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ПЕРЕДМОВА 

 
Термобарогеохімія  –  важливий  кардинально  новий  теоретико‐методо‐

логічний  і  методичний  науково‐прикладний  напрям  у  геологічній  науці. 
Його ще називають мінералофлюїдологія, або вчення про флюїдні включення 
в мінералах. Термобарогеохімія зародилася в Україні у Львівському держав‐
ному  (нині  національному)  університеті  імені  Івана  Франка  наприкінці 
1940–на початку 1950‐х років, отже, майже 75 років тому. 

Ця нова галузь геологічних знань виникла на межі фізичної хімії й гене‐
тичної мінералогії. До середини ХХ ст. вона відігравала, здебільшого, допо‐
міжну роль у розкритті генезису мінералів як так звана мінералогенетична 
термометрія,  а  згодом  –  мінералотермометрія  та  барометрія.  Завдяки  ре‐
зультатам фундаментальних досліджень, специфічним експериментам і ви‐
користанню прецизійних на той час методів Микола Порфирович Єрмаков 
(молодий та амбітний доцент,  завідувач кафедри загальної геології  геоло‐
гічного факультету) і його перші учні вивели термобарогеохімію на рівень 
науки,  яка поєднала наукові  інтереси  сучасної  геології,  петрології, мінера‐
логії,  геохімії  і  теорії  рудогенезу. Наукова  геологічна  спільнота  сприйняла 
термобарогеохімічні дослідження як якісно нове й потужне джерело гене‐
тичної  інформації  про  фізико‐хімічні  процеси,  що  відбуваються  під  час    
мінерало‐  чи  рудогенезу,  та  надважливу  складову  вчення  про  родовища 
корисних копалин. 

Микола Єрмаков був цілеспрямованою, рішучою, ерудованою особисті‐
стю,  яка  інтуїтивно  “побачила  за  деревами  ліс”:  одразу  після  створення  
1945 р.  геологічного факультету він оперативно організував першу в світі 
наукову групу  і  створив спеціалізовану лабораторію з дослідження флюїд‐
них включень у мінералах. Уже 1948 р. він прочитав для студентів‐старшо‐
курсників  піонерний  “Курс  лекций  по  минералотермометрии  (по  данным 
изучения включений в минералах)”, а 1950 р. опублікував монографію “Ис‐
следования  минералообразующих  растворов  (температуры  и  агрегатное 
состояние)”.  Усе  це  сприяло  появі  на  факультеті  групи  молодих  учених‐
ентузіастів, серед яких Євген Вульчин, Юрій Долгов, Володимир Калюжний, 
Василь  Лесняк,  Леонід  Колтун  (перший  аспірант  Миколи  Порфировича), 
Ром приєдналися  еан Сухорський, дещо пізніше до них  Євген Лазько, Нін ль 
М’язь, Андрій Пізнюр. 

Дослідження  флюїдних  включень  у  мінералах  “з  мірою  і  числом”  (за 
М. Єрмаковим)  у  різній  за  віком  і  будовою  геологічній  матриці  дає  чи  не 
єдину змогу отримати повне уявлення про петрологічні процеси й генезис 
мінералів  та  їхніх  парагенезисів  у  родовищах  корисних  копалин,  а  також 
про загальну спрямованість і динаміку геологічних та фізико‐хімічних про‐
цесів породо‐ й рудоутворення, що є об’єктивним підґрунтям для прогноз‐
но‐металогенічних робіт та оцінювання рудно‐формаційної перспективнос‐
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ті  різнорангових  геологічних  структур.  Без  предметного  фактологічного 
матеріалу про термобаричний режим, агрегатний стан, іонно‐газовий склад 
середовища мінералоутворення,  тренди  і  градієнтні  закономірності  їхньої 
еволюції  з часом  і в просторі  (зональність) виконати зазначені роботи не‐
можливо. 

Таку  об’єктивну  інформацію  ефективно  забезпечують  прецизійні  ком‐
плексні  термобарогеохімічні  дослідження  флюїдних  включень  у  мінера‐  
лах – герметично ізольованих “мікропроб” та свідоцтв геолого‐геохімічних 
процесів, які відбувалися десятки й сотні мільйонів років тому під час фор‐
мування земної кори і мантії. Згідно з сучасними уявленнями, включення – 
це будь‐яка ділянка в тілі мінералу, яка в процесі його кристалізації герме‐
тично ізольована в мінералі‐господарі й має з ним фазову межу. Включення 
є  дефектом  кристалічної  структури.  За  ступенем  інформативності  розріз‐
няють три категорії включень: мінералогічного середовища, навколишньо‐
го середовища і тверді (прото‐, син‐ та епігенетичні). 

Власне завдяки такій інформативності М. Єрмаков довів науковому гео‐
логічному соціуму нині вже загальновідоме генетичне і прикладне значен‐
ня  флюїдних  включень.  Однак  цьому  передували  геніальні  передбачення 
акад.  В.  Вернадського,  який  1933  р.  у  другому  томі  знаменитої  “Истории 
минералов  земной  коры”  писав:  “Включения  требуют  сейчас  самого  при‐
стального  и  настойчивого,  систематического  изучения.  Это  изучение  во 
многом  изменит  наши  представления  об  истории  природных  вод  в  более 
глубоких участках земной коры. После работ Сорби прошло 60 лет, и с тех 
пор мощности нашей научной работы более чем удвоились. Тот, кто возь‐
мётся за эту работу сейчас, имеет перед собой область огромных и важных 
достижений” (Вернадский, 1933). Достеменно невідомо, чи знав про ці про‐
рочі  слова М.  Єрмаков,  майбутній  лауреат  Державної  премії  СРСР  і  премії     
В. І. Вернадського (хіба не фатум – стати лауреатом премії імені людини, яка 
передбачила таке майбутнє?), тодішній доцент кафедри загальної геології і 
другий декан геологічного факультету, однак саме він розробив теоретичне 
підґрунтя й переконливо довів практичне значення нового напряму геоло‐
гічної науки – термобарогеохімії. Нині це глибоко змістовно розгалужений і 
структурований напрям (теоретичний, аналітичний, методичний, приклад‐
ний  та  ін.),  який  з  “мірою  і  числом”  розкриває  складні  генетичні  питання 
перебігу процесів різнорівневої петрології й рудогенезу,  седиментації, діа‐
генезу, генерації й акумуляції вуглеводнів, допомагає вирішувати прогноз‐
но‐металогенічні  й  розшуково‐оцінні  завдання  на  рівні  металогенічних 
провінцій, районів, полів, рудних тіл. 

