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Актуальність теми дисертації. Актуальність дисертаційної праці О. В. Га-

йовського «Алмазоносні формації протоплатформних структур Українського 

щита (на прикладі Кіровоградського блока)» визначена потребою знайти шляхи 

для вирішення складної проблеми щодо можливостей утворення на території 

України промислових родовищ алмазів. Незважаючи на більш як піввікову істо-

рію прогнозування та пошуків алмазів ця задача ще не одержала позитивного 

вирішення. Це спонукає до розробки системи науково обґрунтованих і практично 

результативних методів прогнозування алмазоносності перспективних регіонів. 

Важливим підходом до цього є комплексний геолого-структурний і структурно-

речовинний аналізи з виділенням і вивченням геологічних і рудних формацій. 

Адже на формаційному рівні можна виділяти закономірно побудовані алмазоно-

сні й потенційно алмазоносні формації та сприятливі геологічні структури їхньої 

локалізації. 

Результативним такий комплексний підхід може стати під час вивчення, 

прогнозування й оцінки алмазоносних формацій Кіровоградського (Інгульсько-

го) блока УЩ. З урахуванням суттєвої металогенічної ролі Кіровоградського 

блока (всесвітньовідомі родовища урану, графіту, титану й фосфору, новітні 

прояви і родовища золота клинцівського типу, літію, танталу, ніобію, рідкісних 

земель) такі дослідження набирають ще більшого геолого-економічного значен-

ня. 

Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідних робіт ЛНУ 

імені Івана Франка під час виконання низки держбюджетних тем. Утім, значний 

відсоток результатів було отримано також під час виконання спільних госпдого-

вірних робіт з УкрДГРІ (м. Київ) за темою «Виявлення алмазоносності нетради-

ційних флюїдизатно-експлозивних і споріднених формацій західного схилу 

Українського щита» 2003–2005 рр. (№ДР 0103U005922) та ГРЕ № 37 КП «Кіров-

геологія» (м. Кіровоград) «Вивчення складу порід чохла на вулканічних структу-

рах центральної частини Кіровоградського блоку УКЩ і їх типізація в зв’язку з 

пошуками алмазів» 2007–2010 рр. (№ДР 0108U006461). Дисертант брав безпосе-

редню участь у виконанні зазначених робіт як відповідальний виконавець та як 

автор або співавтор основних розділів звітів, а також здійснював польові й каме-

ральні дослідження. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, шести розділів оригінальних до-

сліджень, висновків і чотирьох додатків. Вона містить 278 сторінок, із них 150 

сторінок тексту, 30 таблиць (на 35 с.) і 37 рисунків (на 34 с.), з них – 15 – форма-

ту А3, список використаних джерел з 285 найменувань на 33 с. (з них – 15 інозе-

мні видання, 3 – інтернет-джерела). Роботу структуровано відповідно до чинних 

вимог. 



У розділі 1 «Історія вивчення алмазоносності України» розглянуто істо-

рію вивчення алмазоносності надр України та Кіровоградського блока зокрема. 

Показано, що завдяки усебічним ґрунтовним дослідженням різних учених-

алмазників визначено три райони поширення кімберліт-лампроїтового магмати-

зму: північ Волино-Поділля, Приазов’я і центральна частина УЩ. За даними ав-

тора, перспективними з погляду ендо- й екзогенної алмазоносності є також за-

хідна та північно-західна частини УЩ і його схили, Північне Прикарпаття, Сере-

днє Побужжя, Шацьке приозер’я. У той же час Кіровоградський блок залишався 

найменше вивченим з погляду алмазоносності порівняно з іншими структурами 

України. У розділі зазначено, що нині в цьому блоці достовірно визначено, у тім 

числі геологами-алмазниками львівської школи (О.П. Бобрієвич, Ю.І. Федори-

шин, С.М. Бекеша, Г.М. Яценко та ін.), усі геолого-генетичні типи вірогідних 

родовищ алмазу.  

