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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). – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук 

за спеціальністю 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» (геологічні 

науки). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню фенітових ореолів масивів 

нефелінвмісних порід Українського щита (Проскурівського (ПМ) як об’єкта 

дослідження та Чернігівського карбонатитового (ЧКМ) – як об’єкта 

порівняння), встановленню закономірностей зміни їх мінерального та 

хімічного складу з підвищенням ступеню фенітизації; зональність, проявлену 

в зміні мінеральних асоціацій, було простежено в хімічному складі порід. 

Об’єктом дослідження є фенітовий ореол Проскурівського лужного 

масиву Дністровсько-Бузького мегаблоку Українського щита. У якості 

об’єкта порівняння використано фенітовий ореол, що оточує Чернігівський 

карбонатитовий масив Приазовського мегаблоку щита. Предмет дослідження 

– геологічні особливості, мінеральний і хімічний склад фенітових ореолів 

ПМ і ЧКМ масивів, вміст елементів-домішок та ізотопний склад Sr апатиту з 

цих порід. 

Дослідження виконане на основі комплексу аналітичних методів, який 

включав рентген-флуоресцентний аналіз з хвильовою та енергетичною 

дисперсією для визначення петрогенних і мікроелементів у породах, рентген-

флуоресцентний аналіз з хвильовою дисперсією у варіанті для одиничних 

зерен мінералів для визначення вмісту елементів-домішок в апатиті, метод 

термоіонної емісії для визначення ізотопного складу Sr в апатиті. Крім того, 
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було використано оптико-мікроскопічні методи дослідження 

петрографічного складу й структурно-текстурних особливостей 

досліджуваних порід та виконання мінералогічного аналізу. 

Особливу увагу було приділено мінералогічним дослідженням опорних 

проб, виокремлених для двох масивів. Вони виконувалися за традиційною 

схемою, але з використанням модифікованих методів, застосованих для 

відбору та формування репрезентативних мономінеральних фракцій апатиту. 

Для розділення проб на фракції використовувалися стандартні методи: 

гравітаційне розділення у важких рідинах, а також розділення за магнітними 

та електромагнітними властивостями з виділенням немагнітної фракції, у 

якій концентрується апатит. Кожна виділена фракція була досліджена з 

визначенням усіх мінеральних фаз. 

Методика підготовки мономінеральних фракцій апатиту, дослідження 

якого передбачалося поставленими в роботі задачами, виконувалося за 

методикою, спеціально розробленою для підготовки мономінеральних 

фракцій акцесорних мінералів. Вона включала методи фотолюмінесцентної 

мікроскопії, магнітогідростатичну сепарацію, рентген-флуоресцентний аналіз 

фракцій. Вказані методи дозволяють однозначно зафіксувати наявність 

мінералу в пробі навіть при мінімальному його вмісті, підвищують 

ефективність виокремлення зерен конкретного мінералу та чистоту 

отриманих мономінеральних фракцій. 

Необхідний об’єм мономінеральних фракцій апатиту визначався, 

виходячи з репрезентативної кількості проаналізованих зерен (n = 200-1000), 

у яких визначався вміст елементів-домішок (у першу чергу Sr та Y) з 

постійним контролем вмісту Rb. Надалі проаналізовані мікрокристали, у 

яких була зафіксована відсутність Rb (обов’язкова умова для визначення 

87Sr/86Sr, еквівалентного первинному відношенню в системі), були 

використані для визначення ізотопного складу Sr в них. 

У роботі проаналізовано стан вивченості фенітів у світі та на 

Українському щиті. Розглянуто існуючі класифікації за різними ознаками 



4 

(структурно-морфологічну, речовинну), сучасні погляди на формування 

фенітів та джерела їх речовини. Огляд попередніх досліджень свідчить про 

досить обмежені знання щодо процесу фенітизації. Це пов’язано з тим, що 

лужні породи і карбонатити містять значно вищі концентрації корисних 

компонентів, що зумовлює і вищий промисловий інтерес до них у порівнянні 

з фенітами. Однак, в останні 10-20 років дослідники відмічають необхідність 

вивчення фенітів, оскільки вони є потужним інструментом для пошуку нових 

масивів лужних порід і карбонатитів, які не виходять на денну поверхню. 

Цим обумовлюється практичне значення фенітів і для Українського щита, що 

обґрунтовано в роботі. Теоретичний інтерес до порід, що є продуктами 

процесу фенітизації, полягає в тому, що флюїд, який спричинив фенітизацію, 

нероздільно пов’язаний з лужною магмою. Тому вивчення лужних порід без 

урахування порід фенітового ореолу є неповним. 

Отримані під час дослідження дані підтвердили попередні петрографічні 

дослідження щодо зональності фенітового ореолу Проскурівського масиву, 

значно збільшили кількість аналітичних даних за рахунок вивчення нових не 

досліджених раніше свердловин. Крім того, отримано великий об’єм значень 

вмісту елементів-домішок апатитів (для окремих зерен) із порід фенітового 

ореолу Проскурівського масиву. Отримані аналогічні дані для Чернігівського 

карбонатитового масиву підтвердили та уточнили результати попередніх 

досліджень апатиту з фенітів. 

Дослідження включало аналіз геологічного положення масиву, 

мінералого-петрографічних особливостей порід фенітового ореолу, що його 

оточує, поведінки петрогенних та мікроелементів у процесі їх фенітизації, 

вмісту елементів-домішок та ізотопного складу Sr апатитів із цих порід. 

Аналогічний комплекс досліджень було проведено і для Чернігівського 

карбонатитового масиву як об’єкта порівняння. 

Аналіз особливостей геологічної будови свідчить, що масиви 

характеризуються цілим рядом ознак подібності: вік масивів 

(2100±40 млн. років ПМ та 2090±15 млн. років ЧКМ), рівень ерозійного зрізу 
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(~20 км для обох масивів), структурна приуроченість до зон глибинних 

розломів (ПМ – до Подільської тектоно-метасоматичної зони, ЧКМ – до 

Чернігівського глибинного розлому), розташування серед 

високометаморфізованих докембрійських порід. При цьому відмічаються і 

відмінності, які проявлені у формі масивів (ПМ віднесений до центрального 

структурно-морфологічного типу, ЧКМ – до лінійного), відсутність 

карбонатитів у ПМ, більш широкий набір акцесорних мінералів у фенітах і 

більші їх вмісти, різна рудна спеціалізація масивів (ПМ – апатит, ЧКМ – 

фосфор-рідкіснометально-рідкісноземельна). Співставлення характеристик 

свідчить про те, що у випадку досліджених масивів головні їх відмінності 

більшою мірою залежать від складу флюїду, що спричинив фенітизацію, 

оскільки геологічні обстановки формування масивів принципово близькі. 

Зміни в речовинному складі фенітів ПМ проявлені на рівні мінерального 

та хімічного складу. На рівні мінерального складу процес фенітизації полягає 

у зникненні реліктових мінеральних асоціацій вихідних порід ПМ 

(гранітоїдів та гранат-біотитових гнейсів) та утворенні нових у кінцевих 

продуктах фенітизації. Таким чином, поступово знижується вміст кварцу з 

одночасним формуванням навколо нього егіринвміщуючого піроксену, 

відбувається розкислення олігоклазу та заміщення ортопіроксену 

(гіперстену) вихідних порід егіринвмісним клінопіроксеном, зникнення 

рогової обманки, гранату. У процесі фенітизації вихідних порід калієвий 

польовий шпат характеризується появою пертитів заміщення. Більш яскраво 

ці перетворення проявлені в гранітоїдах рами ПМ порівняно з гнейсами. Така 

тенденція прослідковується й у фенітах ЧКМ, які розвиваються по кислим, 

середнім та основним породам рами. Крім того, процес фенітизації не лише 

має подібну тенденцію в обох масивах, а й склад максимально фенітизованих 

порід у ПМ і ЧКМ подібний у якісному та кількісному відношенні. 

Поведінка хімічних елементів у процесі фенітизації порід рами ПМ 

проявлена у зближенні композицій кінцевих продуктів фенітизації. Найкраще 

це проявлено в поведінці лугів (Na2O+K2O) та P2O5. Аналогічна картина 
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спостерігається для фенітизованих порід і фенітів ЧКМ. Причому вмісти цих 

компонентів близькі для двох масивів, що відображається в кількісних 

співвідношеннях породотвірних мінералів. Натомість поведінка і вмісти 

мікроелементів (особливо індикаторних для лужних порід – REE, Nb, Sr, Zr 

тощо), для фенітів двох масивів відрізняються. Вмісти цих мікроелементів у 

первинно контрастних за складом породах рами зближуються в процесі 

фенітизації. Ця тенденція спостерігається для фенітових ореолів обох 

масивів, але в ПМ концентрації REE, Nb, Sr, Zr тощо знижуються або 

залишаються приблизно на рівні вихідних порід, а в ЧКМ − інтенсивно 

накопичуються. Таким чином, типові феніти ПМ та ЧКМ відрізняються за 

вмістом цих мікроелементів, іноді на порядок. Це відображається й у 

видовому складі акцесорних мінералів фенітів досліджуваних об’єктів: 

наприклад, за рахунок підвищеного вмісту Nb у фенітах ЧКМ зустрічається 

пірохлор, чого не спостерігається у фенітах ПМ. 

Вперше для ПМ встановлено закономірні зміни в домішковому складі 

апатитів із порід його фенітового ореолу. Ці закономірності свідчать про 

геохімічну зональність, проявлену на мінеральному рівні, яка відповідає 

виділеним метасоматичним колонкам. Для ЧКМ такі дослідження 

проводилися раніше, а в цій роботі вони були підтверджені. Крім 

встановленої зональності, прослідковано й конвергенцію складу 

новоутворених генерацій апатиту. 

Визначення ізотопного складу Sr апатиту із усіх виділених типів порід 

обох масивів свідчить про близький рівень їх глибинності, що додатково 

свідчить про подібні умови формування лужних магм, із яких сформувались 

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

У результаті проведеного дослідження для порід фенітового ореолу 

Проскурівського масиву вперше було встановлено конвергентність 

домішкового складу акцесорного апатиту, а для порід фенітового ореолу, що 

супроводжує Чернігівський карбонатитовий масив, така тенденція 

підтверджена більш точним методом (вміст елементів-домішок визначався 
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окремо в кожному зерні апатиту з відібраної мономінеральної фракції). 

Ізотопний склад Sr апатитів із порід фенітових ореолів обох масивів свідчить 

про однаковий рівень глибинності формування речовини масивів. На основі 

інтерпретації даних хімічного складу фенітизованих порід і фенітів було 

принципово оцінено склад флюїду, що спричинив фенітизацію, та 

встановлено, що для двох досліджуваних масивів склад флюїду 

відрізняється. Ця різниця в кінцевому результаті відображається на 

геохімічній спеціалізації порід масивів та їх рудному навантаженні. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані для пошуків 

масивів і проявів лужних порід і карбонатитів на Українському щиті та у 

межах інших закритих територій. Отримані аналітичні дані можна 

використати в майбутніх дослідженнях для оцінки складу флюїду, що 

спричинив фенітизацію, ступеню його зв’язку з лужними магмами та 

розвинути сучасні уявлення щодо останніх. 

Ключові слова: фенітовий ореол, фенітизація, елементи-домішки, 

акцесорні мінерали, апатит, лужні породи, карбонатити, Український щит. 
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ABSTRACT 

 

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

bearing rocks fenite aureoles of Ukrainian Shield (on the example of Proskurov 

and other similar massifs). – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of geological sciences in the specialty 

04.00.01 «General and regional geology» (geological sciences). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of fenite aureoles of the Ukrainian 

Shield nepheline-bearing rocks massifs (Proskurov massif (PM) as an object of the 

research and Chernihivka carbonatite massif (CHCM) as an object to compare), 

and identifying regularities of their mineral and chemical composition changes 

with an increasing of the fenitization level; zonality, presented in mineral 

associations changes, was traced in the rocks chemical composition. 

The object of the research are fenite aureole of Proskurov alkaline massif of 

the Ukrainian Shield Dniester-Bug megablock. As an object to compare fenite 

aureole that surround Chernihivka carbonatite massif of the Ukrainian shield Pre-

Azov megablock were used. The subject of the research – geological features, 

mineral and chemical composition of fenite aureoles rocks of massifs being 

investigated, apatite impurity chemical composition of these rocks and Sr isotopic 

composition from apatite. 

The study was carried out on the basis of analytical methods complex which 

included X-ray fluorescence analysis with wave and energy dispersion for 

determination of petrogenic and trace elements in rocks, X-ray fluorescence 

analysis with wave dispersion in the variant for single grains of minerals to 

determine the impurity composition of apatite, thermionic emission method for 

determination of Sr isotopic composition in apatite. In addition, traditional optical-

microscopic methods to study the petrographic composition and structural and 
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textural features of the studied rocks, and mineralogical analysis were used. 

Particular attention was paid to the mineralogical study used for the reference 

samples allocated for two massifs. It was carried out according to the traditional 

scheme, but using modified methods used for the selection and formation of 

representative monomineral fractions of apatite. To separate samples into fractions, 

standard methods were used: gravity separation in heavy liquids, as well as 

separation by magnetic and electromagnetic properties with the release of a non-

magnetic fraction in which apatite are concentrated. Each isolated fraction was 

investigated with the determination of all mineral phases. 

The method of preparing monomineral fractions of apatite, the study of which 

was assumed by the tasks set in the work, was carried out according to a method 

specially developed for the preparation of monomineral fractions of accessory 

minerals. It included photoluminescence microscopy methods, magnetohydrostatic 

separation, X-ray fluorescence analysis of fractions. These methods make it 

possible to unambiguously record the presence of a mineral in a sample even with 

its minimum content, increase the efficiency of the separation of grains of a 

particular mineral and the purity of the obtained monomineral fractions. 

The required volume of monomineral fractions of apatite was determined 

based on the representative amount of the analyzed grains (n = 200-1000), in 

which the content of impurity elements (primarily Sr and Y) was determined with 

a constant control of the Rb content. Subsequently, the analyzed microcrystals, in 

which the absence of Rb was recorded (a prerequisite for determine 87Sr/86Sr 

equivalent to the primary ratio in the system), were used to determine the Sr 

isotopic composition in them. 

The paper analyzes the level of knowledge of fenites in the world and within 

the Ukrainian Shield. Existing classifications on various features (structural and 

morphological, material) and modern views on the formation of fenites and the 

sources of their substance are considered. A review of previous studies suggests 

that there is limited knowledge of the fenitization process. This is due to the fact 

that alkaline rocks and carbonatites contain significantly higher concentrations of 
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useful components, which leads to a higher industrial interest in them in 

comparison with fenites. However, in the last 10-20 years, researchers have noted 

the need to study fenites, since they are a powerful tool for searching for new 

massifs of alkaline rocks and carbonatites that do not crop out. This determines the 

practical importance of the fenites for the Ukrainian Shield, which is justified in 

the work. The theoretical interest in rocks that are products of the fenitization 

process is that the fluid caused fenitization is inextricably linked with alkaline 

magma. Therefore, the study of alkaline rocks without taking into account the 

fenite aureoles rocks is incomplete. 

The data obtained during the study confirmed the previous petrographic 

studies on the Proskurov massif fenite aureole zonation and significantly increased 

the amount of analytical data by sampling of new previously unexplored wells. In 

addition, a large amount of impurity elements content values of apatite (for 

individual grains) from Proskurov massif fenite aureole rocks was obtained. 

Similar data were obtained for the Chernihivka carbonatite massif, which 

confirmed and refined the results of previous studies of apatite from fenites. 

The study included an analysis of the massif geological position, the 

mineralogical and petrographic features of the fenite aureole rocks that surrounds 

massif, the behavior of petrogenic and trace elements in the fenitization process, as 

well as trace elements and the Sr isotopic composition of apatite from these rocks. 

A similar complex of studies was carried out for the Chernihivka carbonatite 

massif as a comparison object. 

