена у зближенні композицій кінцевих продуктів фенітизації, 

що найкраще відображається поведінкою (Na2O+K2O) та P2O5. Аналогічна картина 

проявлена для фенітизованих порід і фенітів ЧКМ. При цьому вмісти петрогенних 

компонентів у фенітах близькі для двох масивів, а вмісти мікроелементів (особливо 
REE, Nb) відрізняються: у фенітах ПМ вони на порядок нижчі, ніж у фенітах ЧКМ. 

Вперше для ПМ встановлено закономірні зміни в домішковому складі апатитів 

із порід його фенітового ореолу, які відповідають виділеним метасоматичним 

колонкам. Крім встановленої зональності, прослідковано конвергенцію складу 
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новоутворених генерацій апатиту. Визначення ізотопного складу Sr апатиту із усіх 

виділених типів порід обох масивів свідчить про близький рівень їх глибинності, що 

додатково вказує на подібні умови формування лужних магм, із яких сформувались 

масиви, і, відповідно, флюїдів, що спричинили фенітизацію. 

Ключові слова: фенітовий ореол, фенітизація, елементи-домішки, акцесорні 
мінерали, апатит, лужні породи, карбонатити, Український щит. 
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Осипенко В. Ю. Вещественный состав и условия образования ореолов 

фенитизации массивов нефелинсодержащих пород Украинского щита (на 

примере Проскуровского и других подобных массивов). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по 

специальности 04.00.01 «Общая и региональная геология» – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2021. 

Диссертация посвящена комплексному изучению фенитового ореола 

Проскуровского массива (ПМ) щелочных пород в сравнении с Черниговским 
карбонатитового массивом (ЧКМ). Исследована геологическая позиция, 

минералого-петрографические и геохимические особенности пород, содержание 

элементов-примесей и изотопный состав Sr апатитов из этих пород. 

Изменение минерального состава исходных пород ПМ (гранитоидов и гранат-

биотитовых гнейсов) проявлена в исчезновении реликтовых минеральных 

ассоциаций и образовании новых в фенитах. Поведение химических элементов в 
процессе фенитизации пород рамы ПМ проявлена в сближении композиций 

конечных продуктов фенитизации, что лучше всего отражено в поведениеми 

(Na2O+K2O) и P2O5. Аналогичная картина наблюдается для фенитизированных 

пород и фенитов ЧКМ. При этом содержания петрогенных компонентов в фенитах 

близки для двух массивов, а содержания микроэлементов (особенно REE, Nb) 

различаются: в фенитах ПМ они на порядок ниже, чем в фенитах ЧКМ. 
Впервые для ПМ установлены закономерные изменения в примесном составе 

апатитов из пород его фенитового ореола, которые соответствуют выделенным 

метасоматическим колонкам. Кроме установленной зональности, прослежена 

конвергенция новых генераций апатита. Определение изотопного состава Sr апатита 

из всех выделенных типов пород обоих массивов свидетельствует о близком уровне 

их глубинности, что дополнительно указывает на подобные условия формирования 
щелочных магм, из которых сформировались массивы, и, соответственно, флюидов, 

спровоцировавших фенитизацию. 

Ключевые слова: фенитовый ореол, фентизация, элементы-примеси, 

акцессорные минералы, апатит, щелочные породы, карбонатиты, Украинский щит. 

 

SUMMARY 
Osypenko V. Yu. Material composition and forming conditions of nepheline-

bearing rocks fenitization halos within Ukrainian Shield (on the example of 

Proskurov and other similar massifs). – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Geology: Speciality 04.00.01 – general and regional 
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geology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to a comprehensive study of the fenite halo of the 

Proskurov massif (PM) of alkaline rocks in comparison with the Chernigovka carbonatite 

massif (ChCM). The geological position, mineralogical, petrographic and geochemical 
features of the rocks, the content of trace elements and the Sr isotopic composition of 

apatites from these rocks have been investigated. 

Changes in the material composition of PM fenites are manifested at the level of the 

mineral and chemical composition. At the level of mineral composition, the fenitization 

process consists in the disappearance of relict mineral associations of the original PM 

rocks (granitoids and garnet-biotite gneisses) and the formation of new ones in the final 
fenitization products. The behavior of chemical elements in the process of fenitization of 

the PM frame rocks is manifested in the convergence of the compositions of the end 

products of fenitization. This is best manifested in the behavior of alkalis (Na2O+K2O) and 

P2O5. A similar picture is observed for fenitized rocks and fenites of the CCM. Moreover, 

the contents of these components are close for the two massifs, which is reflected in the 

quantitative ratios of rock-forming minerals. At the same time, the content of trace 
elements (especially indicator for alkaline rocks - REE, Nb, Sr, Zr, etc.) for fenites of the 

two massifs differ. Thus, the content of REE, Nb in PM fenites is an order of magnitude 

lower than in ChCM fenites. 

For the first time, regular changes in the impurity composition of apatites from the 

rocks of its fenite halo were established for the PM. These patterns testify to the 

geochemical zoning manifested at the mineral level, which corresponds to the 
distinguished metasomatic columns. For ChCM, such studies were carried out earlier, and 

in this work they were confirmed. In addition to the established zoning, the convergence of 

the compositions of the newly formed generations of apatite was also traced. 

Determination of the Sr isotopic composition of apatites from all identified rock types 

of both massifs indicates a similar level of their depth, which additionally indicates the 

similarity of the conditions for the formation of alkaline magmas, from which the massifs 
were formed, and, accordingly, the fluids that caused fenitization. 

The results of the dissertation work can be used to search for massifs and 

manifestations of alkaline rocks and carbonatites on the Ukrainian Shield and within other 

closed areas. The obtained analytical data can be used in future studies to assess the 

composition of the fluid that led to fenitization, the degree of its relationship with alkaline 

magmas, and develop modern ideas about the latter. 
Keywords: fenite aureole, fenitization, trace elements, accessory minerals, apatite, 

alkaline rocks, carbonatites, Ukrainian Shield. 

 


