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Актуальність теми дисертації. Вагомість Українського щита (УЩ) як 

перспективної алмазно-сировинної бази України потребує розробки надійних 

науково-методичних засад великомасштабного металогенічного прогнозу 

алмазоносності і геолого-мінералогічної оцінки проявів, зокрема при 

вивченні, прогнозуванні й оцінці алмазоносних формацій протоплатформного 

Кіровоградського блока, де виявлено всі геолого-генетичні типи вірогідних 

родовищ алмазу та його мінерали-супутники в кімберлітах і лампроїтах. З 

огляду на металогенічну спеціалізацію блока (всесвітньовідомі родовища 

урану, графіту, титану й фосфору, прояви і родовища золота клинцівського 

типу, літію, танталу, ніобію, рідкісних земель), саме комплексний підхід на 

геолого-формаційній основі сприятиме підвищенню ефективності прогнозу і 

якісно новому рівневі пошуків цих стратегічних видів корисних копалин. 

Власне такими передумовами визначається актуальність дисертаційної 

праці О. В. Гайовського “Алмазоносні формації протоплатформних структур 

Українського щита (на прикладі Кіровоградського блока)”, яку виконано у 

рамках науково-дослідних робіт ЛНУ імені Івана Франка за завданнями 

численних держбюджетних тем, а також спільних госпдоговірних робіт з 

УкрДГРІ (м. Київ), спрямованими на створення моделей формування і виявлення 

особливостей локалізації флюїдизатно-експлозивних алмазоносних і 

споріднених формацій Українського щита, зокрема Кіровоградського блока, з 

метою встановлення критеріїв пошуків зруденіння мантійного походження. 

Розглянута праця обсягом 278 сторінок, з них 150 сторінок тексту, 

містить вступ, шість розділів, висновки, список використаних джерел із 285 

найменувань (з них – 15 іноземні видання, 3 – інтернет-джерела) і 4 додатки. 

Виклад супроводжується 30 таблицями і 37 рисунками (з них 15 – формату 

А3). Рукопис структуровано відповідно до чинних вимог. 



У розділі 1 “Історія вивчення алмазоносності України” детально 

відображено вже понад 60-річну історію вивчення алмазоносності надр 

України. Вказано, що нагромаджений значний фактологічний матеріал дає 

підстави визнавати наявність на її теренах ендогенних джерел алмазів. 

Кіровоградський блок УЩ до 1990-х рр. залишався найменше вивченим з 

погляду алмазоносності порівняно з іншими структурами України. Однак 

нині тут доказово визначено всі геолого-генетичні типи вірогідних родовищ 

алмазу. Це свідчить про перспективність алмазоносності блока і необхідність 

продовження прогнозно-пошукових досліджень у цьому напрямі. 

У розділі 2 “Структурно-речовинні особливості експлозивно-

уламкових алмазоносних формацій Кіровоградського блока 

Українського щита” схарактеризовано риси ендогенних алмазоносних 

утворень. Для вивчення і прогнозування ділянок їхнього поширення автором 

застосовано геолого-формаційний аналіз. Виділено групу експлозивно-

уламкових формацій такого самого рангу, як осадові, вулканічні чи 

інтрузивні формації. Серед групи експлозивно-уламкових формацій 

Кіровоградського блока виділено три типи алмазоносних формацій: 

кімберлітова – лампроїтова – лампрофірова, для кожної з них подано їхню 

морфоструктурну характеристику, своєрідність походження і речовинного 

складу, геолого-структурну позицію та відомі перспективні прояви алмазів, 

що вивчені автором у Кіровоградському блоці УЩ. Розглянуто зв’язок 

алмазоносних геологічних і рудних формацій, а також питання термінології. 

У розділі 3 “Алмазоносні формації протоплатформного 

Кіровоградського блока Українського щита” детально розглянуто 

геологічну будову блока. Показано, що Кіровоградський блок має певні 

історико-геологічні, структурно-формаційні й часові особливості – у 

ранньому протерозої це була частина глобального субмеридіонального 

рухомого поясу, який облямовував і розділяв архейські кратони. Згодом він 

зазнав стабілізації й надалі розвивався в режимі протоплатформи, яка 

внаслідок повсюдної консолідації разом з іншими структурами стала 

складовою докембрійського фундаменту УЩ. 