An analysis of the geological structure features indicates that massifs are 

characterized by a number of signs of similarity: massifs age (2100±40 Ma PM and 

2090±15 Ma ChCM), erosion cut level (20 km for both massifs), structural 

confinement to deep faults zones (PM to Podolsk tectonic-metasomatic zone, 

ChCM to Chernihivka deep fault), location among high-metamorphosed 

Precambrian rocks. At the same time, differences are also noted, which are 

expressed in: the form of massifs (PM referred to the central structural and 

morphological type, ChCM – to the linear one), absence of carbonatites in PM, 
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wider range of accessory minerals in fenites and their higher contents, different ore 

specialization of the massif (PM – apatite, ChCM – phosphorus-rare metal-rare 

earth). Comparison of the characteristics indicates that, in the case of the studied 

massifs, their main differences depend to a greater extent on the fluid composition 

that caused fenitization, since the geological settings of the massifs formation are 

fundamentally similar. 

Changes in the material composition of PM fenites manifested in mineral and 

chemical composition. Thus, the content of quartz gradually decreases with the 

simultaneous formation of aegerine-bearing pyroxene around it, deoxidation of 

oligoclase and replacement of orthopyroxene (hyperstene) of the initial rocks with 

aegerine-bearing clinopyroxene, disappearance of hornblende, garnet. Potassium 

feldspar of the initial rocks is characterized by the appearance of substitution 

pertites during fenitization. These transformations are more brightly shown in host 

granitoids of PM in comparison with gneisses. This tendency is also manifested in 

the fenites of the ChCM, which develop after acidic, medium, and basic host rocks. 

In addition, the process of fenitization not only has a similar tendency in both 

massifs, but the composition of the most fenitized rocks in the PM and ChCM is 

similar in qualitative and quantitative terms. 

The behavior of chemical elements in the fenitization process of PM host 

rocks is manifested in the convergence of the fenitization final products 

compositions. 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 ChCM. 

Moreover, the content of these components is close for the two massifs, which is 

reflected in the quantitative ratios of rock-forming minerals. But the behavior and 

content of trace elements (especially those are indicative for alkaline rocks – REE, 

Nb, Sr, Zr etc.) for fenites of two massifs are different. The contents of these 

microelements in the primary compositionally contrasting rocks of the frame 

converge in the process of fenitization. This tendency is observed for both massifs 

fenite aureoles, but in the PM the concentrations of REE, Nb, Sr, Zr, etc. decrease 

or approximately remain at the level of the original rocks, and in the ChCM they 
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intensively accumulate. Thus, typical fenites of PM and ChCM differ in the 

content of these microelements, sometimes by an order of magnitude. This is 

displayed in the species composition of the accessory minerals of the studied 

objects fenites: for example, due to the increased content of Nb pyrochlore occurs 

in the ChCM fenites, which is not observed in the fenites of the PM. 

Regular changes in the impurity composition of apatite from the fenite 

aureole rocks of PM have been identified for the first time. These regularities 

indicate the geochemical zonation 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 zonation, the composition convergence of the apatite newly formed 

generations was also traced. 

Determination of the isotopic composition of Sr in apatite from all identified 

rock types of both massifs indicates a similar level of their depth, which 

additionally indicates similar conditions for the formation of alkaline magmas, 

from which the massifs were formed, and, accordingly, fluids that caused 

fenitization. 

As a result of the study, for the Proskurov massif fenite aureole rocks the 

convergence of the accessory apatite impurity composition was established for the 

first time, and for rocks of the fenite aureole, which accompanies the Chernihivka 

carbonatite massif, this tendency was confirmed by a more accurate method 

(admixture elements content was determined separately in each apatite single grain 

from the selected monomineral fraction). The Sr isotopic composition of apatite 

from the both massifs fenite aureols rocks indicates the same level of massifs 

formation depth. Based on the data interpretation on the chemical composition of 

fenitized rocks and fenites, the composition of the fluid that caused fenitization 

was fundamentally estimated, and it was found that the fluid composition is 

different for two studied massifs. This difference ultimately affects the 

geochemical specialization of the massifs rocks and their ore specialization. 

The results of the dissertation work can be used to search for massifs and 
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occurrences of alkaline rocks and carbonatites within the Ukrainian Shield and 

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

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

with alkaline magmas, and to develop modern ideas about the latter. 

Key words: fenite aureole, fenitization, trace elements, accessory minerals, 

apatite, alkaline rocks, carbonatites, Ukrainian Shield. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Осипенко В. Ю. Вещественный состав и условия образования ореолов 

фенитизации массивов нефелинсодержащих пород Украинского щита (на 

примере Проскуровского и других подобных массивов). – Квалификационая 

научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических 

наук по специальности 04.00.01 «Общая и региональная геология» 

(геологические науки). – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2021. 

Диссертационная работа посвящена изучению фенитових ореолов 

массивов нефелинсодержащих пород Украинского щита (Проскуровского 

(ПМ) в качестве объекта исследования и Черниговского карбонатитового 

(ЧКМ) – как объекта сравнения), установлению закономерностей изменения 

их минерального и химического состава с повышением степени 

фенитизации; зональность, проявленная в изменении минеральных 

ассоциаций, была прослежена в химическом составе пород. 

Объектом исследования является фенитовый ореол Проскуровского 

щелочного массива Днестровско-Бугского мегаблока Украинского щита. В 

качестве объекта сравнения использован фенитовый ореол, окружающий 

Черниговский карбонатитового массив Приазовского мегаблока щита. 

Предмет исследования – геологические особенности, минеральный и 

химический состав пород фенитових ореолов исследуемых массивов, 

примесный химический состав апатита из этих пород и изотопный состав Sr 

из него. 

Исследование выполнено на основе комплекса аналитических методов, 

который включал рентген-флуоресцентный анализ с волновой и 

энергетической дисперсией для определения петрогенных и микроэлементов 
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в породах, рентген-флуоресцентный анализ с волновой дисперсией в 

варианте для единичных зерен минералов для определения примесного 

состава апатита, метод термоионным эмиссии для определения изотопного 

состава Sr в апатитах. Кроме того, были использованы традиционные оптико-

микроскопические методы исследования петрографического состава и 

структурно-текстурных особенностей исследуемых пород и выполнения 

минералогического анализа. 

Особое внимание было уделено минералогическим исследованиям 

опорных проб, выделенных для двух массивов. Они выполнялись по 

традиционной схеме, но с использованием модифицированных методов, 

применяемых для отбора и формирования репрезентативных 

мономинеральные фракций апатита. Для разделения проб на фракции 

использовались стандартные методы: гравитационное разделение в тяжелых 

жидкостях, а также разделение по магнитным и электромагнитным 

свойствам с выделением немагнитной фракции, в которой концентрируется 

апатит. Каждая выделенная фракция была исследована с определением всех 

минеральных фаз. 

Методика подготовки мономинеральных фракций апатита, исследования 

которого предполагались поставленными в работе задачами, выполнялось по 

методике, специально разработанной для подготовки мономинеральных 

фракций акцессорных минералов. Она включала методы 

фотолюминесцентной микроскопии, магнитогидростатическую сепарацию, 

рентген-флуоресцентный анализ фракций. Указанные методы позволяют 

однозначно зафиксировать наличие минерала в пробе даже при минимальном 

его содержании, повышают эффективность выделения зерен конкретного 

минерала и чистоту полученных мономинеральные фракций. 

Необходимый объем мономинеральных фракций апатита определялся, 

исходя из репрезентативного количества проанализированных зерен (n = 200-

1000), в которых определялось содержание элементов-примесей (в первую 

очередь Sr и Y) с постоянным контролем содержания Rb. В дальнейшем 
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проанализированые микрокристаллы, в которых было зафиксировано 

отсутствие Rb (обязательное условие для определения 87Sr/86Sr, 

эквивалентного первинному отношению в системе), были использованы для 

определения изотопного состава Sr в них. 

В работе проанализировано состояние изученности фенитов в мире и на 

Украинском щите. Рассмотрены существующие классификации по 

различным признакам (структурно-морфологическую, вещественную), 

современные взгляды на формирование фенитов и источники их вещества. 

Обзор предыдущих исследований свидетельствует о достаточно 

ограниченных знаниях о процессе фенитизации. Это связано с тем, что 

щелочные породы и карбонатиты содержат значительно болем высокие 

концентрации полезных компонентов, что приводит и к повышенному 

промышленному интересу к ним по сравнению с фенитамы. Однако, в 

последние 10-20 лет исследователи отмечают необходимость изучения 

фенитов, поскольку они являются мощным инструментом для поиска новых 

массивов щелочных пород и карбонатитов, которые не выходят на дневную 

поверхность. Этим обусловливается практическое значение фенитов и для 

Украинского щита, что обосновано в работе. Теоретический интерес к 

породам, которые являются продуктами процесса фенитизации, заключается 

в том, что фенитизирующий флюид неразрывно связан со щелочной магмой. 

Поэтому изучение щелочных пород без учета пород фенитового ореола 

является неполным. 

Полученные в ходе исследования данные подтвердили предыдущие 

петрографические исследования зональности фенитового ореола 

Проскуровского массива, значительно увеличили количество аналитических 

данных за счет изучения новых не изученных ранее скважин. Кроме того, 

получен большой объем значений содержания элементов-примесей в 

апатитах (для единичных зерен) из пород фенитового ореола Проскуровского 

массива. Аналогичные данные получены и для Черниговского 

карбонатитового массива, они подтвердили и уточнили результаты 
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предыдущих исследований апатита из фенитов. 

Исследование включало анализ геологического положения массива, 

минералого-петрографических особенностей пород фенитового ореола, 

который его окружает, поведения петрогенных и микроэлементов в процессе 

фенитизации пород рами, содержания элементов-примесей и изотопного 

состава Sr апатитов из этих пород. Аналогичный комплекс исследований был 

проведен и для Черниговского карбонатитового массива (объект сравнения). 

Анализ особенностей геологического строения свидетельствует о том, 

что массивы характеризуются целым рядом сходных признаков: возраст 

массивов (2100±40 млн. лет ПМ и 2090±15 млн. лет ЧКМ), уровень 

эрозионного среза (~20 км для обоих массивов), структурная приуроченность 

к зонам глубинных разломов (ПМ – к Подольской тектоно-метасоматической 

зоне, ЧКМ – к Черниговскому глубинному разлому), расположение среди 

высокометаморфизованных докембрийских пород. При этом отмечаются и 

различия, которые проявленны в морфологии массивов (ПМ отнесен к 

центральному структурно-морфологическому типу, ЧКМ – к линейному), 

отсутствие карбонатитов в ПМ, более широкий набор акцессорных 

минералов в фенитах и болем высокие их содержания, различная рудная 

специализация массивов (ПМ – апатит, ЧКМ – фосфор-редкометально-

редкоземельная). Сопоставление характеристик свидетельствует о том, что в 

случае исследованных массивов главные их различия в большей степени 

зависят от состава флюида, спровоцировавшего фенитизацию, поскольку 

геологические обстановки формирования массивов принципиально близки. 

Изменения в вещественном составе фенитов ПМ проявлены на уровне 

минерального и химического состава. Таким образом, постепенно снижается 

содержание кварца с одновременным формированием вокруг него 

эгиринсодержащего пироксена, происходит раскисление олигоклаза и 

замещение ортопироксена (гиперстена) исходных пород эгиринсодержащим 

клинопироксеном, исчезновение роговой обманки, граната. В процессе 

фенитизации исходных пород калиевый полевой шпат характеризуется 
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появлением пертитов замещения. Более ярко эти преобразования проявлены 

в гранитоидах рамы ПМ по сравнению с гнейсами. Такая тенденция 

прослеживается и в фенитах ЧКМ, которые развиваются по кислым, средним 

и основным породам рамы. Кроме того, процесс фенитизации не только 

имеет подобную тенденцию в обоих массивах, но и состав максимально 

фенитизованих пород в ПМ и ЧКМ подобен в качественном и 

количественном отношении. 

Поведение химических элементов в процессе фенитизации пород рамы 

ПМ проявлена в сближении составов конечных продуктов фенитизации. 

Лучше всего это проявлено в поведении щелочей (Na2O+K2O) и P2O5. 

Аналогичная картина наблюдается для фенитизированных пород и фенитов 

ЧКМ. Причем содержания этих компонентов близки для двух массивов, что 

коррелирует с количественными соотношениями породообразующих 

минералов. При этом поведение и содержания микроэлементов (особенно 

индикаторных для щелочных пород – REE, Nb, Sr, Zr и т.п.), для фенитов 

двух массивов отличаются. Содержания этих микроэлементов в первично 

контрастных по составу породах рамы сближаются в процессе фенитизации. 

Эта тенденция наблюдается для фенитовых ореолов обоих массивов, но в 

ПМ концентрации REE, Nb, Sr, Zr и др. снижаются или остаются 

приблизительно на уровне исходных пород, а в ЧКМ – интенсивно 

накапливаются. Таким образом, типичные фениты ПМ и ЧКМ отличаются по 

содержанию этих микроэлементов, иногда на порядок. Это отражается и в 

видовом составе акцессорных минералов фенитов исследуемых объектов: 

например, за счет повышенного содержания Nb в фенитах ЧКМ встречается 

пирохлор, чего не наблюдается в фенитах ПМ. 

Впервые для ПМ установлены закономерные изменения в примесном 

составе апатитов из пород его фенитового ореола. Эти закономерности 

свидетельствуют о геохимической зональности, проявленной на 

минеральном уровне и соответствующей выделенным метасоматическим 

колонкам. Для ЧКМ такие исследования проводились ранее, а в этой работе 
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они были подтверждены. Кроме установленной зональности, прослежена и 

конвергенция составов новообразованных генераций апатита. 

Определение изотопного состава Sr апатита из всех выделенных типов 

пород обоих массивов свидетельствует о близком уровне их глубинности, 

что дополнительно свидетельствует о близких условиях формирования 

щелочных магм, из которых сформировались массивы, и, соответственно, 

фенитизирующих флюидов. 

В результате проведенного исследования для пород фенитового ореола 

Проскуровского массива впервые была установлена конвергентность 

примесного состава акцессорного апатита, а для пород фенитового ореола, 

который сопровождает Черниговский карбонатитовый массив, такая 

тенденция подтверждена более точным методом (содержание элементов-

примесей определялось отдельно в каждом зерне апатита из отобраннох 

мономинеральных фракций). Изотопный состав Sr апатитов из пород 

фенитовых ореолов обоих массивов свидетельствует об одинаковом уровне 

глубинности формирования вещества массивов. На основе интерпретации 

данных химического состава фенитизованных пород и фенитов были 

принципиально оценены составы флюидов, которые спровоцировали 

фенитизацию, и установлено, что для двух исследуемых массивов составы 

флюидов различаются. Эта разница в конечном итоге отражается на 

геохимической специализации пород массивов и их рудной нагрузке. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы для 

поисков массивов и проявлений щелочных пород и карбонатитов на 

Украинском щите и в пределах других закрытых территорий. Полученные 

аналитические данные можно использовать в будущих исследованиях для 

оценки состава фенитизирующего флюида, степени его связи со щелочными 

магмами и развить современные представления о последних. 

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

акцессорные минералы, апатит, щелочные породы, карбонатиты, Украинский 

щит. 
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УЩ – Український щит 

ПМ – Проскурівський масив 
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REE – рідкісноземельні елементи 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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. 
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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 
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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 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 
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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. Результати 

аналітичних досліджень дозволили автору зробити висновки щодо: 

(1) метасоматичної зональності порід фенітових ореолів ПМ і ЧКМ, 

(2) поведінки петрогенних та мікроелементів при фенітизації контрастних 

порід рами, (3) закономірної та спрямованої зміни вмісту елементів-домішок 

та ізотопного складу Sr в апатиті з них. Ці висновки дозволили позитивно 

оцінити можливість використання фенітових ореолів для раціонального 

прогнозування та пошуку нових масивів лужних порід і карбонатитів.  

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. Внесок дисертанта й співавторів носить 

рівноправний характер. 

Апробація результатів дослідження. Апробація результатів 

дослідження відбувалась на всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях: 5th 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 
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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 80th 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 
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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. 
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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 [63]. Вони складають зовнішні 

фенітові ореоли, зональність яких відображає ступінь перетворення порід, 

що вміщують лужні/карбонатитові комплекси (породи рами). 