У розділі 2 «Структурно-речовинні особливості експлозивно-уламко-

вих алмазоносних формацій Кіровоградського блока Українського щита» 
схарактеризовано визначальні риси ендогенних алмазоносних формацій. Виділе-

но групу експлозивно-уламкових геологічних формацій, які можна картувати 

безпосередньо в полі під час геологічної зйомки м-бів 1: 200 000–1: 50 000. Чітко 

показано, що це зумовлено своєрідними особливостями їхньої будови, складу й 

умовами залягання, відмінними від інших осадових, магматичних чи метаморфі-

чних формацій. 

У складі експлозивно-уламкових формацій Кіровоградського блока виділе-

но три типи потенційних алмазоносних формацій: кімберлітова – лампроїтова – 

лампрофірова. Показано, що вони утворюють взаємні поступові переходи між 

формаціями, аналогічно до виділених Д.В. Рундквістом «ізоморфних» рядів руд-

них формацій, що актуально для цілей прогнозування. Такі ряди відображають 

поступові парагенетичні зміни в складі й кількісних співвідношеннях окремих 

порід та мінералів, що складають формацію, та дають змогу повніше й простіше 

виділити реально видимі в природі парагенезиси. 

У розділі 3 «Алмазоносні формації протоплатформного Кіровоградсько-

го блока Українського щита» Кіровоградський блок схарактеризовано як про-

топлатформну структуру (за уявленнями Є.В. Павловського), яка в ранньому 

протерозої була порівняно стійкою ділянкою земної кори. На відміну від плат-

форм тектонічний режим блока вирізнявся масштабним гранітоїдним магматиз-

мом, у процесі якого утворилася своєрідна глибинна складчастість. Керівними 

формаційними типами, які визначають протоплатформний режим, є формація 

калієвих трахітоїдних гранітів новоукраїнського комплексу, габро-анортозитова, 

рапаківігранітова і лужносієніт-граносієнітова корсунь-новомиргородського 

комплексу й ін. 

Автор з різним ступенем детальності вивчив і описав у розділі умови заля-

гання, структурно-речовинні особливості (петроструктурні риси порід, петрохі-

мічні, мінералого-геохімічні та ін.), відносний і абсолютний вік та супутню міне-

ралізацію алмазоносних проявів: Щорсівський і Лелеківський прояви слюдистих 

кімберлітів, Родіонівський і Тернівський прояви кімберлітоподібних порід, слю-

дисті пікрити й пікритові порфірити серед базит-ультрабазитів Знам’янсько-



Устинівського поля дайок (кімберлітова формація), Руськополянський прояв не-

алмазоносних псевдолейцитових лампроїтів, Грузьке поле експлозивних струк-

тур із проявами Грузький, Лісовий і Оситнязький, а також Суботцівський, Зеле-

ногайський та інші прояви алмазоносних лампроїтоподібних порід (лампроїтова 

формація), Рівненський прояв алмазоносних мінет (лампрофірова формація). 

У розділі 4 «Епохи активізації протоплатформного Кіровоградського 

блока та розвиток алмазоносних формацій» для протоплатформного Кірово-

градського блока УЩ установлено головні періоди його розвитку й загальні за-

кономірності формування алмазоносних формацій на етапах активізації. Виділе-

но три епохи тектоно-магматичної активізації та пов’язаного з ними формування 

ендогенних алмазоносних формацій: середньо-пізньопротерозойську (1800–1100 

млн років), середньо-пізньопалеозойську (406–250) й мезокайнозойську (173–55 

млн років). Найвиразніше вони проявлені в поперечних субширотних і поздовж-

ніх субмеридіональних щодо плану структур зонах активізації й крайових части-

нах блока. Докембрійські етапи притаманні його центральній частині – області 

перетину протозон, палеозойські наявні в центральній частині і найпомітніші в 

крайовій східній (Західно-Інгулецька й Криворізько-Кременчуцька зони), а мезо-

кайнозойські – у центральній та північній частинах, у місцях поширення вулка-

ногенно-осадових відкладів райгородської світи. Показано, що у протерозойську 

та мезокайнозойську епохи процеси активізації були автономними, а палеозой-

ська епоха пов’язана з формуванням Дніпровсько-Донецької западини. 

Слід було більше уваги приділити визначенню характеру взаємозв’язку та 

відповідних змін в розвитку послідовних рядів геологічних формацій.  

