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офіційного опонента на дисертаційну роботу Яценка Івана Германовича 

«Силікатно-металеві сферули експлозивно-осадових алмазоносних 

формацій України (генетичні та прогнозно-розшукові аспекти)», яка 

представлена на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних  наук за 

спеціальністю 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин 

 

Дисертація І. Г. Яценка «Силікатно-металеві сферули експлозивно-

осадових алмазоносних формацій України (генетичні та прогнозно-розшукові 

аспекти)» складається із вступу, семи розділів та висновків, викладених на 181 

сторінці друкованого тексту і містить 47 рисунків та 11 таблиць. Список 

використаних джерел містить 181 найменування. 

Роботу виконано у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка МОН України (науковий керівник доктор геологічних наук, професор   

М. М. Павлунь).  

Актуальність теми дисертації. Проблема підвищення ефективності 

прогнозно-розшукових робіт на нетрадиційні для України корисні копалини 

експлозивного типу, і в першу чергу на алмази, є досить актуальною науковою і 

прикладною проблемою, оскільки промислових родовищ цих важливих 

корисних копалин на зазначеній території поки що не встановлено. Одним із 

нових неординарних напрямків її вирішення є застосування з метою виявлення 

алмазоносних структур, а також рудоносних утворень експлозивного типу з 

потенційним самородним поліметалевим, благородно-металевим та 

рідкіснометалевим зруденінням силікатно-металевих сферул природного 

походження (продуктів флюїдизатно-експлозивних процесів), які уперше 

системно досліджені та класифіковані автором дисертаційної роботи з різних 

геологічних формацій різних геотектонічних структур України. 

Також великий інтерес до вивчення цих сферул зумовлений тим, що вони 

можуть дати неоціненну інформацію про термодинамічні параметри процесів у 

глибинних геосферах Землі та про їхній склад, оскільки існує уявлення про 

формування сферул у глибинніших зонах мантії, ніж рівень генерації 
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кімберлітового розплаву. Це й зумовлює важливе загальнонаукове значення 

проведених досліджень. 

Дослідження за темою дисертації виконувалися у відповідності до 

тематики науково-дослідних робіт кафедри геології корисних копалин 

геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка в рамках чотирьох держбюджетних тем.  

Наукова новизна досліджень та одержаних результатів полягає у 

розробці науково-методологічної основи використання сферул як діагностичної 

та індикаторно-розшукової ознаки рудоносних флюїдизатно-експлозивних 

утворень, перспективних з точки зору алмазоносності, а також благородно-

металевого та рідкіснометалевого зруденіння. 

Уперше встановлено дві основні групи сферул природного походження: 

а) тип-І – високотемпературний, глибинний, пов'язаний з рудогенними 

експлозивними процесами мантійної природи; б) тип-ІІ – порівняно 

низькотемпературний, пов'язаний з термальним впливом на породи корового 

походження. 

Також уперше доказано, що силікатні сферули ендогенного 

експлозивного походження за хімічним складом утворюють дві основні групи – 

кальцій-силікатні та титан-манган-залізо-силікатні. 

На підставі проведеного аналізу загальних закономірностей поширення 

різних типів сферул у різних геологічних формаціях України встановлено 

наявність сферул у породах усіх досліджених структур кімберліт-лампроїтового 

типу і в породах деяких стратиформних вулканокластичних та осадових 

формацій. 

Всупереч двом основним домінуючим гіпотезам походження сферул – 

імпактній і космогенній – показано, що основна частина досліджених на 

території України сферул є ювенільним компонентом експлозивних ендогенних 

утворень. 