За складом типові феніти близькі до лужних сієнітів. Породотвірні 

мінерали представлені альбітом, калієвим польовим шпатом, лужними 

піроксенами та/або амфіболами, іноді присутні фельдшпатоїди, у першу 

чергу нефелін [154]. У той же час склад фенітів залежить від багатьох 

параметрів, зокрема від складу порід, що піддаються фенітизації. Зазвичай 

вони представлені породами кварц-польовошпатового складу будь-якого 

генезису, рідше основними та карбонатними породами [63, 76]. Крім того, до 

фенітів іноді відносять [10, 138] і метасоматити, утворені по ультраосновним, 

лужно-ультраосновним та лужним породам попередніх стадій становлення 

комплексу під впливом нефелінових та лужних сієнітів. 

Розмежувати феніти, утворені за рахунок флюїдів, що відділилися від 

карбонатитових і лужних магм, досить складно, щонайменше зважаючи на 

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

просторі [149, 182]. 

 

1.1. Геологічна позиція 

 

Лужний і карбонатитовий континентальний магматизм представлений 

на всіх материках і, зазвичай, приурочений до щитів або стабільних ділянок 

рухомих поясів [59]. Розміщення лужних та карбонатитових масивів 

контролюється глибинними розломами, які часто мають регіональне 
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значення. Відповідно, в таких же геологічних обстановках формуються і 

фенітові ореоли. 

Геолого-тектонічна позиція комплексів лужних і лужно-ультраосновних 

порід щитів (з карбонатитами або без них) визначається їх приуроченістю до 

стабільних ділянок континентальної земної кори: древніх кратонів 

(переважно до їх крайових частин), областей завершеної складчастості та 

консолідованих блоків у межах рухомих поясів. Лужні комплекси 

локалізовані тут в зонах довгоживучих глибинних розломів, часто 

розташовані у вузлах перетину розломних зон [60, 78, 90, 111], які, у свою 

чергу, трасуються лінійними полями дайкових тіл. Лужно-ультраосновні 

породи знайдено на всіх континентах. Їх основний об’єм зосереджений у 

крайових частинах щитів і древніх платформ (Рис. 1.1). 

Нефелінові породи утворювалися протягом всієї історії розвитку Землі 

[60]. Головним чином вони представлені нефеліновими сієнітами, хоча 

досить широким розповсюдженням користуються і ультраосновні породи з 

нефеліном. Комплекси часто містять у своєму складі карбонатити, які, за 

однією з існуючих гіпотез [131], є кінцевими членами гомодромної 

послідовності формування: від ультрабазитів через нефелінові сієніти до 

карбонатитів. 

Одними з найбільш ранніх (2,7-2,5 млрд. років) були лужні породи K- та 

K-Na серії. Нефелінові породи цього періоду представлені сієнітами 

міаскітового типу, які сформувалися в ядрах древніх архейських кратонів. 

Лужний магматизм кратонної стадії (2,5-1,5 млрд. років) проявлений лише на 

щитах Північної Америки та Європи, при дробленні ділянок фундаменту 

яких формувалися лужно-ультраосновні, лужно-габроїдні породи та 

нефелінові сієніти (міаскіти). Найбільшого поширення та породного 

розмаїття (від ультраосновних до кислих порід) лужний магматизм зазнав на 

континентальній стадії. Інтенсивність його зазвичай пов’язана з підвищеною 

тектонічною активністю Землі, що в часі співпадає з головними подіями 

перебудови земної кори [59]. 
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Рис. 1.1. – Поширення масивів 

лужних порід і карбонатитів 

щитів у світі (за [178] з 

доповненням за [91]). Точками 

позначені лужні та 

карбонатитові масиви за [178]; 

червоні поля – провінції 

масивів ультраосновних 

лужних порід з карбонатитами 

за [91]: 1 – Західно-Канадська; 

2 – Південних та Південно-

Західних штатів США 

(Маунтін-Пасс, Магнет-Ков); 

3 – Східно-Канадська (Сент-

Оноре, Ока, Мартісон); 4 – 

Гренландська (Моцвельд, Сарфаток); 5 – Північно-Бразильська (Сейс-Лагос); 6 – Східно-Бразильська (Араша, Тапіра, Анітаполіс); 7 – 

Скандинавсько-Кольська (Хібіни, Ковдор, Соклі); 8 – Рейнська; 9 – Польська; 10 – Тіманська; 11 – Українська; 12 – Воронезька; 13 – 

Ільмено-Вишневогірська; 14 – Кокчетавська; 15 – Маймеча-Котуйська (Гулі, Маган); 16 – Уджинська (Томтор); 17 – Єнісейська; 18 – 

Таймурино-Чадобецька (Чуктукон); 19 – Східно-Саянська (Біла Зима, Велика Тагна); 20 – Алданська (Арбарастах); 21 – Сетте-Дабанська 

(Горноозерське); 22 – Приморська; 23 – Китайська (Баянь-Обо); 24 – Афганістанська (Ханнешин); 25 – Індійська (Амба-Донгар); 26 – 

Західно-Австралійська (Маунт-Вельд); 27 – Східно-Африканська (Палабора, Луеше, Мбея, Мріма); 28 – Західно-Африканська; 29 – 

Північно-Африканська та островів Зеленого мису; 30 – Ламбертська; ПМ – Проскурівський масив, Україна; ЧКМ – Чернігівський, Україна. 
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Морфологія фенітових ореолів визначається багатьма факторами. 

Значний вплив на масштаби поширення фенітизуючих флюїдів і, відповідно, 

морфологію фенітових ореолів спричиняють структурно-текстурні 

особливості та мінеральний склад порід рами: тріщинуватість порід, їх 

структури і текстури контролюють проникність речовини флюїду, а 

мінеральний склад формує градієнт хімічного складу між породою, що 

піддається перетворенню, та флюїдом [141, 142, 149]. Однак механізм 

формування фенітових ореолів визначається також тиском, температурою 

флюїду, його насиченістю леткими (CO2, HCO3
−, F−, Cl−, тощо) та 

петрогенними компонентами. Зауважимо, що ці ж параметри зумовлюють і 

здатність флюїду до мобілізації, переносу та осадження мікроелементів 

(зокрема груп HFS та REE) в породах фенітового ореолу. 

Вважається, що лужні (ійоліт-мельтейгітові) магми формують менш 

потужні ореоли фенітизації порівняно з карбонатитовими магмами. Причому 

це не залежить від розмірів самих масивів. Яскравим прикладом можуть бути 

карбонатитові масиви Соклі (Фінляндія) і Ковдор (Кольський півострів) у 

порівнянні з нефелінсієнітовими комплексами Хібін, Ловозера (Кольський 

півострів) або Ілімауссак (Гренландія). Названі карбонатитові масиви 

супроводжуються потужними фенітовими ореолами [122]: Ковдорський 

масив – до 1,5 км при площі масиву ~40 км2, Соклі – 1-2 км при площі масиву 

~20 км2. При цьому значно більші Хібінський (площа 1327 км2) або 

Ілімауссак (площа 136 км2) характеризуються фенітовими ореолами, 

потужність яких не перевищує 100 м [125, 132]. Така невідповідність 

масштабів фенітизації і розмірів масивів на сьогоднішній день пояснюється 

кращою розчинністю води в лужних магмах [135, 136] і здатністю 

залишкових розплавів (навіть при їх невеликих об’ємах) добре утримувати в 

собі леткі компоненти та несумісні елементи (Nb, REE тощо) [125, 135, 144, 

152, 163], а також тим, що флюїди вивільняються із залишкових розплавів 

невеликого порівняно зі сформованою інтрузією об’єму. 

Даних щодо тривалості процесу фенітизації дуже мало. Наприклад, 
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відомі розрахунки тривалості фенітизації [134], проявленої в комплексі 

Альньо. Розрахунки, проведені на основі коефіцієнту дифузії, показали, що 

процес фенітизації міг тривати 102–104 років.  

 

1.2. Зональність і петрографічні особливості порід 

 

Масштаби фенітизації варіюють у широких межах – потужність 

фенітизованих порід коливається від кількох сантиметрів до кілометрів, 

оскільки ступінь проникності флюїду залежить від багатьох факторів. Однак, 

незважаючи на різну потужність фенітових ореолів, вони завжди зональні 

[наприклад, 143, 153, 179]. Поширеність, а отже й зональність, ореолів 

фенітизації проявлена вертикально і горизонтально, що значно розширює 

можливості використання фенітових ореолів у якості пошукової ознаки при 

пошуках лужних/карбонатитових масивів, оскільки вони прослідковуються 

при будь-якому рівні ерозійного зрізу [130, 178]. 

Основний прояв зональності будь-яких метасоматичних перетворень, у 

тому числі й фенітового типу, є мінеральний склад, який змінюється 

відповідно до зон метасоматичної колонки. Зазвичай феніти складені 

калієвим польовим шпатом, альбітом, лужними піроксенами та/або 

амфіболами [154], однак у кожному конкретному випадку мінеральні 

асоціації фенітизованих порід і фенітів більш різноманітні, оскільки залежать 

від мінерального складу порід, які піддаються фенітизації, їх проникності та 

структурно-текстурних особливостей, а також від складу флюїду, його 

температури й тиску [128, 139, 150, 162]. 

Припускається [148, 149, 180], що вертикальна зональність більше 

проявлена у хімічному складі: натрієві феніти більш глибинні, калієві 

приурочені до більш поверхневих ділянок земної кори. Однак масивів з 

настільки гарною відслоненістю, щоб можна було прослідкувати 

вертикальну зональність, дуже мало (наприклад, добре вивчений комплекс 

Амба Донгар, Індія [141]). Натомість у багатьох комплексах лужних порід і 
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карбонатитів спостерігається горизонтальна зональність хімічного складу 

фенітів: зовнішній ореол, більш віддалений від порід комплексу має 

натрієвий склад, а внутрішній, який може безпосередньо контактувати з 

лужними породами і часто супроводжується інтенсивним брекчіюванням, – 

калієвий. На думку деяких вчених [149, 161, 173, 180], у багатьох комплексах 

(Чилва, Баян Обо, Чіпман Лейк тощо) відмічається не лише просторовий, але 

й часовий контроль фенітизації – натрієві феніти вважаються більш ранніми, 

ніж калієві. 

Зональність фенітових ореолів проявляється й у складі їх породотвірних 

та акцесорних мінералів. Хімічний склад таких новоутворених амфіболів і 

піроксенів сильно залежить від складу флюїду, тиску й температури, а також 

складу вихідних мінералів у породах, які піддаються фенітизації [171]. 

Вважається, що найбільш поширеними амфіболами фенітів є арфведсоніт та 

рихтерит, а серед піроксенів – егірин-авгіт або егірин-саліт, причому амфібол 

формується за рахунок польового шпату, а піроксен за рахунок кварцу 

[наприклад, 140]. 

По мірі того, як вихідна магма, з якою пов’язаний флюїд, еволюціонує та 

охолоджується, фізико-хімічні параметри цього флюїду змінюються. Таким 

чином, феніти являють собою результат флюїдно-мінеральних реакцій, які 

виникають внаслідок дії флюїдів різного складу і температури. Внаслідок 

еволюціонування флюїду та тенденції до рівноваги в системі флюїд-порода, 

хімічний склад мінералів постійно коригується. У результаті цього процесу 

породи, які є проміжними продуктами фенітизації, складені мінералами, які 

частково заміщені новоутвореними або мають кайми новоутворених 

мінералів. Наприклад, у фенітовому ореолі канадського масиву Кентлі 

відмічається зональний піроксен, ядро якого представлене авгітом, а крайова 

частина – егірином; зональні амфіболи цього масиву характеризуються менш 

кальцієвими крайовими частинами [140]. Аналогічні зональні піроксени 

представлені в масиві Фен [124], а у фенітах комплексу Сілай-Патті кристали 

егірин-авгіту оточені магнезіоарфведсонітовими каймами [149]. 
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Зміна складу мінералів відмічається й залежно від близькості до 

інтрузій, що також корелює зі ступенем фенітизації. Наприклад, у комплексі 

Фен поблизу інтрузії амфіболи представлені більш лужними рихтеритом і 

магнезіоарфведсонітом, а у більш віддалених зонах вони представлені 

рибекітом і арфведсонітом з нижчими вмістами лугів [124]. Аналогічна 

ситуація спостерігається і для піроксенів комплексів Фен, Альньо, Олдоіньо-

Ленгаїі [124, 126, 145, 156]: поблизу контакту фенітів з інтрузивним тілом 

егірини більш натрієві, а по мірі віддалення від інтрузії їх склад 

наближається до діопсидового або геденбергітового. 

 

1.3. Акцесорна мінералізація та геохімічні особливості 

 

Акцесорна мінералізація фенітів представлена в основному власними 

мінералами мікроелементів (Sr, Y, Nb, Zr, REE), характерних для комплексів 

лужних порід і карбонатитів. Відповідно, у складі фенітів присутні апатит, 

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

[123]. Набір акцесорних мінералів та їх кількісні співвідношення у фенітах є 

відображенням мікроелементного складу флюїду. 

Зональність, характерна для фенітових ореолів, відображається і в складі 

акцесорних мінералів. Найкраще її вдається зафіксувати, якщо мінерал 

присутній у всіх зона метасоматичної колонки. Зональність проявляється в 

зміні вмісту елементів-домішок у мінералах при переході від однієї 

метасоматичної зони до іншої. Зони можуть формуватися і в межах кристалу, 

коли крайові частини починають взаємодіяти з флюїдом. З підвищенням 

ступеню фенітизації в апатиті можуть з’являтися включення інших мінералів, 

наприклад, ксенотиму або монациту [123]. 

 

1.4. Типи фенітових ореолів та існуючі погляди на їх утворення 

 

Спроби класифікувати феніти починаються з середини XX ст. роботою 
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Г. фон Еккермана (1948) [129]. Далі цю роботу продовжив В. Дж. Вервед 

[176], який намагався типізувати феніти за їх хімічною спеціалізацією 

(натрієві, калієві та проміжні калій-натрієві). П. Крестен [146] розподіляв 

феніти за ступенем їх поширеності (ореоли, навколожильні, брекчієві). 

В. Мороган [157] використовував безперервну шкалу розподілу фенітів на 

низькі, середні і високі. Подібним чином класифікує феніти А. Арзамасцев 

[125], який додає до назви вихідної породи модифікатор «фенітизований». 

Такий спосіб типізації зараз використовують і вітчизняні науковці [26, 44, 50, 

51, 69, 71, 101, 103 та ін.]. До того ж, для позначення типу вихідної породи, 

відповідно до рекомендацій IUGS для метаморфічних порід [133], 

застосовується префікс «апо-» – наприклад, «апогранітоїдний феніт». Така 

термінологія використовується і в цій роботі. 

Зважаючи на велику кількість параметрів, які контролюють утворення 

фенітів, класифікації формувалися відповідно до різних характеристик. 

Зокрема, на масштаби фенітизації великий вплив має мінеральний склад, 

структурно-текстурні ознаки, пористість і проникність порід рами. У той же 

час важливу роль відіграють і фізико-хімічні параметри флюїду, що 

спричиняє фенітизацію. 

За ступенем поширення фенітів виділяються наступні типи: 

− ореольні феніти; 

− навколожильні феніти; 

− брекчієві феніти. 

Потужність фенітизації може коливатися від декількох сантиметрів до 

перших кілометрів. Часто це залежить від середовища, яким рухається 

флюїд: при русі пористим середовищем флюїд здатен розповсюджуватися на 

значно більшу площу, ніж під час руху середовищем з ослабленими зонами 

(наприклад, по тріщинам [146, 156, 170, 172]). 

Феніти, які залягають у вигляді ореолів, зазвичай мають значне 

просторове поширення. Масштаби їх розповсюдження часто перевищують 

або принаймні співставні з об’ємами тіл лужних порід або карбонатитів, 
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пов’язаних з ними. Розподіл на зони відбувається на основі мінералогічних і 

структурно-текстурних змін у породах [156, 165]. 

Інтенсивна тріщинуватість порід може полегшувати рух флюїдів і тим 

самим збільшувати масштаби утвореного ореолу, але тиск флюїду, у свою 

чергу, може сприяти формуванню нових тріщин [134, 167]. Таким чином, 

флюїд залишається ізольованим у тріщинах, формуючи навколожильні 

феніти. Він зберігає свій хімічний склад і насичені лугами, але не здатні 

глибоко проникати в навколишні породи, тому потужність навколожильних 

фенітів часто становить лише декілька сантиметрів. Зазвичай такі ореоли 

симетричні. 