У протоплатформному Кіровоградському блоці виявлено алмази, 

прояви й ознаки алмазоносних формацій усіх відомих геолого-генетичних 

типів. Взявши це до уваги, автором розроблено наукову методологію 

пошуків алмазу на структурно-формаційній основі, детально вивчено прояви 

кімберлітової, лампроїтової і лампрофірової алмазоносних геологічних 

формацій, для кожної алмазоносної формації схарактеризовано набір 

характерних материнських порід з урахуванням їхніх пропорцій та структуру 

– зональність, багатофазність, морфотипію і морфометрію тіл, деякі 

особливості внутрішньої будови, деталі мінерального складу, петрохімії і 

геохімії, які розкривають специфічні риси окремих формацій. 

У розділі 4 “Епохи активізації протоплатформного 

Кіровоградського блока та розвиток алмазоносних формацій” виконано 

історико-геологічний аналіз співвідношень між тектонічними й 

магматичними структурами, осадонагромадженням та ендо- і екзогенним 

алмазоутворенням. Для Кіровоградського блока визначено головні етапи 

розвитку та загальні закономірності проявів алмазоносних формацій у зонах 

активізації. Особливу увагу в роботі присвячено докембрійському відрізку 

часу, бо, на думку автора, саме тоді були закладені сприятливі геологічні і 

структурно-тектонічні передумови для формування алмазоносних формацій. 

Еволюційний розвиток Кіровоградського блока супроводжувався також 

процесами своєрідного коро- і розсипоутворення. Виникали розсипи 

ільменіту, апатиту, циркону, монациту, золота, алмазів. Найінтенсивніше в 

осадовому чохлі центральної частини УЩ такі розсипи, зокрема алмазоносні 

і потенційно алмазоносні, могли формуватися в середньоюрський, 

ранньокрейдовий, середньоеоценовий, олігоценовий, міоценовий, 

пліоценовий і четвертинний етапи. 

У розділі 5 “Флюїдизатно-експлозивна модель та механізми 

формування алмазоносних структур” акцентовано на характеристиці 

алмазоносних формацій, порід й утворених ними тілах, у формуванні яких 

головну роль відігравали флюїдизатно-експлозивні процеси. Матеріали 

дисертанта дають підстави припускати, що алмазоносні брекчієві трубки 



виникли не внаслідок одноактних потужних газових вибухів, а в зв’язку з 

тривалою діяльністю газової фази. З позицій механізмів флюїдизації на 

основі моделі Т. Вулсі та ін. на прикладі Грузького поля експлозивних 

структур проілюстровано схему розвитку діатрем і стадійність процесу. 

З наведених даних випливає, що кристалізація алмазу можлива у 

системі C–H–O із газової фази, яка слугувала джерелом мантійного вуглецю, 

за низьких термодинамічних параметрів. З мантії виносилися дрібні алмази, 

які виконували роль “зародків” для росту великих кристалів пізньої генерації 

в регіональних тектонічних зонах платформ. 

У розділі 6 “Прогнозно-розшукові критерії та ознаки 

алмазоносності центральної частини Українського щита” наведено 

чинники локалізації, головні критерії прогнозування і перспективну оцінку 

рудоносності Кіровоградського блока. При прогнозній оцінці алмазоносності 

Кіровоградського блока автором удосконалено відомі структурно-тектонічні, 

геолого-геофізичні, геохронологічні, мінералогічні, геохімічні та розроблено 

нові геолого-формаційні і морфогенетичні критерії. Особливо цікавими є 

морфогенетичні критерії, які з позицій запропонованої генетичної моделі для 

Кіровоградського блока розроблено вперше. Ґрунтуються вони на тому, що 

деякі особливості генезису та механізми формування алмазоносних структурі 

формацій можна виявити з урахуванням морфометрії уламкового матеріалу. 

Це дає змогу припустити глибину, вмісне середовище, механізми 

проникнення й умови утворення трубкоподібних тіл. 

Наукові новації досліджень, головно, вбачаються у наступному: 

Вперше обгрунтовано роль флюїдизатно-експлозивних процесів як 

головної рушійної сили специфічного породо- і рудоутворення в 

консолідованій земній корі. 

Вперше модель флюїдизатно-експлозивного породо- і рудогенезу 

покладено в основу вирішення проблеми генезису алмазів та їхнього 

поширення на протоплатформах, чим пояснено важливі аспекти механізмів 

проникнення, умов утворення трубкоподібних тіл і формування алмазів. 

Удосконалено загальне структурно-тектонічне районування 



фундаменту УЩ і виконано структурно-металогенічну оцінку алмазоносності 

території Кіровоградського блока, обґрунтовано його ранжування за 

ступенем важливості виділених алмазоносних структур і формацій. 