У розділі 5 «Флюїдизатно-експлозивна модель та механізми формуван-

ня алмазоносних структур» наведені в роботі фактологічні та аналітичні мате-

ріали дали змогу з нових позицій підійти до проблеми генезису кімберлітових і 

лампроїтових трубок і пов’язаних із ними алмазів. Для розуміння механізму їх-

нього утворення застосовано флюїдизатно-експлозивну модель. Вона ґрунтуєть-

ся на геолого-петроструктурних, мінералого-геохімічних, петрохімічних особли-

востях кластичних порід жил, штоків, корінних, діатремових і кратерних фацій 

трубок Кіровоградського блока. Проілюстровано, що трубки виникли в зв’язку з 

тривалою діяльністю газової фази з ознаками кількаразового дроблення матеріа-

лу. 

У розділі зазначено, що субстратом для утворення кімберлітів і лампроїтів 

були породи верхньої мантії, а джерелом газів, що переводили мантійний матері-

ал у флюїдизовану систему, – пульсаційний притік глибинних флюїдів, генеро-

ваний з астеносфери або ще глибших рівнів – рідкого зовнішнього ядра. 

Пов’язано це з тривалими (мільярди років) глобальними процесами воднево-

метанової дегазації й тепломасопереносу ядра Землі. Це можливо в поєднанні з 

мантійними плюмами. 

Автором показано, що процеси флюїдизації все ще не привертають особли-

вої уваги геологів, тому залишаються недооціненими, хоча прояви псевдорідин-

них потоків відомі вже понад століття: пірокластичні потоки вулканів Мон-Пеле 

на о. Мартініка і Катмай на Алясці, пірокластитові інтрузії типу валунно-

галькових дайок без видимого просторово-генетичного зв’язку з вулканами в 



США (штати Юта, Арізона, Орегон, Айдахо), Карелії, на Уралі, Алтаї, Камчатці, 

у Красноярському краї, Туві, Україні, Казахстані та інших місцях. 

Флюїдизатно-експлозивні процеси, що особливо яскраво проявлені в епохи 

ТМА протоплатформних структур і контрольовані регіональними зонами гли-

бинних розломів, належить до самостійних геологічних явищ, речовинно-

енергетичні та інші особливості яких пов’язані з ендогенними глибинними дже-

релами Землі. 

Слід було звернути увагу до циклу системних робіт у вивченні флюїдизито-

вих формацій доктора геолого-мінералогічних наук М.І.Дерябіна.  

Цей розділ є найбільш оригінальним в роботі і може бути віднесений до ка-

тегорії наукової  новизни.  

У розділі 6 «Прогнозно-розшукові критерії та ознаки алмазоносності 

центральної частини Українського щита» виділено регіональні (масштаб 

1:500 000 і дрібніше) та локальні й вузьколокальні (масштаб 1:200 000–1:100 000 

і 1:50 000) критерії та ознаки прогнозування алмазоносності. Автором удоскона-

лено традиційні (структурно-тектонічні, геолого-геофізичні, геохронологічні, 

мінералогічні, геохімічні) та розроблено нові для Кіровоградського блока (геоло-

го-формаційні, морфогенетичні) критерії. 

Схарактеризоване різномасштабне (1:500 000–1:50 000) прогнозування ал-

мазоносності протоплатформ підтвердило раціональність запропонованої фор-

маційної класифікації й обґрунтованість використаних критеріїв і ознак. Вони 

дають змогу послідовно розділити територію Кіровоградського блока на високо-

перспективні, перспективні, низько- та безперспективні ділянки, а на перспекти-

вних об’єктах прогнозувати родовища алмазу певних формаційних та геолого-

промислових типів. На цій основі з урахуванням даних інших дослідників і ви-

робничих організацій (ГРЕ № 37, ДП «Центрукргеологія») у центральній частині 

УЩ виділено щонайменше три десятки потенційно алмазоносних ділянок різно-

го ступеня перспективності. Згідно з матеріалами дисертанта, найперспективні-

шими є Лісова, Грузька, Суботцівська, Зеленогайська та Рівненська ділянки  

Вважаємо доцільним було б провести ранжування визначених критеріїв та 

ознак алмазоносності, особливо відносно обгрунтування промислової алмазоно-

сності.  