У пропонованій праці предметно, хоча й дуже стисло, схарактеризовано 
історію  формування  і  розвитку  термобарогеохімії  в  Україні  загалом  та  в 
регіональних  науково‐дослідних  геологічних  інституціях,  зокрема.  Адже  з 
часом в Україні,  крім Львівського національного університету  (ЛНУ)  імені 
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Івана  Франка,  сформувалися  інші  достатньо  потужні  науково‐дослідні 
центри з вивчення флюїдних включень у мінералах, а саме: в Інституті гео‐
логії і геохімії горючих копалин (ІГГГК) НАН України (Львів), Інституті гео‐
хімії, мінералогії та рудоутворення (ІГМР) імені М. П. Семененка НАН Украї‐
ни (Київ), де  їх започаткували випускники геологічного факультету Львів‐
ського університету В. Калюжний і Д. Возняк, відповідно, а також в Інститу‐
ті геохімії навколишнього середовища НАН України й Інституті фундамен‐
тальних  досліджень  (Київ).  Термобарогеохімічні  дослідження  свого  часу 
провадили  в  Дніпропетровському  гірничому  інституті,  Донецькому  полі‐
технічному  інституті,  Донбаському  гірничо‐металургійному  інституті  (Ал‐
чевськ), Івано‐Франківському інституті нафти і газу, Інституті мінеральних 
ресурсів Міністерства геології України в Сімферополі. 

Отже,  Україна,  особливо  ЛНУ  імені  Івана  Франка,  зробила  важливий 
внесок у започаткування, становлення й розвиток усіх сформованих пізніше 
(навіть  у  межах  колишнього  СРСР)  напрямів  термобарогеохімії.  Разом  з 
ІГГГК НАН України та ІГМР імені М. П. Семененка НАН України Львівський 
університет  продовжує  непросту  наукову  роботу  з  вивчення  флюїдних 
включень у мінералах, без результатів досліджень яких немислимі глибокі 
теоретично‐гіпотетичні напрацювання в усіх сферах сучасної геології – нау‐
ки про геологічну будову, історію формування Землі та проблеми, які відбу‐
валися  й  відбуваються  в  її  надрах.  Без  цих  різнобічних  знань  неможливо 
відшукати ключ до розшуків і розвідки родовищ розмаїтих видів мінераль‐
ної сировини, а без них, як відомо, не може існувати й розвиватися людська 
циві ів лізація. Сподіваємося, що частина молодої генерації геолог обере цей 
тернистий, проте дуже вдячний шлях наукового пізнання. 

Основними  об’єктами  термобарогеохімічних  досліджень,  результати 
яких е ут  висвітлені  в  монографії,  слугували,  головно,  г ологічні  ворення 
України, частково – інших країн. 

Пропонована  книга  містить  передмову,  п’ять  розділів,  післямову     
(українською, англійською й російською мовами), а також список викорис‐
таної  й  рекомендованої  літератури,  який  налічує  понад  850  найменувань, 
що  засвідчує  вагомий  внесок  українських  учених  у  розвиток  науки  про 
флюїдні включення. Оригінальні фактичні матеріали, які стосуються історії 
термобарогеохімії  й  основних  результатів  термобарогеохімічних  дослі‐
джень в Україні,  автори монографії  збирали й  узагальнювали досить три‐
валий час. Однак написання цієї книги було б неможливе без самовідданої 
праці численних сподвижників термобарогеохімії в різних науково‐дослід‐
них  осередках  України.  Завдяки  їхнім  багаторічним  наполегливим,  педан‐
тичним, скрупульозним дослідженням включень у мінералах різного гене‐
зису вдалося сформувати й нині значно розширити базу даних про геохімі‐
чні й термобаричні параметри флюїдних середовищ мінерало‐ і рудогенезу 
в  літосфері  Землі.  Власне  узагальнення,  аналіз  та  інтерпретація  колосаль‐
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ного масиву даних про склад, фізико‐хімічні властивості й генезис флюїдів 
верхньої мантії й земної кори становлять основу монографії. У підсумку це 
дало змогу дійти фундаментального висновку про те, що перебіг процесів 
петро‐,  мінерало‐,  рудо‐,  нафтидогенезу  та  формування  родовищ  рудних, 
нерудних  і  вуглеводневих  корисних  копалин  визначений  особливостями 
дегазації (дефлюїдизації) Землі та її впливом на перетворення вуглецевис‐
тих сполук під час теригенної, органогенної, хемогенної седиментації та на 
процеси діагенезу осадів різного походження. 

Автори монографії – львів’яни – узяли на себе сміливість узагальнити, 
проаналізувати, наскільки це можливо, наявний багаторічний різноплано‐
вий фактичний матеріал щодо історії термобарогеохімічних знань і фунда‐
ментальних здобутків термобарогеохімії в Україні, керуючись тим, що саме 
у  Львівському  університеті  ця  нова  наука  зародилася  (М. Єрмаков),  а  в 
ІГГГК НАН України  значно розвинулась  (В. Калюжний, О. Петриченко). На‐
скільки вдалою виявилась ця спроба, оцінювати читачеві. 

Ми щиро вдячні всім зазначеним у книзі співробітникам наукових уста‐
нов, працівникам закладів вищої освіти й виробничих організацій України, 
а також їхнім очільникам, завдяки яким видання побачило світ. 

На  окремі  теплі  слова  подяки  заслуговують  Ю.  Белецька,  Ю.  Дацюк,          
З.  М О.  Савіна,  Л.  Яриш,  за  технічної  допомоги  яких  монографію атвіїшин, 
підготовлено до друку. 