Брекчієві феніти формуються на контакті карбонатитів з породами рами 

і зазвичай пов’язуються із завершальними стадіями карбонатитового 

магматизму. Дослідження в численних карбонатитових комплексах свідчать 

про вибуховий характер вивільнення флюїду [121, 155]. Такий характер 

додатково підтверджується знахідками туфів серед цих фенітів, що не лише 

спостерігалося в природі [149], а й було підтверджено експериментально 

[151]. 

Відмічається, що склад брекчієвих фенітів часто калієвий. Крім того, 

серед уламків польових шпатів, які складають феніт, у різній кількості 

присутні уламки карбонатиту. Феніти цього типу описані в карбонатитових 

комплексах Чілва (Китай) [183], Соклі (Фінляндія) [174, 175], Рінгва (Кенія) 

[149], Маунтін-Пас (США) [127] тощо. 

За складом лугів виділяються натрієві, калієві та проміжні калій-натрієві 

феніти [176]. На сьогоднішній день встановлено, що і лужні, і карбонатитові 

масиви можуть супроводжуватися різними за складом фенітами [149], на 

відміну від ранніх поглядів про те, що натрієві феніти пов’язані з лужними 

магмами ійолітового складу, а калієві феніти – з карбонатитами [157]. 

Існує дві моделі утворення фенітів, які водночас пояснюють і їх хімічну 

зональність у просторово-часовому аспекті. Перша модель [148, 166] 

пов’язана із фізико-хімічними параметрами флюїду, що спричинив 
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фенітизацію. Вважається, що K більш рухливий, ніж Na при низьких 

температурах, тому він переноситься рідинами в приповерхневі умови легше 

і формує в приповерхневих умовах калієві феніти. Na, навпаки, активний на 

більших глибинах і за високих температур (>600 °C), тому формує більш 

глибинні Na-феніти. 

Інша модель [166, 180] передбачає первинно високе відношення 

Na2O/K2O у вихідній карбонатитовій інтрузії. Таким чином, збагачений 

натрієм флюїд провокує кристалізацію натрієвих мінералів і формування 

раннього натрієвого феніту. Після цього флюїд стає збагаченим на K і, 

відповідно, починають формуватися більш пізні калієві феніти з відповідним 

набором мінералів і при значно нижчих температурах (<450 °C). 

У той же час потрібно зазначити, що просторовий і часовий розподіл 

флюїдів, багатих на Na та К, які формують відповідні типи фенітів, навряд чи 

будуть повністю відповідати тій чи іншій моделі, а в більшості випадків у 

кожному конкретному випадку феніти сформувалися за власною схемою 

[138]. Наприклад, індійські карбонатити масиву Ньюанія [177] оточені 

виключно натрієвими фенітами, натомість у карбонатитових комплексах 

Руфунсе (Замбія) [183] та Букусу (Уганда) [175] натрієві феніти не 

спостерігаються. У той же час у кенійських карбонатитах Рурі-Хілз калієві 

феніти характеризуються присутністю калієвого польового шпату з 

альбітовою каймою, а в комплексі Баян-Обо феніти, багаті калієвим 

польовим шпатом, січуться альбітовими жилами [149]. Це може свідчити про 

те, що натрієва фенітизація не обов’язково завжди передує калієвій. З іншого 

боку, в індійському карбонатитовому комплексі Амба Донгар (Індія) 

представлені [164] всі типи фенітів від ультранатрієвих через калій-натрієві 

до ультракалієвих. Так само і в молодому комплексі Фен (Норвегія) 

представлені суттєво натрієві та суттєво калієві феніти [146], причому перші 

асоціюють з тілами ійолітів, а другі – з тілами карбонатитів. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕНІСТЬ ФЕНІТОВИХ ОРЕОЛІВ ЛУЖНИХ І 

КАРБОНАТИТОВИХ МАСИВІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 

Український щит (УЩ) являє собою одну зі значних лужних провінцій, 

у межах якої представлені комплекси лужних порід з карбонатитами і без 

них. Породи найбільш крупних із цих комплексів, особливо у Східному 

Приазов’ї, вивчені досить добре і всебічно. Друга половина XX ст. була 

періодом активного вивчення лужних комплексів не лише в Україні, а й у 

світі. Результатом цих робіт на УЩ став ряд монографій [19, 29, 30, 42, 70 

тощо], частина яких є зведенням результатів досліджень усіх відомих на той 

час лужних комплексів на даній території. Зокрема всі відкриті масиви були 

розподілені [19, 42] на дві різновікові формації: лужно-ультраосновну 

(карбонатитову) з віком 2,0 млрд. років та габро-сієнітову з віком 

1,7 млрд. років. Розглянуті в роботі Проскурівський лужний та Чернігівський 

карбонатитовий масиви віднесені до першої з них. Цим формаційним 

поділом українські й деякі зарубіжні дослідники користуються і зараз. 

Вивченість фенітів, які супроводжують масиви лужних порід і 

карбонатитів, в Україні і світі досить обмежена. Слабкий інтерес до фенітів 

пояснюється низькими концентраціями REE, Nb, апатиту в деяких з них у 

порівнянні з породами власне комплексів, де вмісти цих елементів досягають 

промислових значень. 

 

2.1. Проскурівський лужний масив 

 

Феніти Проскурівського масиву вивчені недостатньо у порівнянні з 

лужними породами, представленими в ньому. У перших роботах, проведених 

І.Д. Царовським і П.Ф. Брацлавським [5, 94-96], виділено зони фенітового 

ореолу відповідно до ступеня перетворення порід рами ПМ, описано їх 

мінеральний склад, визначено вміст петрогенних елементів. Крім опису всіх 
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порід масиву, автори приділили увагу дослідженню генезису нефелінових 

порід. У своїх роботах по Проскурівському масиву вони характеризували їх 

як результат фенітизації гранітоїдів і твейтозитизації лужноземельних 

піроксенітів. Врешті решт дослідники віднесли масив до центрального типу, 

але розглядали його як продукт нефелінізації різних за складом порід, які в 

результаті дали все різноманіття лужних порід: при нефелінізації піроксенітів 

утворились мельтейгіти, ійоліти та маліньїти, а при нефелінізації гранітоїдів 

– нефелінові та лужні сієніти. За результатами K-Ar методу було визначено 

вік деяких порід: 1700 млн. років для піроксенітів та 1235-1255 млн. років 

для нефелінвмісних порід. Усі прояви лужних порід Дністровсько-Бузького 

мегаблоку вони пов’язують у єдину дугоподібну систему, що охоплює 

південно-східну частину щита [96]. 

Також І.Д. Царовський зі співавторами займалися дослідженням 

мінералогії Проскурівського масиву [5] – вивчали апатит з усіх різновидів 

порід, оскільки він є наскрізним акцесорним мінералом, і еволюція його 

складу може відобразити еволюцію всього середовища мінералоутворення на 

всіх етапах формування масиву. 

Пізніше, у 1986-1987 рр., С.Г. Кривдік зі співавторами [40, 42, 44] 

провели ревізію наявного матеріалу та прийшли до висновку про інтрузивно-

магматичну природу порід масиву. Він був віднесений до лужно-

ультраосновної формації на основі наявності фенітів та певних геохімічних 

рис, притаманних типовим карбонатитовим масивам [44]. У цей період було 

написано ряд робіт, присвячених вивченню мінерального та хімічного складу 

порід Проскурівського масиву, а також співставленню особливостей 

досліджуваного масиву з раніше відкритими і добре вивченими масивами, у 

тому числі й із ЧКМ [42]. Також, крім нефелінових порід масиву, вивчаються 

породи фенітового ореолу [44]. Виявлено, що фенітовий ореол має зональну 

структуру, що проявляється в поступовій зміні мінеральних парагенезисів; 

також встановлено, що склад фенітів не залежить від складу фенітизуючих 

інтрузивних нефелінових порід. 
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Важливим є той факт, що в роботах І. Д. Царовського зі співавторами 

майже всі породи, представлені в ПМ, розглядаються як метасоматичні [94]. 

Основна ідея полягає в тому, що під впливом лужних розчинів по гранітоїдам 

рами сформувалися класичні феніти, а всі нефелінові є результатом 

нефелінізації піроксенітів. Тобто процес метасоматичного перетворення 

відбувався двома паралельними шляхами. У більш пізніх роботах 

С. Г. Кривдіка [42, 44] нефелінвмісні породи розглядаються як магматичні і 

до фенітів не відносяться. Але площа, яка на схемі [96] позначена як область 

перешарування лужних сієнітів з підпорядкованою кількістю кварцових 

сієнітів, гранітів та рідкісними тілами нефелінових сієнітів, ійолітів, 

шонкінів, у роботах С. Г. Кривдіка зі співавторами [42, 44] об’єднана з 

областю класичних фенітів і позначена, відповідно, як область поширення 

фенітів, за рахунок чого площа їх розповсюдження збільшилась до 80 %. 

Більш пізні та сучасні роботи присвячені складу породотвірних 

(амфіболи, піроксени, польовий шпат, нефелін) [26-28, 40, 45, 52] та 

акцесорних мінералів, з’являються дані щодо вмісту мікроелементів у 

породах фенітового ореолу, дані щодо ізотопного складу C і O, пізніше – 

досліджено й ізотопний склад Sr в апатитах із порід Проскурівського та 

інших комплексів (опубліковано декілька аналізів для фенітів) [1, 24, 25, 31, 

43, 147]. У роботах останніх 5-10 років феніти ПМ згадуються в оглядових 

роботах, присвячених загалом лужним метасоматитам УЩ [49, 51]. 

 

2.2. Чернігівський карбонатитовий масив 

 

Чернігівський масив є класичним і єдиним карбонатитовим комплексом 

на УЩ і, відповідно, є найкраще вивченим на цій території. Дослідженням 

ЧКМ займалися багато дослідників, починаючи з його відкриття. Але, 

наслідуючи ту ж тенденцію, що й у випадку з ПМ і іншими карбонатитовими 

масивами світу, фенітовий ореол досліджувався набагато менше порівняно з 

породами самого масиву. При цьому вивченість фенітів ЧКМ краща, ніж ПМ. 
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Особливості фенітового ореолу навколо порід ЧКМ вивчали 

С. Г. Кривдік у співавторстві з Є. Б. Глеваським, В. В. Шаригіним, 

О. В. Дубиною, В. Г. Моргуном [19, 20, 42, 46, 50, 51, 53], Ю. Д. Капустін 

[33], С. Є. Шнюков [101-103, 106 тощо], Л. К. Пожарицька та Р. В. Вількович 

[15, 16, 79, 80], В. М. Загнітко, М. В. Матвійчук, які приділили увагу 

геохімічним та ізотопним дослідженням [29, 30, 62] та інші. Кожен із 

названих дослідників на основі геологічних, петрографічних та геохімічних 

даних виділяв зони відповідно до ступеня перетворення порід рами. 

С. Г. Кривдік докладно описав петрографічний склад усіх виявлених у масиві 

типів порід і фенітів [19], навів результати визначення хімічного складу 

виділених зон фенітизації. Крім традиційних фенітизованих порід і фенітів, 

він виділяв апофенітові альбітити, а також твейтозити (меланократові феніти 

з нефеліном). Ю. Л. Капустін виділяв три зони фенітизації – внутрішню, 

середню та зовнішню; він описав [33] зміну мінерального та хімічного складу 

при переході між зонами. Подібним чином дослідив фенітовий ореол ЧКМ 

С. Є. Шнюков [101, 112]: було виділено слабко-, сильнофенітизовані породи 

рами та феніти, продемонстровано узгодженість такого розподілу на рівні 

мінерального, хімічного складу порід та домішкового складу акцесорних 

мінералів (апатиту, циркону та сфену) відповідних типів порід; велику увагу 

було приділено вивченню поведінки петрогенних та мікроелементів. 

О. В. Дубина продовжував дослідження комплексно, використовуючи 

сучасні аналітичні методи (зокрема мас-спектрометричні), частково 

доповнив існуючі аналітичні дані результатами ізотопних досліджень (C, O, 

Sr). 

Щодо генезису карбонатитів ЧКМ – на сьогоднішній день приймається 

магматична модель їх формування. Неоднозначності, які не вдалося подолати 

на сьогоднішній день, стосуються петрогенетичного механізму утворення 

карбонатитів і лужних порід масиву (нефелінових сієнітів і піроксенітів). 

Головні петрогенетичні моделі зводяться до наступних трьох [70]: 

1. Утворення карбонатитів шляхом кристалізаційної диференціації 
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первинного збагаченого карбонатом лужно-силікатного розплаву. 

2. Ліквація розплаву на силікатну та карбонатну частини. 

3. Виплавка первинного карбонатного розплаву з мантії. 

Автори [42, 70] припускають на основі розподілу мікроелементів та 

результатів ізотопно-геохімічних досліджень, що карбонатити й пов’язані з 

ними лужні силікатні породи утворилися із різних магматичних розплавів, 

але які мають спільне джерело. Судячи з умов залягання силікатних порід, 

припускається їх вкорінення перед карбонатитами, що відповідає 

гомодромній послідовності магматичних порід. Також припускається, що 

кристалізаційна диференціація відігравала певну роль у формуванні порід 

комплексу, але ця роль не була визначальною. 

Утворення фенітів, незалежно від механізму формування порід ЧКМ, 

випереджувало вкорінення лужних порід і карбонатитів [42, 70], на що 

вказують умови залягання фенітів та їх геологічні співвідношення з 

породами комплексу. Вони досить добре вивчені з точки зору петрографії 

[42], геохімії та акцесорної мінералізації [104-106]. Загалом вони описані як 

типові феніти та характеризуються класичними ознаками, що 

супроводжують процес метасоматичного перетворення даного типу. 

Загалом усі дослідники, які так чи інакше займалися вивченням 

фенітового ореолу ЧКМ, особливо в останні роки, накопичували аналітичні 

дані щодо складу фенітів та їх мінералів (породотвірних і акцесорних). У цій 

роботі було узагальнено аналітичні дані попередніх досліджень, об’єднано їх 

з отриманими автором і сформовано єдиний геохімічний банк даних. 

 

2.3. Інші лужні та карбонатитові масиви Українського щита  

 

На УЩ представлені й інші прояви лужних порід з фенітами: 

Антонівський і Руднянський, Петрово-Гнутівський масиви, Хлібодарівський 

прояв, Городницька інтрузія, феніти Березової Гаті, Дмитрівський кар’єр, 

Петрово-Гнутівський прояв, Болярська дайка, Тунікова балка та інші [3, 37, 
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49, 51, 61, 106, 115, 116].  

Загалом дослідженню фенітових ореолів приділено мало уваги 

порівняно з лужними породами відповідних масивів. Вони описані для всіх 

лужних проявів УЩ, де їх було зафіксовано, для багатьох опубліковано 

хімічні аналізи [46] та деякі аналізи ізотопного складу порід і мінералів. 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. 

Для фенітів, в основному на прикладі ЧКМ, добре описано мінеральний 

склад, проаналізовано хімічний склад деяких породоутворюючих мінералів. 

Ці дослідження проводив Кривдік С. Г. зі співавторами [41, 45, 50, 52] та 

деякі інші дослідники [119, 120]. Ізотопно-геохімічні дослідження головним 

чином стосуються ізотопного складу кисню та вуглецю [82], менше – 

стронцію [1, 31]. 

 

2.4. Сучасні погляди на формування масивів та їх фенітових ореолів 

 

Проблема генезису лужних порід і карбонатитів довгий час була і 

залишається дискусійною. Сьогодні існує дві моделі формування лужних 

порід і карбонатитів: магматична і метасоматична. 

Метасоматична модель приймалась для багатьох масивів УЩ у 

післявоєнний період (40-70 рр. XX ст.) [97-99 тощо]. Ці роботи в основному 

стосуються Октябрського масиву, який був відкритий першим на УЩ серед 

лужних комплексів і активно вивчався І. Д. Царовським.. У ранніх своїх 

роботах він приділив велику увагу дослідженню генезису нефелінових порід 

[99] та відобразив їх формування генетичним рядом: лужні граніти – лужні 

сієніти – фойяїти – маріуполіти. Така точка зору підтримувалася багатьма 

іншими дослідниками того часу з незначними розходженнями в трактуванні 

кінцевих утворень ряду, найбільш збагачених Na. 
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У більш пізніх роботах [97] було виділено два типи метасоматичних 

заміщень, відокремлених у часі та відмінних за своїми петрохімічними 

характеристиками: фенітизацію та маріуполітизацію. Маріуполітизація 

розглядалась як постмагматичний процес, що сприяє утворенню натрієвих 

порід з перемінною кількістю калієвого польового шпату. Фенітизація 

пов’язувалася з утворенням фойяїтів. Також було виділено два типи 

зональності в маріуполітах: вертикальна та латеральна (остання вважалась 

накладеною), – а також приведено схему процесу маріуполітизації. Загалом 

до кінця 60-х рр. загальна тенденція вивчення маріуполітів звелася до 

розгляду їх як метасоматичних утворень. 