Обґрунтованість та достовірність положень наукової новизни  

забезпечується значним обсягом первинного фактичного матеріалу, здобутого 
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автором безпосередньо під час проведення польових робіт (відібрано понад 300 

проб порід з різних геологічних формацій України) з метою виявлення факту 

наявності сферул у гірських породах різних типів, а також під час здійснення 

аналізу проб щодо вмісту сферул із колекційного фонду геологічного 

факультету ЛНУ ім. І.Франка (більше 400 проб), та проведеними 

мікроаналітичними дослідженнями близько 700 препаратів взірців сферул і 

супутніх мінералів. Мікроаналітичні дослідження виконані метод сучасної 

електронної мікроскопії з використанням енергодисперсійного детектора в 

ЛНУ ім. Франка та в інституті наук про Землю Гейдельберзького університету 

(ФРН), що дозволило автору здійснити типізацію сферул за морфологічними 

ознаками та за особливостями речовинного складу, визначити хіміко-генетичні 

групи сферул та систематизувати результати досліджень летких компонентів 

сферул. Якість результатів інструментальних досліджень підтверджено у 5 

різних лабораторіях світу. 

Наукове та практичне значення одержаних результатів. Наукове 

значення проведених досліджень, зокрема вивчення складу сферул, полягає в 

тому, що вони дають додаткову цінну інформацію про мінеральний і хімічний 

склад глибинних частин Землі і таким чином дають змогу розширити уявлення 

про природу рудогенних флюїдизатно-експлозивних процесів та оцінити роль 

експлозивних процесів у геогенезі і рудоутворенні. 

 Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використанні сферул як розшуково-діагностичної ознаки рудоносних утворень 

флюїдизатно-експлозивного типу. Така можливість зумовлена генетичною 

близькістю алмазів і сферул з одного боку, а також зв’язком сферул із 

благороднометалевим та рідкіснометалевим типами експлозивного зруденіння, 

з іншого боку. Головними напрямами застосування сферул є діагностика 

експлозивних утворень різних типів, розшук експлозивних структур за 

ореолами розсіювання сферул та прогноз імовірного типу зруденіння, 

пов’язаного з флюїдизатно-експлозивними процесами, на підставі аналізу 
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якісного та кількісного складу компонентів експлозивної асоціації – сферул та 

безкисневих мінералів. 

Поряд із сферулами, в якості індикаторно-розшукової ознаки 

дисертантом відзначається також важлива роль супутніх мантійних 

безкисневих мінералів – муасаніту, кусонгіту, корунду.  

Встановлені елементи залежності між комплексом різних типів сферул і 

алмазоносністю дають можливість локалізувати перспективні ділянки для 

цілеспрямованого проведення розшукових робіт на алмази.  

Повнота викладення результатів досліджень та зауваження до 

дисертаційної роботи. Повнота викладення матеріалів у дисертації доводиться 

її структурою та змістом основних розділів. 

У розділі 1 «Сферули у геологічному середовищі. Загальні відомості» 

висвітлено стан вивченості сферул та основні етапи розвитку наукових поглядів 

на природу сферул.  

Зауваження до розділу. У розділі нічого не сказано про результати 

досліджень сферул із кільцевих вибухових структур України (Бовтиської, 

Ілінецької, Белилівської), які, наприклад, представлені в роботі В. І. Ваганова зі 

співавторами, 1985 р.  

У розділі 2 «Методи досліджень» описано реалізований автором 

комплекс геологічних і мінералого-геохімічних методів дослідження, який 

включає польові геологічні дослідження (відбір проб порід з різних геологічних 

формацій), лабораторні методи, що включали стандартний комплекс обробки 

мінералогічних проб та метод електронної мікроскопії з використанням 

енергодисперсійного детектора. 

Зауваження до розділу. У роботі чітко не сказано як саме визначався 

склад сферул – з поверхні чи досліджувалась внутрішня частина. Це важливо, 

оскільки поверхня сферул і внутрішня їх частина можуть мати різний склад.  

Наскільки зрозуміло з наведених рисунків, проводились дослідження 

поперечного перерізу сферул. У такому випадку не завадило б описати 
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технологію приготування препарату для дослідження внутрішньої структури і 

складу сферул.   

Розділ 3 «Мікроскопічне вивчення сферул» присвячений вивченню 

морфологічних особливостей сферул та їх внутрішньої структури. Як результат 

такого вивчення, автором встановлена певна залежність між складом сферул і 

їх формою. 