 



 

 
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ  

 

ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ 
ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЇ, ЕТАПНІСТЬ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ 

 
Термобарогеохімія як нова галузь геологічної науки зародилась і сфор‐

мувалася в Україні в 1940–1950‐х роках на геологічному факультеті Львів‐
ського університету. Її започаткував доцент (згодом професор) Микола Єр‐
маков на підставі даних дослідження флюїдних включень у мінералах. Най‐
вагоміші  тогочасні результати цих досліджень висвітлено в перших номе‐
рах Мінералогічного збірника, окремих статтях,  спеціальному монографіч‐
ному  додатку  до  Мінералогічного  збірника  №  3  (1949)  у  вигляді  праці 
“Критерии познания генезиса минералов и среда рудообразования” та фун‐
даментальній  монографії  “Исследования  минералообразующих  растворов 
(температуры и  агрегатное  состояние)”  (Харьков,  1950).  Саме на  геологіч‐
ному  факультеті  за  підтримки  тодішніх  завідувачів  кафедр  мінералогії  і 
петрографії  Є. Лазаренка  й  В. Соболєва  (майбутніх  академіків)  М. Єрмаков 
та його учні й колеги Є. Вульчин, Ю. Долгов, В. Калюжний, Л. Колтун, Є. Ла‐
зько,  В. Лесняк, Н. М’язь,  А. Пізнюр,  Р.  Сухорський  заклали науково‐теоре‐
тичні, методичні й аналітичні основи термобарогеохімії. 

Термобарогеохімія  –  нова  галузь  геологічних  знань  (Ляхов, Матковсь‐
кий,  Павлунь,  Сіворонов,  2013),  яка  має  особливий  об’єкт  дослідження  – 
мікровключення  флюїдів  у  кристалах  мінералів  та  особливе  завдання  – 
розкрити фізико‐хімічну природу, просторово‐часову послідовність прояву 
і мінливість параметричних характеристик флюїдів на підставі динамічного 
підходу  до  перебігу  процесів  мінералогенезу  в  різних  флюїдодинамічних 
ситу а ый, 1982). З кінця 1 4 раціях літосфери Землі (К люжн 9 0‐х  оків ця наука 
стрімко розвивалася в Україні. 

Загальноприйняту  нині  назву  термобарогеохімія,  яку  запропонував 
М. Єрмаков  (рис.  1),  затвердили  1970  р.  на Другій міжнародній  нараді  Ко‐
місії з рудоутворювальних флюїдів у включеннях (Токіо–Кіото, Японія), де 
вона виборола першість у  альтернативної назви термодинамічна геохімія. 
Зазначимо,  що  спочатку  М. Єрмаков  називав  цю  галузь  знань  учення  про 
мінералоутворювальне  середовище  (1957),  пізніше  її  називали  мінерало
гічна  термометрія  і  барометрія  за  включеннями  в  мінералах,  мінерало
флюїдологія  (Калюжный,  1982),  fluid  inclusions  (Roeddеr,  1984),  мікро
флюїдологія (Кигай, 2003). 

Звичайно, вивчення включень у мінералах розпочали задовго до М. Єр‐
макова, оскільки про них було відомо ще від часів природодослідників‐ен‐
циклопедистів  (Ермаков, 1950;  Смит, 1956  та  ін.).  Ці  матеріали  досить 
детально  проаналізували  Г. Кульчицька,  Д. Возняк  та  Д.  Черниш  у  статті  
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Рис. 1. Микола Порфи‐
рович  Єрмаков (1913–
1993) – засновник  

термобарогеохімічної  
школи. 

стера,  Н. Циркеля,  А.  Філіпса  і,  особливо,  класичну 
працю  англійського  вченого,  члена Лондонського ко‐ 

ролівського товариства Генрі Кліфтона Сорбі (Н. С. Sorby. On the Microscopic, 
Structure of Crystals, Indicating the Origin of Minerals and Rocks, 1858). Учений 
чи не вперше виготовив препарат – шліф, використав нові на той час мож‐
ливості  й  результати  мікроскопічного  методу  дослідження  мінералів  і 
всебічно  обґрунтував  придатність  флюїдних  включень  для  визначення 
умов  утворення  мінералів  (рис.  2).  Він  не  тільки  описав  включення,  а  й 
дослідив  закономірності  їхнього  утворення  у  вирощених  ним  кристалах 
солей, дослідив вплив тиску на розмір газового пухирця та вивів рівняння 
залежності  між  відносним  розміром  газового  пухирця,  температурою  й 
тиском, а також зробив важливий висновок про те, що кристали з водними 
вклю

“Фе тномен успіху  ермобарогеохімії Миколи Єрмакова 
(до 100‐річчя від дня народження)” (2014). 

Учення  про  мінералоутворювальне  середовище 
за включеннями в мінералах пов’язане зі “стихійним” 
вивченням  включень  і  формально  започатковане 
Аль‐Біруні  (близько  973–1048),  який  уперше  висло‐
вив  геніальну  на  той  час,  однак,  на  жаль,  швидко 
забуту  думку  про  те,  що  включення  в  мінералах  є, 
безсумнівно,  доказом  їхнього  зародження  з  водного 
середовища.  Проте  справжнім  початком  учення 
можна  вважати  спеціальне  вивчення  самореєстру‐
вальних  термометрів  і  барометрів  Г.  Деві,  Д.  Брюй‐

ченнями  утворилися  з  води,  а  з  включеннями  скла  –  із  вулканічних 
розплавів. 

За даними Ф. Г. Сміта (1956), який досить детально проаналізував праці 
Г.  Сорбі  в  російському  перекладі  книги  “Геологическая  термометрия  по 
включениям в минералах”  (1956),  Г.  Сорбі  завершив доповідь у Лондонсь‐
кому науковому товаристві такими словами: “Я доказал, что нет обязатель‐
ной связи между размерами явления и его значением и что, хотя образцы, 
описанные мною, малы, выводы, которые следует сделать из наблюдений 
над ними, велики” (цит. за (Смит, 1956, с. 16)).  