Магматична модель. Приблизно із 70-х рр. XX ст. лужні породи нових 

масивів Приазов’я та західної частини УЩ описувались як магматичні 

утворення, з якими пов’язані ореоли метасоматизованих порід рами (фенітів) 

[19, 47, 74 тощо]. Ці роботи присвячені вивченню петрографічного та 

хімічного складу, структурно-текстурних особливостей, а також генезису 

лужних порід і фенітів. Протягом цих досліджень було виявлено різновиди 

нефелінових сієнітів з евдіалітом та астрофілітом у якості акцесорних 

мінералів. Проведено порівняння порід Октябрського масиву з деякими 

фонолітами та луявритами Ловозерського та Хібінського масивів Кольського 

півострову, а також масиву Ілімауссак, виявлено спільні та відмінні риси. На 

основі даних з геохімії мікроелементів було зроблено висновок про 

генетичний зв'язок досліджуваних нефелінових сієнітів і фонолітів з 

лужнобазальтовою магмою. Таким чином, на думку С.Г. Кривдіка, 

нефелінові сієніти та фоноліти являють собою інтрузивно-магматичні 

утворення, на що вказують структурно-текстурні особливості й дайкової 

форми залягання, а їх схожість з маріуполітами передбачає магматичний 

генезис і для останніх [47]. Крім того, основні, ультраосновні та лужні 

породи Октябрського масиву вважаються комагматичними, на противагу 

уявленням І.Д. Царовського, який вказував на відсутність зв’язку між ними 

[74]. 
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У XXI ст. розглядається можливість існування обох гіпотез, особливо це 

стосується походження карбонатитів. Одна з них обґрунтовує їх утворення 

гідротермально-метасоматичним шляхом [7, 57, 85, 88], інша – шляхом 

кристалізації мантійної карбонатитової магми [14, 89]. Лужні й нефелінвмісні 

породи різної основності класифікуються за магматичною номенклатурою, 

але в той же час існують і феніти з нефеліном, які за складом можуть 

відповідати нефеліновим сієнітам, породам ійоліт-уртитового ряду або 

якупірангітам, які утворилися шляхом нефелінізації субстрату. 

 

2.5. Проблематика та задачі досліджень цієї роботи 

 

Виходячи із сучасного стану вивченості фенітів в Україні і світі, 

зрозуміло, що багато питань залишаються невирішеними [131]. Незважаючи 

на наявність результатів петрографічних досліджень, хімічних аналізів порід 

фенітових ореолів, зв'язок флюїдів, що спричинюють фенітизацію, з магмами 

досліджений дуже слабо. Зокрема не сформульовано чітких критеріїв, за 

якими можна відрізнити феніти, пов’язані з лужними та карбонатитовими 

магмами. Відкритим залишається питання розрізнення фенітів і лужних 

сієнітів, якщо ці породи присутні в одному масиві. На сьогоднішній день 

констатується лише складність, а іноді й неможливість їх розмежування. 

Ці та інші питання [131], пов’язані з вивченням фенітів і процесу 

фенітизації, мають бути розв’язані для ефективного використання їх у якості 

індикатора лужних і карбонатитових масивів. Як відомо, інші типи 

метасоматитів, на відміну від фенітів, активно використовуються в цій якості 

[137, 169]. Більш глибоке вивчення процесу фенітизації матиме не лише 

практичне значення, а й допоможе розв’язати деякі теоретичні питання щодо 

лужного та карбонатитового магматизму. 

Причинами недостатньої вивченості фенітів є не лише низький 

промисловий інтерес до них, а й велике різноманіття властивостей, які для 

них характерні. Подолання цієї ситуації може бути забезпечене статистичним 
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накопиченням аналітичних і геологічних даних щодо фенітових ореолів 

відомих лужних і карбонатитових масивів світу. 

Значним кроком у вивченні лужних порід, карбонатитів і фенітів, 

пов’язаних з ними, могло б стати дослідження їх акцесорних мінералів та 

вмісту елементів-домішок у них. Інформативність цих мінералів доведена 

[64, 75, 105, 106, 118]. Вона проявляється у фіксації міералом умов, за яких 

він кристалізувався, що дає можливість відтворити фізико-хімічні параметри 

всієї системи, у якій існував флюїд, що спричинив фенітизацію. Крім того, 

якщо акцесорний мінерал присутній на всіх етапах фенітизації (тобто він 

фіксується в усіх зонах метасоматичної колонки), можна прослідкувати зміну 

параметрів системи й охарактеризувати процес на всіх його стадіях. 

У зв’язку з усім зазначеним задачею даної роботи є вивчення та 

порівняння різних характеристик фенітизованих порід і фенітів, що оточують 

Проскурівський тіа Чернігівський карбонатитовий масиви, а також 

накопичення результатів аналітичних досліджень щодо хімічного складу цих 

порід і акцесорних мінералів з них, даних їх ізотопного складу, а також 

інтерпретація накопичених даних. 

Отримання даних домішкового складу різних акцесорних мінералів із 

порід фенітових ореолів різних (за віком, складом порід, геологічними 

умовами формування, геохімічною спеціалізацією) лужних масивів з 

карбонатитами і без них дасть можливість для статистично обгрунтованих 

висновків, особливо при використанні цих даних у комплексі з результатами 

вивчення інших характеристик фенітів. 

Мета даної 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. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Методика вивчення фенітів та лужних порід Проскурівського масиву 

УЩ була продиктована цілями і задачами, поставленими в роботі: 

встановлення його геологічних, петрографічних, геохімічних та мінерало-

геохімічних особливостей. Аналогічний комплекс методів був застосований 

для вивчення Чернігівського карбонатитового масиву Приазов’я, який було 

обрано в якості об’єкту порівняння. 

Для виконання поставлених задач було проведено наступні дослідження: 

1. Петрографічні та мінералогічні дослідження шліфів та фракцій 

мінералогічних проб (оптична та електронна мікроскопія, електронно-

зондовий мікроаналіз). 

2. Рентген-флуоресцентний аналіз для визначення вмісту всіх 

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

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. 

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 (87Sr/86Sr). 

Усі аналітичні дослідження, крім ізотопно-геохімічних, проводилися на 

базі Лабораторії рентгенівських та мікроскопічних досліджень мінеральної 

речовини Кафедри мінералогії, геохімії та петрографії ННІ «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

безпосередньою участю автора. Ізотопно-геохімічні дослідження апатиту 

було виконано у Відділі геохімії ізотопів та мас-спектрометрії Інституту 

геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України. 
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3.1. Аналіз існуючої геологічної інформації. Підбір та обробка 

фактичного (кам’яного) матеріалу 

 

У розпорядженні автора була колекція зразків (проб) керну із трьох 

свердловин, яка характеризує провідні породні різновиди та фенітовий ореол 

Проскурівського масиву лужних порід. Колекція кам’яного (кернового) 

матеріалу супроводжувалась польовою геологічною документацією, а також 

матеріалами геологічної зйомки та геофізичних досліджень, що проводилась 

у рамках геологорозвідувальних робіт на території, яка прилягає до ПМ. 

Аналогічні матеріали були в наявності і для карбонатитів і порід фенітового 

ореолу ЧКМ. 

Фактичний матеріал для виконання дослідження та всю геологічну 

документацію щодо об’єктів вивчення та порівняння було надано науковим 

керівником д. геол. н. Шнюковим Сергієм Євгеновичем. Колекція 

зберігається у Геологічному Депозитарії України Кафедри мінералогії, 

геохімії та петрографії ННІ «Інститут геології». 

Весь фактичний матеріал і фондову документацію по обом масивам було 

систематизовано та проаналізовано. У результаті макроскопічного вивчення 

зразків було виділено головні породні різновиди власне масиву (нефелінові 

та лужні сієніти, ійоліт-мельтейгіти) та складено колонки метасоматично 

змінених (фенітизованих) вміщуючих порід з розділенням на відповідні зони 

за ступенем перетворення: вихідні породи – фенітизовані – феніти. З 

урахуванням репрезентативності та однорідності відібрано зразки для 

формування опорних проб (N=20), які б повністю характеризували всі 

виділені породні різновиди. Для цих зразків було підготовлено мінералогічні 

та геохімічні проби, відібрано мономінеральні проби апатиту для визначення 

в ньому вмісту елементів-домішок та ізотопного складу Sr. 

Колекція по об’єкту дослідження включала близько 300 зразків керну по 

3 репрезентативних свердловинах, стільки ж відповідних прозорих шліфів та 

аналітичних проб для елементного аналізу; по об’єкту порівняння – ~600 
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зразків та стільки ж прозорих шліфів і проб для аналітичних досліджень. 

Крім власного матеріалу та отриманих автором результатів 

петрографічних та аналітичних досліджень, в роботі були залучені 

опубліковані матеріали попередніх досліджень [1, 5, 42, 44, 46, 49, 51, 94, 96 

тощо], які частково доповнили дані по обраним об’єктам. Таким чином, 

фактичний матеріал складався з двох блоків даних – власних та літературних. 

 

3.2. Мінералого-петрографічні дослідження 

 

Оптичні дослідження стосувалися петрографічного вивчення й типізації 

порід фенітових ореолів обраних об’єктів у прозорих шліфах з 

використанням поляризаційного мікроскопу ПОЛАМ Р-1. Вивчення 

проводилося з використанням стандартних методик петрографічних 

досліджень. Крім прямої задачі, а саме вивчення петрографічного складу 

порід, їх типізація та розділення за ступенем метасоматичного перетворення, 

за допомогою мікроскопічного петрографічного дослідження опорних проб 

контролювалась репрезентативність відповідних зразків, використаних у 

якості опорних проб. 

Мінералогічний аналіз та виділення мономінеральних фракцій апатиту 

проводилося з використанням стереоскопічних мікроскопів МБС-9/10. 

Підготовка та розділення мінералогічних проб на фракції за гравітаційними, 

магнітними та електромагнітними властивостями проводилося за 

традиційним алгоритмом [36]. 

Вирішення деяких поставлених у роботі задач передбачало значний 

обсяг мінералогічних досліджень, які зводились до наступного: 

1) повний мінералогічний аналіз з визначенням усіх 

породоутворюючих та акцесорних мінералів; 

2) вилучення досліджуваного акцесорного мінералу (апатиту) та 

формування чистих мономінеральних фракцій (N = 100 ÷·2000); 

3) формування репрезентативних статистично відібраних 
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(контролювалась рівномірність розподілу зерен за формою та розмірами) 

вибірок з кожної мономінеральної фракції апатиту (N = 100 ÷·500); 

4) препарування підготовлених вибірок одиничних зерен до 

подальших аналітичних досліджень. 

Для підвищення ефективності та зниження трудомісткості робіт, 

передбачених методикою підготовки мінералогічних проб, було застосовано 

спеціально розроблений комплекс методів [64, 75, 101 тощо], який частково 

відрізняється від традиційних методик. Особливості цього комплексу 

полягають у наступному: 

1) мінералогічний аналіз фракцій, отриманих у результаті 

гравітаційної, магнітної та електромагнітної сепарації опорних проб, з 

використанням сучасних інструментальних засобів діагностики (метод 

фотолюмінесцентної (ФЛ) мікроскопії та рентген-флуоресцентний аналіз). 

ФЛ-сепарація проводилася вручну з використанням модифікованого 

стереоскопічного мікроскопу МБС-9, доукомплектованого модифікованим 

УФ-освітлювачем ОСЛ-1 (ртутна лампа ДРШ-250 потужністю 250 Вт з 

фільтрами УФС-1 та УФС-2 зі смугами пропускання 240-400 та 270-380 нм, 

відповідно). Використаний підхід дозволив надійно діагностувати й оцінити 

концентрації апатиту у фракціях та гарантовано їх зафіксувати навіть у 

випадку мінімального вмісту (зокрема, в апогнейсових фенітах з ореолу, що 

оточує ПМ). 

2) застосування методу магнітогідростатичної сепарації, реалізованого 

на базі модифікованого електромагнітного сепаратора СИМ-1, для чого 

додатково було введено магнітогідростатичний режим. Метод 

використовувався для сепарації мікроскопічних кристалів апатиту й циркону 

в перенасиченому розчині хлористого магнію MnCl2 у якості магнітної 

рідини. Крім надійного розділення зерен двох мінералів та отримання чистої 

мономінеральної фракції апатиту, цей метод, на відміну від розділення у 

важких рідинах (рідина Клеричі), позбавляє пробу від забруднення 

техногенними домішками (Tl), яке фактично не ліквідується і заважає 
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елементному аналізу; 

3) використання випадкового статистичного відбору вибірок зерен 

апатиту (N = 100 ÷ 500) з мономінеральних фракцій кожної опорної проби 

для забезпечення максимальної репрезентативності геохімічних 

характеристик при подальших аналітичних дослідженнях. 

Об’єми вибірок апатиту визначались із розрахунку не лише на 

репрезентативну кількість проаналізованих мікрокристалів апатиту на 

предмет вмісту в них елементів-домішок, а й на достатню кількість цього ж 

матеріалу для ізотопно-геохімічних досліджень, оскільки обов’язковою 

умовою для їх проведення була відсутність Rb, що можливо було 

проконтролювати лише під час визначення вмістів елементів-домішок. 

 

3.3. Елементний аналіз гірських порід 

 

Переданалітична підготовка до геохімічного вивчення «породного» 

рівня проводилась за традиційною [64, 101, 108] схемою: подрібнення 

(0,5 мм) – стирання (0,05 мм). У разі рядових проб у порошкову наважку 

перетворювався весь матеріал проби, а у разі опорних – лише його 

репрезентативна порція масою 200 г, відквартована належним чином після 

подрібнення і гомогенізації. Одержані в результаті гомогенізовані порошкові 

наважки набули статусу, відповідно, рядових і опорних геохімічних проб. 

Аналітичні дослідження виконувались для визначення у породах 

фенітових ореолів і головних петротипах ПМ і ЧКМ кількісного вмісту всіх 

петрогенних оксидів (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3
total/FeOtotal, MnO, MgO, CaO, 

Na2O, K2O, P2O5, S, Cl, CO2) та провідних індикаторних для лужно-

ультраосновних і карбонатитових комплексів елементів – Sr, Y, Zr, Nb, 

LREE, які входять до переліку мікроелементів, що визначалися (Ni, Cu, Zn, 

Ga, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Pb, Th, U, Ba, La, Ce, Pr, Nd). 

Всі вимірювання проводилися Лабораторії рентгенівських та 

мікроскопічних досліджень мінеральної речовини ННІ «Інститут геології» 



57 

методом рентген-флуоресцентного аналізу. 

При кількісному визначенні вмісту головних петрогенних елементів 

(аналітики с. н. с. Загородній В.В., інженер Виршило А. В.) використовувався 

РФА з дисперсією за довжинами хвиль, який реалізовано на рентгенівському 

багатоканальному спектрометрі СРМ-25, укомплектованому відповідними 

фіксованими спектрометричними каналами. Аналітичні наважки масою 0,n г 

готувалися у вигляді таблеток, запресованих у форму з борної кислоти. Для 

рядових проб готувалося по одній таблетці, для опорних – по три; для кожної 

з них виконувалося по п’ять вимірювань інтенсивності відповідних 

аналітичних ліній. Таким чином, для кожної опорної проби було отримано 15 

вимірювань, а для кожної рядової – 5. На основі методу фундаментальних 

параметрів [58] проводився розрахунок концентрацій з використанням в 

якості зразків порівняння стандартних зразків відповідного хімічного складу. 