До алмазоносних формацій у докембрійському фундаменті й 

фанерозойському чохлі віднесено ендогенні – кімберлітову, лампроїтову, 

лампрофірову та екзогенні – теригенні алювіальну, дельтову і прибережно-

морську. З’ясовано, що з лампроїтовою формацією, крім алмазів, пов’язані 

такі корисні копалини, як Та, Nb, TR, з лампрофіровою – Au, Cu, Co тощо. 

Підтверджено, що алмазоносні формації формувалися на етапах 

активізації протоплатформи в докембрії (середньо-пізньопротерозойський) і 

фанерозої (девонсько-пермський і пізньокрейдово-палеоценовий). 

Запропоновано новий підхід до прогнозування та пошуків родовищ 

алмазів: на формаційному рівні виділено закономірно побудовані різновікові 

алмазоносні й потенційно алмазоносні формації та сприятливі структури 

їхньої локалізації; здійснено типізацію експлозивно-уламкових формацій. 

Достовірність та обґрунтованість наукових положень і висновків, 

сформульованих у дисертації, забезпечується значним обсягом системно і 

комплексно опрацьованого на геолого-формаційній основі геологічного, 

геофізичного, геохімічного, мінералогічного, петрологічного матеріалу. 

Результати досліджень доповідалися на численних вітчизняних і 

міжнародних нарадах, симпозіумах тощо. За темою дисертації опубліковано 

одну колективну монографію, 13 статей у наукових фахових виданнях 

України, одну статтю у виданнях України, які включено до міжнародних 

наукометричних баз Scopus/Index Copernicus, та 21 тезу доповідей. Матеріали 

дисертації використано в шести наукових і двох науково-виробничих звітах. 

Все це підтверджує наукову новизну і належну обгрунтованість отриманих 

даних, а також повне ознайомлення наукової громадськості з основними 

положеннями дисертації. 

Практична значимість праці полягає у виділенні в Кіровоградському 

блоці районів, полів, пошукових ділянок і окремих структур, перспективних 

на прояви флюїдизатно-експлозивних процесів та пов’язаної з ними ендо- й 



екзогенної алмазоносності, на підставі формаційних закономірностей їхнього 

поширення та розроблених нових (геолого-формаційних, морфогенетичних) 

й удосконалених традиційних (структурно-тектонічних, геолого-геофізичних, 

мінералогічних тощо) пошукових критеріїв. Відтак, до перспективних на 

пошуки родовищ алмазу тут віднесено північний схил і центральна частина 

блока, Інгулецько-Криворізька зона і район поширення альпійського 

вулканізму, що аргументовано знахідками його кристалів. 

Важливо, що результати досліджень у вигляді методик і рекомендацій 

на здійснення пошукових робіт передано на виробництво і отримано листи 

підтримки, які підтверджують їхню позитивну апробацію у виробничих 

організаціях Державної служби геології та надр України. 

Зауваження. Зазначаючи вищий від пересічних кандидатських 

дисертацій рівень досліджень, до роботи О. В. Гайовського можна, водночас, 

висловити низку зауважень, інколи дискусійних: 

1. Алмаз, хоч і походить від грецького адамас – нездоланний, – термін 

російський (вперше вжитий у книзі Афанасія Нікітіна “Хождение за три 

моря” (1466–1472 рр.), державною мовою він звучить як діамант, тим паче, 

що це загальновживана у світовій геологічній літературі дефініція (diamond). 

2. На с. 33 виділено три типи алмазоносних формацій: кімберлітова–

лампроїтова–лампрофірова, однак на с. 43 серед геолого-генетичних типів 

алмазних родовищ лампрофірів не згадано, а її члени, зокрема, мінети 

введені до лампроїтів. До речі, дисертант виділяє лише одну перспективну 

лампроїтову формацію, кімберлітова, зрозуміло, буде низькопродуктивною. 

Однак не варто недооцінювати лампрофірову формацію – у Канаді описано 

дайку, складену мінетами, переповненими діамантами, втім низькосортними. 

3. Вказується, що потужність літосфери у межах Кіровоградського 

блока сягає 250 км (с. 60). Яку модель було взято за основу при визначенні 

потужності літосфери: сейсмічну, термічну, петрологічну тощо? Чи було 

відомо до досліджень дисертанта про Кіровоградський блок як 

протоплатформну структуру, що в ранньому протерозої була порівняно 

стійкою ділянкою земної кори? (с. 62). 



4. Автор вважає, що “кристалізація алмаза можлива й у метастабільних 

умовах за низьких термодинамічних параметрів із газової фази флюїдизатів у 

системі С–Н–О, яка слугувала джерелом мантійного вуглецю” (с. 201). 