Мабуть,  незалежно  від  Г. Сорбі,  у  царській  Росії  значення  включень  у 
мінералах  оцінив  молодий  професор  Санкт‐Петербурзького  гірничого  ін‐
ституту О. Карпінський (1880), а згодом – Я. Самойлов (1906). На сторінках 
“Горного  журнала”  О. Карпінський  писав,  що  серед  розмаїтих  включень  у 
мінералах  і  гірських породах особливий  інтерес становлять включення рі‐
дин, що їх учений не без підстав тлумачив як частинки середовища, у якому 
відбувалося  утворення  мінеральних  речовин.  Яків  Самойлов  у  монографії 
“Минералогия жильных месторождений Нагольного кряжа (Донецкий бас‐
сейн)”  (1906)  зазначив,  що  ці  включення  бувають  газоподібні,  рідкі  або  
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тверді, вони часто роблять речовину “нечистою” для хімічного аналізу, про‐
те є цінним матеріалом для найважливіших висновків про походження мі‐
нералів.  

 

   
Абу Алі Райхан М

ал‐Біруні  
ухаммад ібн Ахмад  
(973–1048). 

Генрі Кліфто
(1826–19

н Со
08). 

рбі 

Рис. 2. Зачинателі вивчення включень у мінералах. 
 

У  праці  “История  минералов  земной  коры”  (1960)  В.  Вернадський     
стверджував, що  після  Г.  Сорбі  ніхто не  охопив це  питання  в  необхідному 
масштабі.  Він  писав, що  включення  потребують  найвимогливішого  систе‐
матичного  вивчення,  яке  значно  змінить  наші  уявлення  про  історію  при‐
родних вод у глибоких ділянках земної кори (Павлишин, Матковський, Дов‐
гий, 2003, 2007). 

Загалом публікація Г. Сорбі започаткувала вивчення включень у мінера‐
лах, про що свідчить різке збільшення досліджень на цю тему. У Російській 
імперії кількість праць про включення за цей період незначна: вісім праць 
до 1900 р. і 14 – після. У довідковому виданні “Включения растворов и рас‐
плавов в минералах. Библиография русской литературы за 100 лет (с 1870 
по  1970  г.)”  (ред.  Н.  П.  Ермаков,  сост.  И.  В.  Богоявленская,  Н.  П.  Ермаков,        
В.  Б.  Наумов,  1971)  зазначено,  що  початком  термобарогеохімічних  дослі‐
джень у Росії стала праця А. Ауербаха “Наблюдения над кристаллами топаза 
под микроскопом” (1870), у якій учений, описуючи включення в кристалах 
топазу,  припустив,  що  дрібніші  порожнини  можуть  бути  наслідком  пере‐
кристалізації великих. З погляду сьогодення (Кульчицька, Возняк, Черниш, 
2014), це перше висловлення думки про розшнурування включень. Ці дані, 
як і деякі інші праці, містяться в доповненні, зробленому Г. Леммлейном до 
вже згаданої книги Ф. Сміта (1956).  



 
   

     
 
У  колишньому  Радянському  Союзі  цікавими  були  повідомлення               

Г. Леммлейна (рис. 3) про первинні і вторинні включення в сольових міне‐
ралах,  спостереження О. Шубнікова  (1935) про захоплення маточного роз‐
чину під час росту кристалів, експериментальні дані з характеристики вод‐
них розчинів М. Хітарова та Л. Іванова (1940). 
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Рис. 3. Ге перших  оргій Глібович Леммлейн (1901–1962) – один із 

радянських дослідників включень у мінералах. 
 

Загалом протягом 1929–1939 рр. у світі було опубліковано лише десять 
статей,  що  стосувалися  дослідження  включень  у  мінералах.  На  думку 
Д. Возняка (2012), це був період втрати інтересу до можливостей за флюїд‐
ними  включеннями  вірогідно  реконструювати  умови  мінералоутворення. 
Проте  серед  праць  цього  періоду  на  особливу  увагу  заслуговує  стаття            
Г.  Леммлейна  “Вторинні  включення  рідини  в мінералах”,  опублікована  ні‐
мецькою мовою 1929 р. У ній включення в мінералах уперше розділено за 
гене первинні тичним  принципом  на  дві  великі  групи  –  та  вторинні,  а  за 
їхнім умістом – на аутигенні та ксеногенні.  

Упродовж  1940–1949  рр.  опубліковано  49  праць,  присвячених  вклю‐
ченням у мінералах, з них 22 – російською мовою, протягом 1950–1959 рр. – 
258  статей  і  книг,  з  них  198  (тобто  майже  80  %)  –  російською  мовою.     
Серед  них  вагоме  місце  посідають  праці  співробітників  першої  в  світі  ла‐
бораторії  з  вивчення  включень  у  мінералах,  організованої  у  Львівському 
університеті, – М. Єрмакова, Є. Вульчина, Ю. Долгова, В. Калюжного, Л. Кол‐
туна, Є. Лазька, В. Лесняка, Н. М’язь, А. Пізнюра, Р. Сухорського (рис. 4). 
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Рис. 4. Перша група дослідни ського університету (1951). 
З іва направо сидять: М. Єр ь: В. Калюжний, Л. Колтун,  

ків включень у мінералах Львів
маков, Н. М’язь, А. Пізнюр, стоятл
Ю. Долгов, Є. Лазько, В. Лесняк. 

 

Учення  про  мінералоутворювальні  флюїди  тільки  починало  розвива‐
тися,  а  вже  1949 р.  В. Соболєв  (рис.  5)  у  книзі  “Введение  в  минералогию 
силикатов”  зазначив  таке:  “Ключ  к  окончательному  доказательству  этих 
выводов  …  лежит,  с  одной  стороны,  в  изучении  критических  явлений 
природных  растворов,  остатки  которых  мы  имеем  в  пузырьках,  заклю‐
чённых в минералах, а с другой стороны, связан с разработкой абсолютной 
температурной градуировки процессов минералообразования, важнейшим 
мето и тех дом  которой  является  зучение  же  пузырьков,  что  детально 
разобрано в работах Г. Г. Леммлейна и Н. П. Ермакова”. 