Зауважень до розділу немає. 

Розділ 4 «Геохімічні, мінералогічні та структурні особливості 

експлозивних частинок» містить результати мікроаналітичних досліджень 

частинок глибинної мінеральної асоціації (сферул типу-І, безкисневих 

мінералів) та сферул і гіалокластів (ГК) типу-ІІ. 

Заувження до розділу наступні: 

1. У дисертації в таблицях хімічного складу сферул вміст заліза  

представлений у трьохвалентній або у двовалентній (для сферул з різних 

регіонів Світу) формі, тоді як в авторефераті вміст заліза представлений у  

двовалентній формі. Незрозуміло, чому такий різнобій? Адже від наявності  

того чи іншого заліза залежить тлумачення окислювальних чи відновлювальних 

умов їх формування. 

2. В роботі зазначається, що автором були проведені дослідження 

вмісту летких компонентів сферул, проте ця тема в ній в достатній мірі не 

розкрита; на думку опонента, цій проблемі потрібно було б присвятити якийсь 

окремий підрозділ в роботі. 

3. На жаль, в дисертаційній роботі не проводились геохімічні 

дослідження мікрокомпонентного складу сферул та порівняльний аналіз з їхнім 

вмістом у метеоритній речовині, що б дозволило вважати ці дослідження більш 

довершеними.  

У розділі 5 «Поширення сферул у геологічних формаціях 

геотектонічних структур України» узагальнені дані з дослідження сферул та 

супутніх частинок пірогенного походження з певних геологічних  формацій 

території України. В межах Українського щита досліджені сферули з 
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експлозивних структур кімберлітового і лампроїтового типу (трубки «Мрія» і 

«Південна», дайкоподібне тіло Щорсівської ділянки, Кіровоградсько-

Смілянське поле експлозивних структур), вибухових структур (Зеленогайська, 

Бовтиська та Белілівська (Західна)), Білокоровицької палеозападини, чохла 

Українського щита (полтавські відклади, теригенно-карбонатні відклади 

сармату, концентрат з Іршанського ільменітового розсипного родовища, 

червоноколірні глини пліоценового віку). Крім того, вивчені сферули з 

пірокластичних фацій і теригенно-осадових комплексів порід з різних ділянок 

Волино-Подільської трапової формації, Донецької складчастої області та 

Карпатської складчастої системи. Для надання більшої ґрунтовності загальним 

висновкам результатів досліджень, автором проаналізований також матеріал 

щодо наявності і складу сферул з кімберлітових трубок відомих алмазоносних 

провінцій Росії (Лєно-Анабарська алмазоносна субпровінція, Архангельська 

алмазоносна провінція).  

Зауваження до розділу: 

1. У підрозділі 5.2. «Волино-Подільська плита, західний схил 

Українського щита (трапова формація Волино-Поділля)» описані інтрузивно-

пірокластичні структури в базальтових утвореннях, що містять численні 

сферули з близьким до базальтів складом. Очевидно, що формування цих 

сферул пов’язано з базальтовим розплавом,  що є прикладом їх утворення у 

зв’язку з траповим типом вулканічної діяльності, а тому доречно було б 

виділити ці сферули в  окремий хіміко-генетичний тип.  

2. На стор. 97 дисертантом допущені неточності щодо синхронної назви 

деяких мегаблоків. Наприклад, вказано Кіровоградський (або Інгулецький) 

мегаблок. Проте Інгулецьким цей мегаблок ніколи не називався; раніше він 

називався Інгуло-Інгулецький, зараз – Інгульський. Також Подільський 

мегаблок не є ідентичним Дністровсько-Бузькому, а це лише частина 

останнього. 