Насправді вихідною сполукою–джерелом вуглецю для синтезу кристалів 

діаманта, який утворюється у складних фізико-хімічних умовах в процесах 

міграції флюїду у літосферному розломі-трубці, є мантійний СО2. 

5. Нелогічним виглядає розділення дисертантом понять флюїдизит” (та 

його похідних) і “флюїд” (с. 202) (fluidus – від лат. текучий (плинний), бо, 

оскільки “флюїд” характеризує основну властивість речовини середовища 

мінералогенезу, найважливішої субстанції земної кори, – її найвищу 

мобільність, максимальну неупорядкованість структури, плинність стосовно 

як рідкого або газового стану легколетких компонентів (газовий, водний 

розчин), так і розплаву магматичної (силікатної, сольової, карбонатної) 

речовини, то виникнення в’язко-текучих флюїдизованих мас літосфери без 

участі флюїдної складової неможливе у принципі! 

6. Чомусь у числі перспективних для пошуків розсипів, так і виявлення 

корінних джерел діамантів не згадується райгородська світа, перспективи 

алмазоносності якої зумовлені виявленням у її складі кластогенних утворень 

діамантів та їхніх мінералів-супутників, кімберлітових ксенотуфобрекчій з 

автолітами, схожістю формаційного типу з особливим типом алмазоносних 

утворень – пірокластичними кімберлітами в морських осадах (з генезисом на 

стику первинних кімберлітів і перевідкладених розсипів), а також наявністю 

чи не вперше виявлених перспективно алмазоносних флюїдизатно-

експлозивних утворень. 

7. У п. 2 висновків показано, що “Відтак характерним є стійкий тренд 

до підвищення лужності, що починається з утворень кімберлітової формації”, 

проте не зрозуміло, як впливає ця лужність на збереженість кристалів 

діамантів та, можливо, й на ріст самих кристалів, які мінерали і породи 

створюють цю лужність. 

8. Опонент зазначає, що карбонатитові і кімберлітові розплави 

генеруються на різних глибинах, а якщо ці глибини перекриваються, то вони 



максимальнi – для карбонатитів і мінімальнi – для кімберлітів, але останні у 

даному випадку неалмазоносні. Відтак треба бути дуже обережним відносно 

карбонатитових комплексів як позитивного індикатора наявності власне 

алмазоносних кімберлітів, бо поки що ці речі не підтверджено. 

9. Відсутні дані ізотопного аналізу Карбону, які б однозначно 

допомогли у вирішенні актуальних завдань. 

10. Некоректною видається фраза про те, що “Дисертація є завершеним 

науковим дослідженням.” (с. 238), бо формулювання такого висновку не є 

прерогативою дисертанта. 

11. Досить часто зустрічаються такі терміни як: кімберлітоподібні, 

лампроїтоподібні, еклоґітоподібні. Необхідно дати чіткі означення цих 

термінів. Хочеться почути від автора відповідь на наступне: які основні 

критерії і що взято за основу при віднесенні порід до кімберлітів, лампроїтів, 

еклоґітів тощо. 

12. Викликають запитання і деякі формулювання-словосполучення, до 

прикладу, “мааровий вулкан” (с. 195), “мінерали зазнали шокових 

навантажень” (с. 196), “гази і леткі компоненти” (с. 200), “псевдорідинних 

потоків” (с. 203), “Кіровоградський протон” (с. 18 А/р.) тощо. Трапляються й 

неточності перекладу на кшталт: “накопичення”, “кінцевий”, “протікання”, 

“дроблення”. Серед інших зауважень дивною виглядає у табл. 3. 8 (с. 134), 

3.19 (с. 166), 3.20 (с. 167) сума вмістів оксидів, рівна 100 %, а в табл. 3. 14 

(с. 132), 3. 15 (с. 134), 3. 21 (с. 168) її взагалі не наведено. Хто автор геолого-

структурної схеми на с. 126 (рис. 3. 18)? 

Висновок. Висловлені зауваження не впливають на загальну високу 

оцінку наукових новацій і не піддають сумніву основні наукові положення і 

висновки дисертації О. В. Гайовського, що ґрунтуються на особисто 

отриманих даних із застосуванням комплексу сучасних методів вивчення 

рудоносних, зокрема алмазоносних геологічних формацій. Робота базується 

на достатній кількості фактологічного матеріалу, шліхомінералогічного 

пробовідбирання та петро- і геохімічних аналізів. Інтерпретацію одержаних 

геолого-геофізичних даних проведено згідно з отриманими результатами. 