Потужно  підтримав  нову  науку  і  Є.  Лазаренко,  який  наголошував,  що 
саме “при изучении различных закономерностей возникновения, развития 
и  разрушения  как  отдельных  минералов,  так  и  минеральных  месторож‐
дений  важное  значение  приобретает  исследование  минералообразующей 
среды.  ...  Значительным  вкладом  в  этом  отношении  являются  работы 
Н. П. Ермакова, намечающие пути к установлению объективных критериев 
познания процессов минералообразования” (Лазаренко, 1951). Позитивною 
була рецензія “О книге Н. П. Ермакова “Исследования минералообразующих 
растворов  (температуры  и  агрегатное  состояние)”  (Лазаренко,  Лазько, 
1951). 

Євген Лазаренко  –  один  із  перших,  хто  далекоглядно  оцінив  значення 
дослідження  включень  мінералоутворювального  середовища  для  визна‐
чення об’єктивних параметрів і критеріїв пізнання процесів мінералоутво‐
рення (див. рис. 5). Спочатку вчення про включення ґрунтувалося здебіль‐
шого  на  термометрії  включень,  а  Євген  Костянтинович  уже  констатував: 
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“Включення  можуть  стати  найважливішим  показником  тиску  та  складу 
мінералоутворювального  середовища,  дадуть  змогу  розширювати  головні 
термодинамічні параметри середовища мінералоутворення та їхню еволю‐
цію,  їхнє  значення  збільшуватиметься  відповідно  до  ступеня  розвитку 
методик і теорії дослідження” (1967). 

 

   
Володимир Степанович Соболєв 

(1908–1982). 
Євген Костянтинович Лазаренко 

(1912–1979). 

Рис. 5. Учені, які підтримали розвиток термобарогеохімії й передбачили її велике майбутнє. 
 

У 1952 р. М. Єрмаков переїхав до Москви, де працював у Московському 
державному  університеті  на  посаді  професора  кафедри  мінералогії,  а  зго‐
дом його обрали професором кафедри геології  і геохімії корисних копалин 
геологічного  факультету  (кафедра  акад.  В. Смірнова).  Паралельно Микола 
Порфирович  активно  займався  створенням  унікального  музею  –  Музею  
землезнавства, першим директором якого був тривалий час. Водночас уче‐
ний  продовжував  працювати  над  проблемами  термобарогеохімії.  З  його 
ініціативи в очолювану ним національну секцію були об’єднані термобаро‐
геохімічні відділення, що виникли в різних містах колишнього СРСР (Львів, 
Москва, Ленінград, Новосибірськ, Улан‐Уде, Алма‐Ата, Ростов‐на‐Дону). За‐
початковано тісні міжнародні наукові зв’язки, зокрема, на ХХІІ сесії Міжна‐
родного  геологічного конгресу в  Індії  (1964)  створено комісію з вивчення 
включень у складі Міжнародної асоціації досліджень генезису рудних родо‐
вищ,  президентом  якої  до  1974  р.  був  М. Єрмаков,  а  віце‐президентом  –   
відомий американський геолог‐термобарогеохімік Е. Рьоддер (Edwin Roed‐
der) (рис. 6). У московський період праці М. Єрмакова з’явились капітальні 
монографічні узагальнення світового значення з теоретичних, методологі‐
чних,  генетичних,  дидактичних  і  прикладних  питань  термобарогеохімії: 
“Research on the Nature of Mineral Forming Solutions” (1965), “Геохимические 
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сист Термобарогеохимия”  (1979,    емы  включений  в  минералах”  (1972),  “
соавтор Ю. Долгов). 

З 1963 р. під егідою М. Єрмакова почали ре‐
гулярно (спочатку через два, а пізніше – через 
чотири  роки)  проводити  всесоюзні  й  регіо‐
нальні  (республіканські)  наради,  до  яких  дру‐
кували  збірники  матеріалів  і  тез  доповідей, 
видавали  щорічні  бібліографічні  покажчики 
вітчизняної й  іноземної літератури з термоба‐
рогеохімії,  запровадили  розділ  “Включення”  в 
універсальній  десятковій  класифікації  (УДК), 
науковці  захищали  докторські  й  кандидатські 
дисертації,  друкували  монографії  та  численні 
статті. 

Отже, 1960–1970‐ті роки – це етап станов‐
лення  термобарогеохімії  як  галузі  знань  на 
стику геохімії та мінералогії (Ермаков, Долгов, 
1979). 

Едвін Рьоддер (1919–2006). 

З  цього  приводу  в  передмові  від  редакції  “Тезисов  докладов  ІV  регио‐
нального совещания по термобарогеохимии процессов минералообразова‐
ния” (Ростов‐на‐Дону, 1973) відповідальний редактор М. Єрмаков зазначив 
таке:  “Интенсивное  развитие  стыковых  направлений  естественных  наук, 
стремление проникнуть в  сокровенные механизмы геологических процес‐
сов, подойти с  “мерой и числом” к характеристике условий формирования 
эндогенных  месторождений  обусловили  появление  новой  ветви  наук  о 
Земле – термобарической геохимии, специфическими объектами изучения 
которой являются “законсервированные” в минералах частички глубинных 
рудообразующих  флюидов,  разнообразные  газовые,  жидкие  или  расплав‐
ные включения. За последние пять лет, прошедшие со времени ІІІ Всесоюз‐
ного  совещания  по  минералогической  термобарометрии  и  геохимии  глу‐
бинных минералообразующих растворов, многими научными коллектива‐
ми и отдельными исследователями получены новые интересные данные в 
области  изучения  включений  растворов  и  расплавов  в  минералах.  Резко 
возрос интерес геологов в отношении прикладного использования резуль‐
тато о и 

Ри й с. 6. Видатний американськи
термобарогеохімік  

в термобарогеохимических исследований в практике п исковых  раз‐
ведочных работ”. 