Межі визначення становили 0,n-0,0n мас. % для всіх петрогенних оксидів, 

крім P2O5 (0,00n мас. %). Кінцевий результат склали середні значення 

концентрацій, розраховані, відповідно, за п’ятнадцятьма та п’ятьма 

вимірюваннями кожної проби (таблиця 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Репрезентативні композиції (петрогенні компоненти, wt %) порід фенітового 

ореолу Проскурівського масиву 

Компонен

т 

Апогранітоїдна метасоматична 

колонка 

Апогнейсова 

метасоматична колонка 

Вихідні Фенітизовані Феніти Фенітизовані Феніти 

1 2 3 4 5 6 

SiO2 68,19 62,49 66,47 50,01 60,68 

TiO2 0,61 0,71 0,12 0,40 0,40 

Al2O3 14,30 13,66 16,00 25,36 21,16 

Fe2O3 3,96 4,97 2,43 6,63 3,60 

MnO 0,04 0,04 0,04 0,10 0,04 
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Продовження таблиці 3.1. 

1 2 3 4 5 6 

MgO 2,17 3,05 0,80 2,77 0,80 

CaO 1,91 2,31 1,18 4,91 1,06 

Na2O 3,23 6,98 7,82 4,93 7,03 

K2O 3,47 2,70 3,72 2,52 3,55 

P2O5 0,08 0,50 0,10 0,17 0,05 

S 0,06 0,06 0,05 0,07 0,04 

Cl 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 

H2O- 0,34 0,24 0,19 0,18 0,24 

в.п.п. 0,69 1,18 0,44 1,00 0,58 

Сума 99,07 98,90 99,38 99,07 99,25 

 

За подібною процедурою виконувалося визначення концентрацій 

мікроелементів у породах ПМ (аналітики – Андреєв О. В., 

Омельченко А. М.). Для цього використовувався енергодисперсійний варіант 

РФА. Так само, як і для петрогенних оксидів, було використано спеціально 

підібраний набір стандартних зразків, на основі яких проводилося 

вимірювання концентрацій елементів для всіх проб. Межі визначення 

становили 5-20 ppm для всіх елементів, що визначалися. Для кожної рядової 

проби було зроблено 3 вимірювання, для опорних – 5 вимірювань. Кінцевий 

результат склали середні значення, відповідно, за трьома та п’ятьма 

вимірюваннями (таблиця 3.2). 

Подальша інтерпретація результатів аналітичних досліджень 

проводилась на основі значень по опорних пробах та осереднених значень 

рядових проб по кожному виділеному петротипу ПМ і ЧКМ та їх фенітових 

ореолів. 
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Таблиця 3.2. 

Репрезентативні композиції (мікроелементи, ppm) порід фенітового ореолу 

Проскурівського масиву 

Елемент 

Апогранітоїдна метасоматична 

колонка 

Апогнейсова 

метасоматична колонка 

Вихідні Фенітизовані Феніти Фенітизовані Феніти 

Ni 30 18 3 5 6 

Cu 16 6 - 18 2 

Zn 76 96 39 57 43 

Ga 17 19 16 11 10 

Rb 146 162 67 93 97 

Sr 336 265 234 1484 925 

Y 16 20 6 2 - 

Zr 157 253 29 14 - 

Nb 11 17 0 7 4 

Pb 18 16 5 13 11 

Th 17 13 2 - - 

U 2 - - - - 

Ba 867 356 748 881 766 

La 34 43 12 26 42 

Ce 70 91 28 56 66 

Nd 17 25 12 20 12 

*Примітка: прочерк – отримані значення нижчі за межу визначення. 

 

3.4. Елементний аналіз акцесорних мінералів 

 

Кількісний аналіз одиничних зерен акцесорних мінералів (апатиту) 

(методичне і програмне забезпечення аналізу – с. н. с. Андреєв О. В., 

провідний інженер Бункевич О. Л., апаратурне забезпечення – доцент 
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Савенок С. П.) за допомогою рентгеноспектрального флуоресцентного 

методу [84, 87] проводився для визначення вмісту індикаторних елементів-

домішок – Sr та Y, паралельно контролювався вміст Rb. Об’єм 

досліджуваних вибірок складав 50-200 зерен кожна. У подальших 

геохімічних побудовах використано осереднені значення вимірювань 

елементів-домішок (Sr, Y) окремих зерен мономінеральної фракції апатиту, 

відібраної для кожної опорної проби (таблиця 3.3). 

Таблиця 3.3. 

Репрезентативні значення вмісту Sr та Y (ppm) та відношення Sr/Y в апатитах 

із порід фенітового ореолу Проскурівського масиву 

Елемент 

Апогранітоїдна метасоматична 

колонка 

Апогнейсова 

метасоматична колонка 

Вихідні Фенітизовані Феніти Фенітизовані Феніти 

Sr 328 1360 15676 788 - 

Y 1685 944 894 2136 - 

Sr/Y 0,2 1,5 18,1 0,4 - 

*Примітка: прочерк – апатит у породі відсутній у репрезентативних кількостях. 

 

3.5. Ізотопно-геохімічні дослідження 

 

Дослідження ізотопного складу Sr апатитів, вилучених із усіх виділених 

типів порід фенітових ореолів обох досліджуваних масивів проводилося в 

Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка у 

Відділі геохімії ізотопів та мас-спектрометрії. Методика виконання аналізу 

викладена в [22]. Ізотопний склад Sr визначався в тих же кристалах апатиту, 

у яких було визначено вмісти елементів-домішок та зафіксовано відсутність 

Rb, що було обов’язковою вимогою. Відсутність Rb в досліджуваних 

апатитах гарантувала, що отримані значення 87Sr/86Sr в апатитах 

відповідатимуть первинним значенням 87Sr/86Sr у системі. 
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3.6. Контроль якості аналітичних визначень, обробка отриманих даних 

 

Після отримання даних хімічного складу виділених у досліджуваних 

об’єктах типів порід було проведено статистичну обробку та оцінку їх якості 

[65, 107]. Отримані в рамках даної роботи аналітичні дослідження суттєво 

доповнюють наявні до цього геохімічні дані щодо порід ПМ та його 

фенітового ореолу. Нижче представлено опубліковані дані попередніх 

досліджень (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Геологічна репрезентативність опублікованих аналітичних даних для порід 

ПМ та фенітового ореолу, що його оточує, за [23, 38, 40, 42, 45, 48, 96]: a – всі 

опубліковані дані, b – дані, що за набором визначених елементів (особливо 

мікроелементів) відповідають даним автора. 
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На рис. 3.2 наведено репрезентативність отриманих у рамках цієї роботи 

даних у порівнянні з комплементарними за набором визначених елементів 

опублікованими раніше даними інших авторів. 

 

 

Рис. 3.2. Репрезентативність даних автора в порівнянні з опублікованими раніше 

даними, що відповідають за набором визначених елементів (особливо мікроелементів): 1 – 

опубліковані дані, 2, 3 – дані автора щодо провідних петротипів ПМ (2) та породам його 

фенітового ореолу включно з незміненими породами рами (3). 

 

З метою контролю якості [32] отриманих даних паралельно із серією 

проб вимірювалися концентрації петрогенних та мікроелементів у комплекті 

стандартних зразків, що забезпечило контроль випадкової та систематичної 

похибок. 

Випадкова похибка визначалась за формулою:  

                                                (1) 

де σ – абсолютне квадратичне відхилення; 

                                                  (2) 
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 – середнє по виміряних значеннях відповідного стандарту. 

Систематична похибка розраховувалась наступним чином: 

                                   (3) 

де  – виміряне значення відповідного стандартного зразка; 

 – паспортне значення того ж стандартного зразка. 

Якість отриманих результатів визначалась знаходженням зазначених 

похибок в допустимих межах та відповідністю виміряних та атестованих 

аналітичною методикою значень петрогенних компонентів і мікроелементів у 

стандартних зразках (рис. 3.3). 

 

  

  

 

Рис. 3.3. 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. 

 

 

a b 

c d 
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З рівняння розподілу елементів, який описується степеневою функцією, 

було розраховано межі визначення для кожного елементу, прийнявши 

максимально допустиме значення систематичної та випадкової похибки 50%. 

Значення межі визначення, розраховане за двома типами похибок приблизно 

співпали між собою та з декларованими рівнями концентрацій для більшості 

елементів (таблиця 3.4). У випадку приблизного співпадіння значень між 

собою обиралося більше з них. Точні значення розрахованих меж визначення 

було округлено до 5 (As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Pb, Th, U, La, Ce, Nd), 10 (Ga) та 

15 ppm (Cu). При цьому за аномально високих (Sr, Y, Nb, Pb – за трендом для 

систематичної похибки) або низьких значень приймались декларовані рівні 

концентрацій або розраховані, які їх перевищували (Ni – 170 ppm, Zn – 

40 ppm). 

Таблиця 3.4. 

Зіставлення декларованих та розрахованих значень межі визначення для 

мікроелементів, вмісти яких визначались у даній роботі. 

Елемент Межа 

визначення, 

розрахована за 

випадковою 

похибкою 

Межа 

визначення, 

розрахована за 

систематичною 

похибкою 

Декларована 

межа 

визначення 

Прийнята 

межа 

визначення 

1 2 3 4 5 

Ni 5,3 169,4 20 170 

Cu 5,3 3,5 15 15 

Zn 5,5 36,5 15 40 

Ga 7,4 5,0 10 10 

As 2,5 4,5 5 5 

Rb 1,1 2,9 5 5 

Sr - - 5 5 

Y 1,1 2241,2 5 5 
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Продовження таблиці 3.4. 

1 2 3 4 5 

Zr 1,4 0,6 5 5 

Nb 1,4 - 5 5 

Pb 2,3 - 5 5 

Th 1,6 1,6 5 5 

U 1,1 3,3 5 5 

Ba 14,1 38,8 50 50 

La 3,0 3,0 5 5 

Ce 0,1 0,2 5 5 

Pr 24,3 24,3 25 25 

Nd 2,7 2,7 5 5 

*Примітка: прочерк – похибка не визначалась. 

 

Результати метрологічного контролю наведено на рис. 3.4, з якого 

видно, що загалом аналіз дає правильні дані [100], а похибка вимірювання 

знаходиться в допустимих межах. 

 

 

 

 

 

 

 



66 

   

   

Рис. 3.4. Розрахунок межі визначення елементів за систематичною (a, c, e) та випадковою 

(b, d, f) похибкою для внутрішнього (1) та зовнішнього (2) контролю. 

 

Комплексування отриманих автором результатів аналітичних 

досліджень з існуючими даними попередніх дослідників  дало змогу 

сформувати єдиний геохімічний банк даних, який включає дані щодо 

кількісного вмісту петрогенних та мікроелементів для головних петротипів 

масиву і порід його фенітового ореолу, а також дані щодо вмісту елементів-

домішок в апатитах із цих порід. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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РОЗДІЛ 4 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЧОВИННИЙ СКЛАД 

ПРОСКУРІВСЬКОГО МАСИВУ В ПОРІВНЯННІ З ЧЕРНІГІВСЬКИМ 

КАРБОНАТИТОВИМ ТА ІНШИМИ МАСИВАМИ 

НЕФЕЛІНВМІСНИХ ПОРІД УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 

Розглянуто геологічну позицію та будову Проскурівського й, у якості 

об’єкта порівняння, Чернігівського карбонатитового масивів, а також 

морфологію та умови залягання їх фенітових ореолів. 

 

4.1. Геологічна позиція Проскурівського і Чернігівського 

карбонатитового масивів 

 

Проскурівський лужний масив (ПМ) розташований на західній окраїні 

Дністровсько-Бузького мегаблоку (ДБ) УЩ (рис. 4.1), і, водночас, у крайовій 

частині Східноєвропейської платформи, у межах її Сарматського сегменту. 

 

 
 

Рис. 4.1. Положення Проскурівського масиву на: а) Українському щиті [81]: 1 – архей, 2 – 

архейські утворення, які зазнали значних структурно-метаморфічних перетворень у 

палеопротерозої, 3 – палеопротерозойські породні асоціації з реліктами архейських порід, 

4 – палеопротерозойські утворення з архейським фундаментом, 5 — палеопротерозой, 6 –  

a b 
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Продовження підпису до рисунку 4.1. 

межі мегаблоків УЩ, 7 – межа УЩ; мегаблоки: I – Волинський, II – Дністрово-Бузький, 

III – Росинсько-Тікицький, IV – Інгульський, V – Середньопридніпровський, VI – 

Приазовський; б) схемі районування докембрійських утворень Дністровсько-Бузької СФЗ 

[17]: I – Подільська підзона, II – Сокирнянська підзона, III – Подільська міжблокова 

тектоно-метасоматична зона, IV – Бахтинська трогова структура. 

 

Відповідно до сучасного тектонічного поділу УЩ [91] ДБ складається з 

Подільського блоку в північній частині та Гайворонського – у південній, які 

розділені Немирівським розломом. ПМ просторово пов’язаний із західним 

схилом Подільського блоку, де останній межує з Волино-Подільською 

монокліналлю. 

Згідно схеми районування докембрійських утворень УЩ [17] у будові 

Дністровсько-Бузького мегаблоку виділяється 4 блоки: Подільська та 

Сокирнянська підзони (блоки першого порядку), Подільська міжблокова 

тектоно-метасоматична зона та Бахтинська трогова структура. ПМ 

приурочений до Подільської міжблокової тектоно-метасоматичної зони 

(рис. 4.2), яка обмежена Сказинецько-Бужерівським (з півночі) та 

Томашівсько-Лядівським (з півдня) головними розломами, які являють 

собою зсуво-підкиди. Сама Подільська тектоно-метасоматична зона – це 

система скидів та поперечних розломів. 



69 

 

Рис. 4.2. Положення Проскурівського масиву на фрагменті тектонічної схеми 

кристалічного фундаменту Українського щита [17]. Структурне районування: 1 – 

Подільська підзона (блок I порядку), 2 – Сокирянська підзона (блок I порядку), 3 – 

Подільська міжблокова тектоно-метасоматична зона (PR1
1), 4 – Бахтинська трогова 

структура (накладена) (AR1?). Структурно-речовинні комплекси: 5 – фундамента 

протоконтиненту – формації толеїтових базальтів, пікробазальтів, габро-піроксенітова, 

ендербітова, чарноендербітова; 6 – чохла протоконтиненту – формації граувакова, 

плагіомігматитова; 7 – нерозчленованих чохла і склонів протоконтиненту. Формації 

граувакова, флішоїдна, плагіомігматитова; 8 – колізійних гранітів – формація гранітова, 

лейкогранітова; 9 – гарячих точок і ліній – формація ультраосновних лужних порід і 

карбонатитів; 10 – рифтогенних основних порід. Формація базитів і ультрабазитів; 11 – 

зони та області активізації і тектоно-термальних перетворень азово-дністровських 

структурно-речовинних комплексів: а) в мезоархеї (~2800 млн років); б) в палеопротерозої 

(~2100 млн років); розривні порушення: 12 – внутрішньо блокові зони розломів (2 – 

Корецько-Шепетівська); 13 – головні розломи (4 – Сказинецько-Бужерівський, 5 – 

Томашівсько-Лядівський, 7 – Говорівський, 9 – Заміхівський); 14 – другорядні розломи (11 

– Бахтинський, 17 – Морозівський, 18 – Новоушицький); 15 – розломи достовірні (а), 

ймовірні (б); морфологічні різновиди розломів: підкиди (в), скиди (г), зсуви (д); складчасті 

структури: 16 – чарнокіт-ендербітові куполи (1 – Віньковецький); 17 – граніт-чарнокітові 

куполи (10 – Новоушицький); ПМ – Проскурівський масив. 
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Як зазначається в [114], у пізньдокембрійський час на цій території 

почалася принципова перебудова фундаменту – складчасті деформації 

змінилися розривними, у результаті чого була закладена система 

ступінчастих скидів, паралельних між собою. Така скидово-глибова 

тектоніка визначила подальший розвиток території. Імовірно, саме з таким 

нерівномірним дробленням і осіданням блоків фундаменту пов’язане 

«радіальне» розміщення нефелінових порід ПМ [96]. 

Виходячи із геологічної будови ПМ (рис. 4.3), його було віднесено до 

центрального типу [42, 96]. Форма масиву близька до ізометричної, дещо 

витягнута в пн.-зх. напрямку. Площа становить 12 км2; у довжину масив 

простежується на відстані 5 км, у найбільш широкій частині – 3,3 км. 