Наукова новизна виконаних досліджень полягають у наступному: 

1. Удосконалено загальне структурно-тектонічне районування фундаменту 

УЩ (за основу прийнято мегаблоки та протоплатформи і протогеосинкліналі, що 

їм відповідають) і виконано структурно-металогенічну оцінку алмазоносності те-

риторії Кіровоградського блока. 

2. На формаційному рівні виділено закономірно побудовані різновікові по-

тенційно алмазоносні формації та сприятливі структури їхньої локалізації; здійс-

нено типізацію експлозивно-уламкових формацій. 

3. Виділено ендогенні кімберлітову, лампроїтову, лампрофірову та екзогенні 

теригенні алювіальну, дельтову і прибережно-морську формації. З’ясовано, що з 

лампроїтовою формацією, крім алмазів, тісно пов’язані такі корисні копалини, як 

Та, Nb, TR, з лампрофіровою – Au, Cu, Co тощо. 



4. Доведено, що алмазоносні формації формувалися на етапах активізації 

протоплатформи в докембрії і фанерозої, зокрема це на середньо-

пізньопротерозойський, девонсько-пермський і пізньокрейдово-палеоценовий 

етапи. 

5. Розроблено й обґрунтовано новий флюїдизатно-експлозивний напрям ви-

рішення проблеми генезису алмазів. 

6. Розкрито роль флюїдизатно-експлозивних процесів як головної рушійної 

сили специфічного породо- і рудоутворення в консолідованій земній корі. 

7. Розроблено нові (геолого-формаційні, морфогенетичні) й удосконалено 

традиційні (структурно-тектонічні, геолого-геофізичні, мінералогічні та ін.) роз-

шукові критерії на алмаз та виділено перспективні ділянки. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати у вигляді мето-

дик і рекомендацій щодо здійснення розшукових робіт передано на виробництво. 

Дисертант отримав листи підтримки, які підтверджують позитивну апробацію 

результатів досліджень у виробничих організаціях Державної служби геології та 

надр України. Зокрема, їх використано під час закладання алмазорозшукових 

свердловин на виділених спільно з фахівцями ГРЕ № 37 перспективних геолого-

геофізичних структурах. Запропоновані рекомендації сприяли виявленню під час 

дослідження керна свердловин нових алмазопроявів і визначенню перспективних 

структур для подальших робіт на алмази. Це підтверджено відповідними актами 

впровадження № 4/2101 від 25.12. 2008 р. та № 4/301 від 19.11.2013 р. 

Зауваження. У розділі 4 автором диссертації виділено три епохи тектоно-

магматичної активізації та пов’язаного з ними формування ендогенних алмазо-

носних формацій. Вказано, що найвиразніше вони проявлені в поперечних суб-

широтних і поздовжніх субмеридіональних щодо плану структур зонах активіза-

ції й крайових частинах блоку.   

Не достатньо уваги приділено визначенню і характеристиці рудоносних 

структур, де виявлено прояви алмазоносних мінет (лампрофірова формація) і ал-

мазоносних лампроїтоподібних порід (лампроїтова формація). Не виражено від-

ношення до глибинних джерел міграції, як корових так і мантійних. Вузли пере-

тину розломів хоч і розглядаються як важливі структури   алмазоносних проявів, 

але не приведена їх типізація і можливі рівні продуктивності. 

Ці недоліки у роботи могли бути уникнуті, якщо у роботі були використани 

праці «про глібинну будову» О.Б Гінтова, М.І Орлюка та іншіх геофізиків, а та-

кож праці  (2002 року) М.М. Шаталова по дайкам УЩ. 

В подальшому слід розглянути взаємозв’язки споріднених рядів  рудних 

формацій: алмазоносних, уранових, рідкіснометалевих, титанових. Наприклад, 

Калашник Г.А. були визначені структурні зв’язки алмазоносних та уранових фо-

рмацій, перш за все за рахунок їх глибинних  джерел. 

Доцільно також знайти місце алмазоносних формацій в загальній системі 

рудоносних структур України, розроблених відділом геології корисних копалин 

Інституту гелогічних наук України. 

Особливої уваги заслуговує визначння умов промислової алмазоносності  

кімберліт-лампроїт-лампрофірових формацій, тим більше, що автор неодноразо-

во відмічає недостатній їх «слабко індивідуалізований характер». 



 