У  1975  р.  у  Львові  відбулась  республіканська  нарада  “Углерод  и  его      
соединения  в  эндогенных  процессах  минералообразования  (по  данным 
изучения флюидных включений в минералах)”, матеріали якої опублікова‐
но у збірнику тез доповідей наради й окремим виданням з аналогічною на‐
звою  (1978).  А  1985  р.  у  Львові  проведено  чергову,  уже  Сьому  всесоюзну 
нараду  “Термобарогеохимия  и  геохимия  рудообразующих  флюидов  (по 
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включениям в минералах)”. Її матеріали теж опубліковано: вийшли збірник 
тез доповідей у двох частинах і два збірники наукових праць: “Минералооб‐
разующие флюиды и рудогенез. Материалы VII Всесоюзного совещания по 
термобарометрии и  геохимии  рудообразующих флюидов”  (1988)  і  “Геохи‐
мия и термобарометрия эндогенных флюидов” (1988). 

Дмитро Возняк у статті  “Розвиток в Україні вчення про флюїдні вклю‐
чення в мінералах” (2005) проаналізував стан термобарогеохімічних дослі‐
джень в Україні у другій половині ХХ ст. й на межі тисячоліть. Учений стис‐
ло  висвітлив  історію  виникнення науково‐дослідних  центрів  і  осередків  з 
дослідження  включень  у  мінералах  у  Львові,  Києві  та  Новосибірську,  сха‐
рактеризував  методи  досліджень,  відповідну  апаратуру  й  використання 
фізико‐хімічного  аналізу різних  систем для відтворення РТ‐параметрів мі‐
нералоутворення за флюїдними включеннями (зазначено про кілька десят‐
ків  методів  та  їхніх  авторів  –  В.  Калюжного,  О.  Петриченка,  Д.  Возняка  та 
ін.).  У  статті  наведено  стислу  інформацію  про  головні  геологічні  об’єкти 
вивчення, публікації з термобарогеохімічної тематики (сотні статей, близь‐
ко 25 монографій), авторів понад 50 захищених докторських і кандидатсь‐
ких дисертацій, підготовку фахівців.  

Досягнення в галузі термобарогеохімії висвітлено також у публікаціях з 
нагоди  ювілейних  дат  М.  Єрмакова:  Лазько  Е. М.,  Матковский О. И.,  Пиз
нюр А. В. Николай Порфирьевич Ермаков – основоположник термобарогео‐
химии  (1989);  Ляхов  Ю.,  Павлунь  М.,  М’язь  Н.  Термобарогеохімічна  школа 
професора  М. П. Єрмакова  (до  90‐річчя  від  дня  народження)  (2003);  Пав
лунь М.  Історія термобарогеохімічних досліджень на геологічному факуль‐
теті:  етапи  становлення  і  теоретико‐прикладні  наслідки  (2012); Ляхов Ю., 
Матковський  О.,  Павлунь  М.,  Сіворонов  А.  Професор  Микола  Порфирович 
Єрмаков – теоретик  і  засновник нової галузі геологічних знань – термоба‐
рогеохімії  (до 100‐річчя від дня народження)  (2013); Ляхов Ю.  В., Матков
ский О.  И.,  Павлунь Н.  Н.,  Сиворонов А.  А.  Профессор Николай Порфирьевич 
Ермаков – теоретик и основатель нового направления геологической нау‐
ки – термобарогеохимии (к 100‐летию со дня рождения) (2014); Кульчиць
ка Г., Возняк Д., Черниш Д. Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрма‐
кова (до 100‐річчя від дня народження) (2014). 

Результати  термобарогеохімічних  досліджень  науковців  ІГГГК  НАН 
України проаналізовано в  збірнику науково‐інформаційних матеріалів  “Ін‐
ститут  геології  і  геохімії  горючих  копалин”  (2001).  Ґрунтовний  аналіз  до‐
сягнень  у  царині  термобарогеохімії,  пов’язаних  з  проблемами  нафтогазо‐
носності  Карпатського  регіону,  наведено  в  фундаментальному  колектив‐
ному  монографічному  зведенні  “Карпатська  нафтогазоносна  провінція”  у 
розділі  “Флюїдний  режим  катагенно‐гідротермального  процесу  періоду 
формування жильної, прожилкової і прожилково‐вкрапленої мінералізації в 
осадових товщах” (Наумко, Братусь, Дудок та ін., 2004). 
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Відомості про результати термобарогеохімічних досліджень у  відділах 
геохімії глибинних флюїдів  і геохімії осадових товщ нафтогазоносних про‐
вінцій ІГГГК НАН України навів М. Павлюк у розділі “Геологія” книги “Наука 
західного  регіону  України  (1990–2010).  До  40‐річчя  Західного  наукового 
центру” (2011). Дані про вивчення включень у мінералах містяться також у 
п’ятій  книзі  з  серії  “Мінерали  Українських  Карпат”  –  “Процеси  мінера‐
лоутворення”  (гол.  ред.  О.  Матковський,  2014)  і  колективній  монографії 
“Комплексне  освоєння  газовугільних  родовищ на  основі  потокових  техно‐
логій  буріння  свердловин”  (Мойсишин,  Наумко,  Пилипець  та  ін.,  2014),  у 
якій теорії походження природних вуглеводнів обговорено з погляду про‐
цесі літосфері в мінералонафтидогенезу в  Землі  за флюїдними включення‐
ми в мінералах. 