Масив досить чітко фіксується в геофізичних полях – гравітаційна та 

магнітна аномалії співпадають за площею з ПМ і чітко виділяються на фоні 

навколишнього спокійного геофізичного поля. Однак геофізичні матеріали 

щодо глибинної будови ПМ поки не мають однозначної інтерпретації – 

можна лише припускати, що з глибиною відбувається перехід від строкатих 

за складом товщ до одноманітних [96]. 
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Рис. 4.3. Геологічна будова Проскурівського масиву та геологічний розріз по лінії А-Б за 

[96]. Умовні позначки: 1 – осадовий чохол; 2 – породи рами (чудново-бердичівські 

гранітоїди); 3 – феніти та фенітизовані породи рами (близькі за складом до лужних 

сієнітів); 4 – нефелінові сієніти; 5 – ійоліти та ійоліт-маліньїти; 6 – піроксеніти 

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

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

сієнітів та ійолітів; 9 – геологічні межі; 10 – розломи; 11 – лінія розрізу по лінії А-Б; 12 – 

бурові свердловини. 

 

Чернігівський карбонатитовий масив (ЧКМ) розташований у межах 

Приазовського мегаблоку УЩ, у його західній частині (рис. 4.4). Відповідно 

до тектонічної схеми кристалічного фундаменту [18], ЧКМ розташований 
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поруч із Лозоватською антиклінальною структурою – уздовж неї. 

 

 

Рис. 4.4. Положення Чернігівського карбонатитового масиву на фрагменті 

тектонічної схеми кристалічного фундаменту Українського щита [18]. Структурно-

речовинні комплекси глибинного зрізу реконструйованих елементів кристалічного 

фундаменту: I. Архейської вулканічної дуги: 1) гранітоїдних куполів: 1 – переробленої 

океанічної кори (верхньотокмацька товща), 2 – магматитів шевченківського комплексу; 2) 

складчатого облямування куполів (овалів): 3 – вулканогенні комплекси власне дугового 

походження (кайінкулацька товща); II. Протерозойської колізійної зони: 4 – граніти 

анадольського комплексу, 5 – нерозчленовані утворення чернігівського комплексу. 

Тектоногенні структури: плікативні порушення: 6 – осі антиклінальних структур (1 – 

Лозоватська); розривні порушення: 7 – глибинні розломи, що поділяють Приазовський 

мегаблок на блоки другого порядку (I – Корсацький, границя Оріхівсько-Павлоградського 

та Західноприазовського геологічних районів), 8 – головні розломи (1 – Чернігівсько-

Вячеславівський, 2 – Стульнівський), 12 – правосторонній скидо-зсув, 13 – розривні 

порушення: 1А – глибинні, 1Б – глибинні, що розділяють структурно-формаційні зони, 2А 

– головні, 2Б – другорядні; 9 – границі різновікових підрозділів; 10 – імовірні границі 

Салтичанського куполу; 11 – масиви комплексів інтрузивного та ультраметаморфічного 

генезису (3 – Салтичанський, 15 – Низянський, 17 – Новополтавський, 18 – Бегім-

Чокракський); ЧКМ – Чернігівський карбонатитовий масив. 
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В плані геологічної будови ЧКМ являє собою класичний 

карбонатитовий масив лінійного структурно-морфологічного типу, 

приурочений до Чернігівської зони розломів субмеридіонального 

простягання [117]. Чернігівський масив складається з двох лінзовидних 

блоків: північного Новополтавського та південного Бегім-Чокракського [42]. 

На всьому простяганні розломна зона розбита поперечними розломами. Вона 

являє собою систему субмеридіональних розривів розтягу, до яких 

приурочені дайкоподібні тіла комплексу (рис. 4.5). Після закладення в 

ранньому протерозої вона неодноразово зазнавала активізації, на що 

вказують ділянки підвищеної тріщинуватості, катаклазу та брекчіювання 

[86]. 
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Рис. 4.5. Схема геологічної будови Чернігівського карбонатитового масиву лінійного 

структурно-морфологічного типу та його схематичні геологічні розрізи. (за [99], 

матеріалами ІМР та Білозерської ГРЕ): 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. 1-1, 2-2 і т.д. – лінії 

геологічних розрізів. 
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4.2. Породи «рами» масивів 

 

Обидва досліджувані масиви розташовані серед метаморфізованих у 

палеопротерозойський час в умовах гранулітової фації гранітоїдів і 

мігматитів [117]. Породами рами для ПМ є гранатвміщуючі чудново-

бердичівські гранітоїди та вінницити (мігматити, утворені по чудново-

бердичівським гранітоїдам), а також гранат-біотитові гнейси з кордієритом. 

Породи рами ЧКМ представлені мігматизованими архейськими 

метаморфічними породами амфіболітової та гранулітової фацій 

західноприазовської серії архею (2,6-2,7 млрд р) [19, 42, 83, 101, 113]: 

амфіболітами, піроксен-амфіболовими кристалосланцями, плагіо- та 

двопольовошпатовими гнейсами. Загалом переважають піроксен-амфібол-

біотитові та амфібол-біотитові гнейси, а амфіболіти та кристалосланці 

утворюють малопотужні пачки. Жильна фаза мігматитів складена граніт-

аплітами та апліто-пегматоїдними гранітами. 

 

4.3. Провідні петротипи масивів та їх геологічні співвідношення 

 

За даними [96], фактичне розмаїття нефелінових (фельдшпатоїдних) 

порід зводиться до розділення їх на дві групи. До першої віднесені 

фельдшпатоїдні породи, пов’язані поступовими переходами з піроксенітами: 

мельтейгіти, ійоліти, маліньїти, ювіти. До другої – нефелінвмісні та 

фельдшпатоїдні сієніти. Невизначене положення займають фельдшпатоїдні 

породи, що асоціюють з кристалосланцями. У якості похідних продуктів 

нефелінізації вони можуть потрапляти в обидві групи [96]. 

За схемою Проскурівського масиву нефелінові породи розміщені в 

ньому «радіально» та оточені безнефеліновими сієнітами в межах північно-

західного сектору (285-360°) [96]. Встановлюється деяка закономірність у їх 

розташуванні. Меланократові породи ійоліт-мельтейгітового складу 

розвинуті переважно в центральній частині масиву та складають його ядро, 
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яке обрамляється з півдня та північного сходу підковоподібними тілами 

лейкократових польовошпатових ійолітів та нефелінових сієнітів. Таке 

положення нефелінових порід та кути нахилу їх контактів, як зазначається в 

[42], за аналогією з іншими масивами, свідчить про наявність інтрузивного 

центру (штоку) і центриклінально залягаючих конічних «шарів» або дайок. 

Найбільш поширеними породами ЧКМ є карбонатити та утворення 

лужносієнітового складу. Нефелінові сієніти та лужні піроксеніти мають 

підлегле значення, а породи ійоліт-мельтейгітової серії містяться у вигляді 

включень у карбонатитах або спорадичних малопотужних тіл. Ійоліт-

мельтейгіти виявлені в північній, центральній і південній частині комплексу і 

зустрічаються порівняно часто, однак масштаби їх прояву невеликі. Вони 

представлені в основному ксенолітами в карбонатитах, які рідко досягають 

10 м по інтервалу керну. Нефелінові сієніти представлені канадитами, 

залягають серед фенітів і перетинаються дайками сьовітів і, можливо, 

лужних сієнітів [42]. 

 

4.4. Розповсюдженість та умови залягання фенітів 

 

Наслідуючи класифікацію, описану в розділі 1, феніти досліджуваних 

масивів можна віднести до ореольного типу [146]. Такі феніти за площею 

розповсюдження співставні або перевищують площу, яку займають лужні 

породи та карбонатити масивів. 

Феніти та фенітизовані породи ПМ. Площа їх поширення за різними 

оцінками складає від ~20 [96] до 80 % [42] загальної площі масиву в 

залежності від того, чи включати до складу фенітів перешарування лужних 

сієнітів з підпорядкованою кількістю кварцових сієнітів, гранітів та 

рідкісними тілами нефелінових сієнітів, ійолітів, шонкінів. За першою 

схемою масиву [96], яка була складена в результаті геологорозвідувальних 

робіт (рис. 4.3) та використовується в цій роботі, перешарування вказаних 

порід фенітами не називається. У той же час автори цієї схеми у своїх інших 
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публікаціях [95] припускають, що фенітизація відбувалась у двох напрямках: 

по кислим породам утворилися феніти, що за складом відповідають лужним 

сієнітам, а всі нефелінвмісні породи є результатом фенітизації основних 

порід рами (піроксенітів), хоча на геологічній схемі усі породи з нефеліном 

названі згідно номенклатури магматичних порід. 

Згідно схеми, прийнятої в даній роботі, фенітовий ореол безперервно 

оточує інші породи комплексу, але на південному сході його потужність 

значно більша, ніж в інших частинах. Також області поширення фенітів 

зафіксовані й серед нефелінвмісних порід масиву. За даними [96], активізація 

розломно-блокової тектоніки відбувалася після того, як завершився процес 

фенітизації, принаймні його основна фаза. Склад фенітів натрієвий [42]. 

Фенітовий ореол ЧКМ  також співставний за площею з поширенням 

власне порід масиву. Форма його обумовлена структурним типом самого 

масиву, але феніти оточують тіла карбонатитів і інших порід, представлених 

у масиві. Потужність фенітового ореолу ЧКМ максимальна в центральній 

частині і досягає перших сотень метрів [42, 70], а в напрямку на північ і 

південь вона зменшується до 100-50 м, іноді проявлена фрагментарно [35, 

111]. Загалом склад фенітів натрієвий, але в перехідній зоні, між північним і 

південним блоками, феніти мають калієвий склад [102, 103]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЗОНАЛЬНІСТЬ, МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІНІ ТА ГЕОХІМІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ФЕНІТОВИХ ОРЕОЛІВ ПРОСКУРІВСЬКОГО ТА 

ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВОГО МАСИВІВ  

 

Зональність фенітових ореолів Проскурівського та Чернігівського 

карбонатитового масивів була встановлена й достатньо добре вивчена в 

петрографічному плані попередніми дослідниками [26, 35, 42, 43, 51, 67, 68, 

90, 96, 101-103 тощо]. Досліджено зміну мінералогічного складу порід рами, 

зміну складу породоутворюючих мінералів та проведено порівняння ПМ і 

ЧКМ у цьому аспекті між собою та з деякими лужними і карбонатитовими 

масивами світу [12, 13, 25, 26, 31, 35, 38, 41-43, 46, 51, 69]. При цьому 

геохімічним дослідженням процесу фенітизації, особливо порівняльним, 

приділено значно менше уваги. Хоча аналітичні визначення вмісту 

петрогенних і мікроелементів у фенітах ПМ і ЧКМ проводилися, їх об’єм 

невеликий. 

У даному розділі проілюстровано процес фенітизації на рівні 

петрографічного та хімічного складу, а також зв'язок мінералогічної 

геохімічної зональності, яка формується в процесі метасоматичних 

перетворень порід рами досліджуваних масивів. 

ЧКМ, який у даній роботі є об’єктом порівняння, добре вивчений з 

петрографічної та геохімічної точки зору, тому для зручності він буде 

розглянутий першим.  

 

5.1. Чернігівський карбонатитовий масив (об’єкт порівняння) 

 

У ЧКМ вміщуючі породи представлені більш широким спектром – кислі 

(граніт-апліти та апліто-пегматоїдні граніти), середні (гнейси) та основні 

(польовошпатові та безпольовошпатові амфіболіти). Відповідно до існуючих 

геологічних та петрографічних даних серед фенітів ЧКМ виділяються 
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метасоматити апогранітоїдного, апогнейсового, апоамфіболітового рядів. 

Для кожного з них за ступенем змінення виділено [67, 101, 107] слабко- та 

сильнофенітизовані різновиди аж до фенітів (апогранітних, апогнейсових, 

апоамфіболітових). 

У процесі перетворення вихідних порід ЧКМ (рис. 5.1-5.3) 

спостерігаються наступні зміни вихідних парагенезисів [67]: повністю зникає 

кварц, реліктовий клінопіроксен, майже повністю – рогова обманка і 

плагіоклази (олігоклаз у гнейсах, андезин у амфіболітах). 

Новоутворена асоціація мінералів представлена альбітом, мікрокліном, 

лужними піроксенами (егірин-авгітом, егірин-салітом), амфіболами 

(рихтеритом, еденітом, гастингситом), кальцитом. Зміна асоціації акцесорних 

мінералів супроводжується збільшенням вмісту апатиту, зникненням 

монациту. 

 

  

 

Рис. 5.1. Мікрофотографії шліфів, що 

ілюструють процес фенітизації в 

гранітоїдах Чернігівського карбонатитового 

масиву; a,– незмінені, b – фенітизовані, c – 

феніти. Прохідне світло, аналізатор 

введений, збільшення 2,5. 
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Таким чином, зміна мінерального складу різних типів вміщуючих порід 

у процесі фенітизації відбувається в напрямку їх конвергенції, в результаті 

чого феніти мають наступний склад [67, 107]: 

апогранітоїдні феніти – мікроклін-пертит (75-95 %), егірин-саліт або 

егірин-авгіт (1-10 %), альбіт (1-5 %), біотит (1 %), кальцит (1 %), реліктовий 

олігоклаз (0-5 %), реліктовий кварц (0-8 %), апатит, циркон, сфен, рудні 

мінерали (магнетит, гематит, лімоніт, ільменіт, сфалерит, молібденіт, пірит); 

апогнейсові феніти – альбіт (50-70 %), мікроклін (10-25 %), біотит (5-

10 %), егірин-саліт або егірин-авгіт (10-15 %), рихтерит або гастингсит (5-

10 %), кальцит (1-5 %), апатит (1-5 %), сфен (1-2 %), реліктовий олігоклаз (0-

5 %), рудні мінерали (магнетит, сульфіди) (до 3 %), циркон; 

 

  

 

Рис. 5.2. Мікрофотографії шліфів, що 

ілюструють процес фенітизації в гнейсах 

Чернігівського карбонатитового масиву; a,– 

незмінені, b – фенітизовані, c – феніти. 

Прохідне світло, аналізатор введений, 

збільшення 2,5. 

 

апоамфіболітові феніти – польові шпати (в тому числі реліктовий 

плагіоклаз) (40-65 %), біотит (10-20 %), лужні амфіболи та піроксени (20 %), 



81 

реліктова рогова обманка (0-10 %), сфен (2-5 %), апатит (3 %), рудні 

мінерали (магнетит, сульфіди) (2 %), циркон, кальцит. 

 

  

 

Рис. 5.3. Мікрофотографії шліфів, що 

ілюструють процес фенітизації в гнейсах 

Чернігівського карбонатитового масиву; a,– 

незмінені, b – фенітизовані, c – феніти. 

Прохідне світло, аналізатор введений, 

збільшення 2,5. 

 

З підвищенням ступеню фенітизації композиції різних за складом 

вихідних порід рами ЧКМ прямують до зближення, що яскраво проявляється 

в поведінці кремнезему та лугів (Рис. 5.4, 5.5). 

В усіх подальших геохімічних побудовах використано середні значення 

концентрацій та значення в опорних пробах для виділених петротипів. 
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Рис. 5.4. Поведінка лугів (a) та фосфору (b) у процесі фенітизації кислих, середніх і 

основних порід рами Чернігівського карбонатитового масиву. 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, 13 – 

карбонатити. 

 

  

  

Рис. 5.5. Поведінка лугів (a, c) та кремнезему (b, d) у процесі фенітизації кислих, середніх 

і основних порід рами Чернігівського карбонатитового масиву. Умовні позначення – див. 

рис. 5.4. 

d 

b 

c 

a 

a b 
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Поведінка багатьох мікроелементів продовжує цю тенденцію. Більшість 

характерних для лужних і карбонатитових масивів елементів (Sr, Zr, Nb, 

REE) накопичується в процесі фенітизації (Рис. 5.6). 

 

  

  

Рис. 5.6. Поведінка (La+Ce) (a), Nb (b), Sr (c), Zr (d), у процесі фенітизації кислих, середніх 

та основних порід рами Чернігівського карбонатитового масиву. Умовні позначення – див. 

рис. 5.4. 