У розділі 6 «Вірогідна модель походження сферул» представлені моделі 

формування різного типу сферул. Силікатні сферули типу-І (титан-манган-
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залізо-силікатні (ТМЗС-СФ) та кальцій-силікатні (КС-СФ)) сформувались із 

високотитанового силікатного первинного розплаву, який не зіставляється з 

відомими типами магми, включаючи кімберлітову, утворення якого здобувачем  

пов’язуються з мантійними плюмами; тобто ці сферули мають глибинну 

природу. Утворення сферул типу-ІІ (силікатні сферули та гіалокласти (ГК)), які 

класифіковані у роботі як окремий тип скляних частинок, спричинено 

термальним впливом на гірські породи (пірометаморфізмом). Такі 

високотемпературні процеси формування цих сферул, як вважає дисертант,  

теоретично можуть мати різну природу: глибинну експлозивну, самозаймання 

природних викидів вуглеводнів, самозаймання вугільних покладів, лісові 

пожежі, удари блискавок.   

Моделі формування сферул досить обґрунтовані, проте є зауваження до 

розділу. Досить суперечливим є пояснення автора щодо утворення силікатної 

фази  ТМЗС–СФ внаслідок процесу окиснення залізо-кремнієвого розплаву і 

водночас твердження про парагенезис сферул з мантійними алмазами. Адже, як 

відомо, в умовах підвищення фугітивності кисню в мантійному процесі алмази 

згорають. 

У розділі 7 «Перспективи використання сферул як розшукової ознаки» 

розглядаються практичні аспекти застосування сферул у геолого-розшукових 

роботах у трьох головних напрямках: діагностика експлозивних утворень 

різних типів, розшук експлозивних структур за ореолами розсіювання сферул 

та прогноз імовірного типу зруденіння, пов’язаного з флюїдизатно-

експлозивними процесами. 

Зауваження до розділу. У роботі зазначається, що сильно алмазоносні 

експлозивні структури характеризуються наявністю широкого спектру 

силікатних сферул. З огляду на це найбільш перспективною вважається 

Білокоровицька структура. Проте Білокоровицька структура не належить до 

структур експлозивного типу, а є палеозападина типово басейнового типу, і 

наявні сферули в її породах – це лише пірокластичні домішки, про що зазначає і 

сам дисертант. Виявлені ж в конгломератах алмази належать до розсипного 
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типу. Отже мову про перспективи її осадових порід на предмет алмазоносності 

можна вести не в ракурсі корінної (експлозивної), а в ракурсі розсипної 

алмазоносності. З іншого боку наявність різномаїття сферул першого типу, як і 

знахідки самих алмазів та інших супутніх мінералів в конгломератах, 

засвідчують про існування корінних джерел алмазів в обрамленні структури. 

Рекомендації по використанню результатів дисертаційної роботи. 

Отримані результати досліджень, на думку опонента, можуть бути використані 

в таких напрямках: 

– для вирішення наукових питань щодо речовинного складу глибинних 

геосфер землі та  термодинамічних параметрів глибинних процесів; 

– у прогнозно-пошукових цілях на алмази, благородні й рідкісні метали 

експлозивного походження; 

– під час проведення регіональних геологічних досліджень для 

розчленування та кореляції стратиграфічних підрозділів, які містять ефузивні і 

пірокластичні утворення; 

– у навчальних курсах учбових закладів. 

Заключний висновок. 

Оцінюючи дисертаційну роботу І. Г. Яценка в цілому, слід відзначити, що 

вона є завершеною науковою працею, актуальність якої не викликає сумнівів. 

Робота є піонерською для України. ЇЇ наукова новизна і практичне значення для 

розробки науково-методологічної основи використання сферул як 

діагностичної та індикаторно-розшукової ознаки рудоносних флюїдизатно-

експлозивних утворень, перспективних з точки зору алмазоносності, а також 

благородно-металевого та рідкіснометалевого зруденіння є незаперечні. 

Усі висновки в роботі в достатній мірі аргументовані фактичним 

матеріалом, а вказані до неї зауваження не знижують наукового та практичного 

значення проведених досліджень. 

Зміст і обсяг опублікованих праць І. Г. Яценка у повній мірі висвітлюють 

основні положення дисертації. За темою дисертації опубліковано 36 праць (12 

статей у фахових наукових виданнях і 24 тези доповідей на наукових 



 

 