У  вже  зазначеній публікації  “Історія  термобарогеохімічних досліджень 
на геологічному факультеті:  етапи становлення  і теоретико‐прикладні на‐
слідки” (2012) М. Павлунь навів стислу, проте надзвичайно цікаву загальну 
історію вивчення флюїдних включень, у якій виділив п’ять змістовних ета‐
пів:  1)  стихійний опис флюїдних включень мінералоутворювального  сере‐
довища в мінералах (Абу Райхан ал‐Біруні ); 2) стихійне вивчення включень 
як самореєструвальних термометрів і барометрів (праці  Г. Деві, Д. Брюсте‐
ра, О. Карпінського, Г. Сорбі, Н. Циркеля, А. Філіпса); 3) подолання генетико‐
інформаційної кризи і так званого агностицизму у вивченні включень (пра‐
ці О. Шубнікова, Г. Леммлейна, М. Єрмакова); 4) планомірне вивчення й сис‐
тематичне  вдосконалення  методології  термобарогеохімічних  досліджень, 
генетичне  сприйняття  й  розуміння  отриманих  комплексних  результатів  
(М.  Єрмаков, Ю.  Долгов,  В.  Калюжний,  Л.  Колтун,  Є.  Лазько,  Є.  Вульчин  та 
ін.);  5)  сучасний  стан  –  від  регіональних  і  рудоформаційних  узагальнень 
даних  теоретичної,  аналітичної  й методичної  термобарогеохімії  до  термо‐
барогеохімічного моделювання  і прогнозування зруденіння – становлення 
й розвиток прикладної термобарогеохімії, підґрунтя якої заклав Є. Лазько з 
колегами, а пізніше підхопили й реалізували на різних рівнях геоструктур‐
них і металогенічних зон та рудних формацій Ю. Долгов, Д. Хітаров, В. Мой‐
сеєнко, В. Гончаров, В. Труфанов, Н. Нарсєєв, Е. Рьоддер та інші вчені. 

Досить цікаві й  важливі дані  стосовно періоду розквіту термобарогео‐
хімії наведено в публікації київських науковців “Феномен успіху термобаро‐
геохімії Миколи Єрмакова”  (Кульчицька, Возняк, Черниш, 2014). Вони сто‐
суються історії вивчення включень М. Єрмаковим у Львові, зародження тер‐
мобарогеохімії, організації нарад з термобарогеохімії. Зазначено, що геоло‐
гічний факультет Львівського  університету  до  1951 р.  був першим науко‐
вим центром дослідження включень у мінералах, а термобарогеохімія пере‐
творилась на  точну науку,  яка  ґрунтується на фактологічних даних,  отри‐
маних з “мірою і числом”, що зробило вивчення включень респектабельною 
галуззю. Автори  статті  навели цікаву динаміку  зростання кількості  публі‐
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кацій з термобарогеохімії в колишньому СРСР і зарубіжжі та СРСР і Україні 
(рис.  7)  за  даними  бібліографії  російської  літератури  за  100  років  (1870–
1970),  Ф.  Сміта  (1956)  і  наступних щорічних  (1972–1993)  бібліографічних 
випусків  “Включения  растворов  и  расплавов  в  минералах”,  а  також  гісто‐
граму участі науковців СРСР та України у всесоюзних  і регіональних нара‐
дах з термобарогеохімії (рис. 8).  

 

 
а 

 

Рис. 7. Д т у СРСР  

б 

инаміка зрос ання кількості публікацій з термобарогеохімії в колишньом
і зарубіжжі (а) та СРСР і Україні (б) (Кульчицька, Возняк, Черниш, 2014). 
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8. Гістограма участі наукових працівників колишнього СРСР та України у всесоюзРис   них  .
і регіональних нарадах з термобарогеохімії (Кульчицька, Возняк, Черниш, 2014). 

 

Вагомий  внесок  у  розвиток  термобарогеохімії  науковців  геологічного 
факультету Львівського університету досить детально схарактеризовано в 
спеціальній  публікації  О. Матковського  й  М. Павлуня  (2017)  та  довідково‐
інформаційному виданні “Геологічному факультету Львівського національ‐
ного  університету  імені  Івана  Франка  75  років”  (Павлунь,  Матковський, 
Сливко  та  ін.,  2020).  Найповніші  відомості  про  термобарогеохімічні  дослі‐
дження в Україні містяться в статті О. Матковського,  І. Наумка, М. Павлуня 
“Термобарогеохімічна  школа  професора  Миколи  Єрмакова  та  її  внесок  у 
розвиток генетичної мінералогії й учення про родовища корисних копалин” 
(2017). У ній зазначено, що в зародженні, становленні й розвитку термоба‐
рогеохімічної школи основну роль відіграли дослідження, що їх виконували 
у  Львівському  університеті  та  ІГГГК НАН  України.  За  результатами  комп‐
лексного прецизійного вивчення флюїдних включень у мінералах визначе‐
но геохімічні й термобаричні характеристики флюїдного середовища крис‐
талізації  мінералів  та  їхніх  парагенетичних  асоціацій  у  гірських  породах  і 
рудах  магматичного,  пегматитового,  гідротермально‐метасоматичного  й 
іншого  генезису.  Доведено можливості  прикладного  використання  термо‐
барогеохімічних досліджень у практиці прогнозно‐розшукових, геологороз‐
відувальних  та  експлуатаційних робіт.  У  публікації  “Етапи та періоди роз‐
витку  термобарогеохімічних  досліджень  в  Україні”  (Матковський, Наумко, 
Павлунь,  2018)  виділено  етапи  зародження,  становлення,  стрімкого  роз‐
витку і стабілізації термобарогеохімії та два головні періоди – львівський і 
київський,  а  також  нетривалі  дніпропетровський,  донецький,  івано‐фран‐
ківський і сімферопольський періоди.  



   

       
 
У ювілейній публікації Д. Возняка, Г. Кульчицької, Д. Черниш, В. Бельсь‐

кого  “Наука  про  флюїдні  включення  у  мінералах  в  Україні  (до  100‐річчя 
НАН України)” (2019) зазначено про визначальну роль у розвитку термоба‐
рогеохімії В. Калюжного та О. Петриченка у Львові й інноваційних розробок 
у від
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ділі регіональної та генетичної мінералогії ІГМР імені М. П. Семененка 
НАН України в Києві. 