 

5.2. Проскурівський лужний масив 

 

Рама ПМ представлена кислими та середніми породами – гранітоїдами 

бердичівського комплексу та гранат-біотитовими гнейсами, відповідно, 

причому останні мають різко підпорядковане значення. У процесі фенітизації 

порід рами формується дві метасоматичних колонки (апогранітоїдна й 

апогнейсовая), для кожної з яких виділено три зони: вихідні, фенітизовані 

a b 

c d 
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породи та феніти. Зважаючи на обмежену кількість зразків гнейсів серед 

наявного фактичного матеріалу, для них охарактеризовано лише дві зони –

фенітизовані гнейси та апогнейсові феніти. 

Гранітоїди мають наступний склад [72, 158]: плагіоклаз (олігоклаз) (30-

50 %), калієвий польовий шпат (до 30 %), кварц (15-20 %), ортопіроксен 

(гіперстен) (10-15 %), біотит (5-10 %), рогова обманка (5 %), гранат, 

кордієрит. Серед акцесорних мінералів головна роль належить апатиту, 

магнетиту та ільменіту. Крім того, присутні монацит, циркон, сфен, гранат, 

шпінель, рутил. Лейкократові ділянки – імовірно, жильний матеріал 

мігматитів – складені переважно кварцом (30-40 %) та польовими шпатами 

(60-70 %) і несуть ознаки катаклазу. 

У петрографічному відношенні процес метасоматичної переробки 

(рис. 5.7.) вихідних гранітоїдів ПМ характеризується поступовим зникненням 

реліктових парагенезисів і зміною їх на новоутворені.  

 

  

 

Рис. 5.7. Мікрофотографії шліфів, що 

ілюструють процес фенітизації в 

гранітоїдах, представлених в рамі 

Проскурівського масиву: a – незмінені, b – 

фенітизовані, c – феніти. Прохідне світло, 

аналізатор введений, збільшення 2,5. 
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Спостерігається поступове зменшення вмісту кварцу, що 

супроводжується формуванням вінцевої структури (появою навколо зерен 

кварцу і за його рахунок егіринвмісного клінопіроксену), до майже повного 

його зникнення у фенітах, розкислення реліктового олігоклазу, заміщення 

вихідного ортопіроксену (гіперстену) новоутвореним клінопіроксеном, 

зникнення рогової обманки та гранату (піропу). Таким чином, найбільш 

інтенсивно фенітизовані гранітоїди, умовно віднесені до кінцевих фенітів, 

характеризуються таким складом: КПШ (мікроклін-пертит) – до 85%, лужні 

піроксени та амфіболи – 15%, біотит – до 2%; акцесорні: апатит, циркон, 

сфен, магнетит, пірит. Вихідні породи середнього складу (гранат-біотитові 

гнейси) поширені обмежено і складені: біотитом (до 40-50 %), польовим 

шпатом (плагіоклаз, калієвий польовий шпат) (50-60 %), іноді присутній 

безбарвний клінопіроксен (до 2-3 %), у вигляді одиничних зерен 

представлені гранат і кордієрит. 

Фенітизація гранат-біотитових гнейсів (рис. 5.8) загалом 

супроводжується тими ж ознаками (альбітизація вихідного олігоклазу, 

пертитизація калієвого польового шпату), але проявлена менш інтенсивно. 

 

  

Рис. 5.8. Мікрофотографії шліфів, що ілюструють процес фенітизації в гранат-

біотитових гнейсах, представлених в рамі Проскурівського масиву: a – фенітизовані, b – 

феніти. Прохідне світло, аналізатор введений, збільшення 2,5. 
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За вмістом кремнезему породи рами ПМ представлені двома групами: 

кислі (гранітоїди) й середні (гранат-біотитові гнейси). Процес їх фенітизації в 

геохімічному плані проявлений у зниженні вмісту кремнезему в 

апогранітоїдних і незначному підвищенні – в апогнейсових фенітах [73, 107, 

109, 158], а також у підвищенні вмісту суми лугів, що відповідає 

загальноприйнятим [63] на сьогодні уявленням щодо геохімії процесу 

фенітизації (Рис. 5.9, 5.10.).  

 

  

Рис. 5.9. Поведінка лугів (a) та фосфору (b) у процесі фенітизації кислих та середніх порід 

рами Проскурівського масиву. Умовні позначення – див. рис. 5.4. 

 

Поведінка фосфору при фенітизації гнейсів не зовсім властива даному 

типу лужних метасоматитів, однак вона корелює із вмістом апатиту, який з 

підвищенням фенітизації зникає. 

Як видно з рисунків, у процесі фенітизації різних за складом вміщуючих 

порід відбувається зближення їх композицій. При цьому вміст лугів у 

найбільш інтенсивно змінених породах зростає, а за вмістом кремнезему 

вони наближаються до лужних сієнітів. 

 

a b 
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Рис. 5.10. Поведінка лугів (a, b) та кремнезему (c, d) у процесі фенітизації кислих та 

середніх порід рами Проскурівського масиву. Умовні позначення – див. рис. 5.4. 

 

Конвергенція складу вміщуючих порід у процесі фенітизації 

спостерігається і за вмістом більшості мікроелементів, зокрема Sr, Zr, LREE 

та Nb (рис. 5.11), але їх вмісти у фенітах ПМ суттєво відрізняються від тих, 

що спостерігаються у фенітах ЧКМ [65, 71, 73, 107]. При фенітизації порід 

рами ПМ такі елементи, як LREE та Nb, майже не накопичуються, і вміст цих 

елементів у фенітах ПМ на порядок нижчий, ніж у фенітах ЧКМ. 

 

a b 

c d 
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Рис. 5.11. Поведінка (La+Ce) (a), Nb (b), Sr (c) та Zr (d) у процесі фенітизації кислих та 

середніх порід рами Проскурівського масиву в порівнянні з породами власне комплексу. 

Умовні позначення – див. рис. 5.4. 

 

5.3. Подібність і відмінності фенітових ореолів Проскурівського та 

Чернігівського карбонатитового масивів 

 

В обох досліджуваних масивах виявлено схожість напрямку зміни 

мінеральних парагенезисів у процесі фенітизації різних за складом порід 

рами (кислих і середніх для ПМ; кислих, середніх та основних для ЧКМ). Ця 

подібність проявляється у зникненні таких реліктових мінералів, як кварц, 

піроксен (у ПМ – гіперстен, у ЧКМ – клінопіроксен), рогова обманка, вихідні 

плагіоклази (основні у ЧКМ, олігоклаз – у ПМ), гранат у ПМ. При цьому 

формуються мінерали нових парагенезисів: лужні піроксени (егірин-авгіт, 

егірин-саліт), лужні амфіболи (рихтерит, еденіт, гастингсит у ЧКМ; 

a b 

c d 



89 

гастингсит? у ПМ), альбіт (в т.ч. у формі пертитів заміщення). 

Загалом фенітизація вміщуючих порід усіх типів супроводжується 

загальновизнаними петрографічними ознаками [42]: зниженням (для кислих 

порід) вмісту кварцу до повного його зникнення у фенітах, розкисленням 

плагіоклазу та появою альбіту, утворення пертитів заміщення, підвищення 

егіринового міналу піроксенів або заміщенням вихідного ортопіроксену 

егіринвмісним клінопіроксеном, часто появою лужних амфіболів, іноді 

появою нефеліну. Усі вказані петрографічні тенденції добре узгоджуються зі 

зміною вмістів петрогенних елементів, у першу чергу кремнезему, лугів і 

фосфору, що також вважається класичними ознаками фенітизації [10, 20, 43]. 

Таким чином, відповідно до розподілу кремнезему та лугів у породах 

рами двох досліджуваних масивах у кожному з них виділяється декілька 

контрастних типів: кислі й середні в Проскурівському та кислі, середні й 

основні – у Чернігівському карбонатитовому масиві. Також чітко 

простежуються відповідні ряди метасоматичного перетворення. 

У поведінці петрогенних (особливо кремнезему та лугів) і 

мікроелементів також простежується зональність і тенденція до зближення 

композицій найбільш інтенсивно фенітизованих порід в обох масивах. Але 

склад фенітів ПМ суттєво відрізняється від фенітів ЧКМ, особливо  за 

вмістом мікроелементів: вмісти індикаторних мікроелементів у фенітах ПМ 

зазвичай на порядок нижчі. 

Дослідження поведінки хімічних елементів підтверджують і уточнюють 

петрографічні висновки. 
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РОЗДІЛ 6 

АКЦЕСОРНІ МІНЕРАЛИ ФЕНІТОВИХ ОРЕОЛІВ 

ПРОСКУРІВСЬКОГО ТА ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВОГО 

МАСИВІВ 

 

Акцесорна мінералізація лужних комплексів (з карбонатитами і без них) 

досить широко висвітлювалась у літературі [101, 104-107, 109, 118]. 

Головним чином ці роботи стосувалися кристаломорфологічних 

особливостей мінералів, дослідженню вмістів елементів-домішок, 

ізоморфізму [2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 21, 31, 34, 53-56, 79, 92]. Однак 

переважна більшість цих робіт присвячена акцесорній мінералізації лужних 

порід або карбонатитів, які складають комплекс, а акцесорні мінерали фенітів 

залишалися поза увагою. Така ж ситуація спостерігається і для 

досліджуваних масивів, де вивченню акцесорних мінералів присвячені 

грунтовні, але одиничні роботи [69, 101]. У рамках даної роботи було 

досліджено склад елементів-домішок апатитів із порід фенітового ореолу ПМ 

та підтверджено попередні результати аналогічних досліджень для ЧКМ. 

 

6.1. Видовий склад і розповсюдженість акцесорних мінералів у 

зональних фенітових ореолах 

 

Досліджені фенітові ореоли характеризуються різним набором 

акцесорних мінеральних фаз – більш різноманітним для зонального 

фенітового ореолу ЧКМ порівняно з ПМ. Причому при переході від однієї 

метасоматичної зони до наступної в обох масивах змінюються і кількісні 

співвідношення акцесорних мінералів, і їх набір. 

У ПМ перелік більш обмежений – тут присутні апатит, сфен, циркон, із 

рудних мінералів – головним чином магнетит, іноді гематит і пірит. Вмісти 

цих мінералів досить низькі: циркон і сфен відмічаються у вигляді 

одиничних зерен; постійно присутні магнетит і пірит. Реліктові гранат і 
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кордієрит зникають у зоні найбільш фенітизованих порід. Таким чином, 

наскрізним для фенітового ореолу ПМ є лише апатит. 

Більш широкий перелік акцесорних мінералів представлений у ЧКМ [69, 

103]: апатит, циркон, монацит, сфен, оксиди та гідроксиди заліза (магнетит, 

гематит, лімоніт, ільменіт), лейкоксен, сульфіди, а в найбільш інтенсивно 

змінених відмінах з’являються пірохлор-гатчетоліт, молібденіт, сфалерит. 

Наскрізними акцесорними мінералами, які присутні в усіх зонах 

метасоматичної колонки, є апатит, циркон і сфен; оксиди, гідроксиди та 

сульфіди заліза до уваги не беруться, оскільки вони не накопичують 

індикаторних для лужних комплексів мікроелементів, у першу чергу REE, Sr, 

Zr, Nb. При цьому вміст апатиту і сфену підвищується, іноді до 5 %. 

Загалом асоціації акцесорних мінералів, присутніх у фенітових ореолах 

досліджуваних масивів, цілком характерні для метасоматитів лужних і 

карбонатитових масивів [19, 20, 102, 103, 113] і є результатом взаємодії з 

флюїдом конкретного складу, який викликає фенітизацію,. Зважаючи на 

різницю в кількісних співвідношеннях акцесорних мінералів у ПМ і ЧКМ, 

припускається, що феніти формувалися за рахунок флюїдів принципово 

різного кількісного складу. 

Інформативність наскрізної акцесорної мінералізації доведена і 

використовується [77, 104, 118, 168] для дослідження багатьох властивостей 

метасоматичних порід. Зокрема з великою результативністю вона 

використовуються для встановлення зональності фенітових ореолів на 

мінеральному рівні [160, 168]. У випадку порівняння зональності ПМ і ЧКМ 

можна використати лише апатит, оскільки це єдиний мінерал, який впевнено 

фіксується в усіх зонах ореолів обох масивів. 
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6.2. Елементи-домішки та ізотопний склад Sr в апатитах фенітів як 

геолого-генетичний індикатор джерела речовини та потенційної 

рудоносності Проскурівського і Чернігівського карбонатитового масивів 

 

Склад елементів-домішок деяких акцесорних мінералів в останні 

десятиліття активно використовується для вирішення геохімічних, 

геохронологічних і генетичних завдань геології. Така можливість з’явилася 

завдяки встановленню їх здатності до консервування первинного 

домішкового складу, зумовленого умовами їх кристалізації. У той же час 

вони чутливо реагують на зміну фізико-хімічних параметрів середовища, 

тому нові генерації акцесорних мінералів фіксують у собі нові умови їх 

утворення. Ці властивості використанні для дослідження геохімічної 

зональності мінерального рівня фенітових ореолів двох досліджуваних 

масивів. Подібні роботи, спрямовані на вивчення вмістів елементів-домішок, 

проводилися достатньо мало, а для ПМ обмежувалися одиничними 

визначеннями домішкового складу апатиту із фенітів і фенітизованих порід 

[1, 3, 5]. 

Для типізації апатитів із фенітизованих порід і фенітів ПМ було 

використано індикаторну пару мікроелементів Sr-Y [105, 160, 168]. Вмісти 

цих елементів у найбільш фенітизованих породах цілком відповідають 

концентраціям, характерним для лужних і карбонатитових комплексів. 

На прикладі апатиту з фенітів обох масивів простежується геохімічна 

зональність мінерального рівня, яка відповідає виділеним метасоматичних 

колонках. При цьому спостерігається конвергенція складів новоутворених 

генерацій апатиту (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Варіації складу акцесорних апатитів із порід фенітового ореолу ПМ (a) і 

ЧКМ (b). 1-3 – вміщуючі породи основного (1), середнього (2) і кислого (3) складу; 4-9 – 

продукти їх матесоматичного перетворення (4, 6, 8 – фенітизовані породи; 5, 7, 9 – феніти 

кінцевих стадій); 10 – лужні сієніти; 11 – нефелінові сієніти; 12 – ійоліти; 13 – границі 

полів складу апатиту. Стрілки – напрямок зміни складу апатитів з порід фенітових 

ореолів. Римськими цифрами позначені статистично обгрунтовані [105] 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 – фенітів. 
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Склад фенітів контролюється складом флюїду, що спричинив 

фенітизацію, тобто максимально фенітизовані породи можна вважати 

рівноважними з флюїдом. Тому для встановлення рівня глибинності 

формування цих флюїдів було визначено ізотопний склад Sr апатитів із порід 

фенітового ореолу ПМ (рис. 6.2) і ЧКМ (рис. 6.3). Апатит був обраний для 

ізотопних досліджень, оскільки (1) це єдиний акцесорний мінерал, який 

присутній у всіх зонах метасоматичних колонок обох масивів; (2) до його 

складу ізоморфно входить Sr (на позицію Ca), але не входить Rb; 

(3) відсутність Rb в апатиті додатково контролювалась під час визначення 

вмістів елементів-домішок у ньому; (4) відношення 87Sr/86Sr, визначене в 

апатиті, можна вважати еквівалентом первинному, яке розраховується за Rb-

Sr ізохроною. 

 

 

Рис. 6.2. Ізотопний склад Sr апатитів із порід фенітового ореолу Проскурівського 

масиву. 
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Рис. 6.3. Ізотопний склад Sr апатитів із порід фенітового ореолу Чернігівського 

карбонатитового масиву. 

 

Отримані результати дещо завищені, що може пояснюватися коровою 

контамінацією фенітизованих порід і фенітів. Крім того, статистика 

отриманих результатів недостатня, зважаючи на кількість матеріалу, який 

був у розпорядженні автора. Однак рівень значень для максимально змінених 

порід рами для обох масивів близький, що свідчить і про близькі умови 

формування флюїдів, що спричинили фенітизацію. 
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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: 

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 



97 

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. 

Одержані результати та використаний у роботі комплексний підхід до 

вивчення фенітових ореолів лужних і карбонатитових масивів значно 

підвищують ефективність досліджень, спрямованих на прогнозування та 

пошуки масивів цих типів, що залишається актуальним для Українського 

щита. 
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