Термобарогеохімічні дослідження в Україні найактивніше провадили у 
Львівському  університеті,  де  зародилася  термобарогеохімічна школа,  та  у 
двох академічних установах – Інституті геології корисних копалин АН УРСР 
(нині  ІГГГК НАН України) у Львові та  Інституті геохімії  і фізики мінералів 
АН УРСР (нині ІГМР імені М. П. Семененка НАН України) у Києві, де сформу‐
валися нові надзвичайно продуктивні центри термобарогеохімічних дослі‐
джень, фактично склалися вже свої наукові школи, однак, звичайно, вони є 
продовженням університетської  термобарогеохімічної школи М. Єрмакова, 
адже більшість академічних науковців‐термобарогеохіміків – це випускни‐
ки геологічного факультету Львівського університету (рис. 9). Їхній потуж‐
ний внесок у генетичну мінералогію й учення про родовища корисних ко‐
палин на колишньому всесоюзному рівні окреслено в матеріалах двох спе‐
ціалізованих нарад з термобарогеохімії, організованих і проведених в ІГГГК 
НАН  України  (Львів,  1975,  1985)  та  в  низці  зазначених  вище  підсумкових 
публікацій. 

У Львівському університеті  термобарогеохімічні дослідження потужно 
розвивалися  протягом  1970–1980‐х  років;  тривають  вони  і  нині,  однак    
мають  здебільшого прикладне  спрямування.  Такі  дослідження  стосуються 
відтворення  процесів  ендогенного  рудогенезу  на  родовищах  кольорових, 
рідкісних  і  благородних  металів  різних  генетичних  і  формаційних  типів. 
Вони  ґрунтуються  на  неординарних  методичних  підходах  до  діагностики 
фізико‐хімічних параметрів  і просторово‐часового моделювання рудоутво‐
рювальних процесів як основи локального прогнозування за відповідними 
фізико‐хімічними рудоконтролювальними чинниками (Є. Лазько, Ю. Ляхов, 
О. Матковський, М. Павлунь, А. Пізнюр, І. Попівняк та ін.). 

Особливу роль у цих дослідженнях відіграла створена на геологічному 
факультеті  лабораторія  прикладної  термобарогеохімії,  діяльність  якої    
проаналізовано  в  спеціальній  публікації  І.  Попівняка  “Лабораторія  при‐
кладної  термобарогеохімії”  (2005).  Лабораторію  засновано  з  ініціативи 
проф.  Є.  Лазька  з  метою  використання  методів  термобарогеохімії  під  час 
дослідження, передусім, ендогенних родовищ корисних копалин (Au, Ag, Pb, 
Zn, Mo, W, Sn, Cu, Hg, алмаз, флюорит, п’єзокварцова сировина та ін.). Наве‐
дено відомості про виконавців досліджень – Ю. Дорошенка, Є. Лазька, Ю. Ля‐
хова,  Н.  М’язь,  М.  Павлуня,  Т.  Павлюк,  А.  Пізнюра,  І.  Попівняка, Ж.  Сімків,       
С. Ціхоня та багатьох інших, про експедиційні польові роботи й головні до‐
сягнення.  
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Рис. 9. Львівські вчені, які заклали теоретико‐прикладні й методико‐навчальні основи 
термобарогеохімії та зробили вагомий внесок у її розвиток в Україні. 

 

Співробітники лабораторії під час досліджень генезису руд ендогенних 
родовищ  уперше  застосували  повний  алгоритм  термобарогеохімічних  до‐
сліджень,  а  саме:  системне  термобарогеохімічне  опробування;  генетичне 
(часове) моделювання флюїдних режимів ендогенного мінералоутворення; 
просторове  (речовинне,  параметричне)  фактологічне  моделювання  флюї‐
додинамічних процесів; визначення оптимальних фізико‐хімічних умов від‐
кладання  корисних  компонентів;  розробляння  термобарогеохімічних  кри‐
теріїв прогнозування й оцінювання перспектив досліджуваних об’єктів; на‐
дання  е  конкр тної допомоги виробничим геологічним організаціям на всіх 
стадіях геологорозвідувального процесу. 

В  ІГГГК  НАН  України  термобарогеохімічні  дослідження  провадили  у 
відділі геохімії глибинних флюїдів і відділі геохімії осадових товщ нафтога‐
зоносних  провінцій.  Ці  дослідження  супроводжувалися  надзвичайно  важ‐
ливими теоретичними й методичними розробками та вдосконаленням від‐
повідної  апаратури.  Вивчали,  зокрема,  склад,  фізико‐хімічні  властивості, 
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генезис флюїдів  земної  кори й  верхньої мантії  та  їхню роль  у формуванні 
родовищ корисних копалин за флюїдними включеннями в мінералах (В. Ка‐
люжний,  М. Давиденко,  І. Наумко  та  ін.).  Їхнім  логічним  підсумком  стала 
термобарогеохімічна  модель  еволюції  глибинних  флюїдів  у  надрах  Землі. 
Водночас включення в мінералах використали для вирішення проблем ек‐
зогенного мінералогенезу, найефективніше – щодо галогенезу для з’ясуван‐
ня питань  еволюції  хімічного  складу  води Світового  океану на  тлі  загаль‐
ного с о і торичн го розвитку Землі (О. Петриченко, В. Ковалевич, В. Шайдець‐
ка, С. Гринів та ін.).  

З  1970‐х  років  за  підтримки  академіків  Я. Бєлєвцева,  Є. Лазаренка, 
Є. Шнюкова  почали  активно  досліджувати  включення  в  академічних  уста‐
новах Києва. Зокрема, наприкінці 1960‐х років в Інституті геологічних наук 
(ІГН)  створили  спеціалізовану  лабораторію  з  вивчення  включень  у  міне‐
ралах (Г. Ігнатенко, Ж. Кулик, С. Кузнєцова); дослідження продовжили в но‐
воствореному Інституті геохімії і фізики мінералів (нині ІГМР імені М. П. Се‐
мененка НАН України), головно у відділі регіональної та генетичної мінера‐
логії  (Є.  Лазаренко,  В. Павлишин,  Д. Возняк,  Г. Кульчицька  та  ін.),  а  також 
Інституті геохімії навколишнього середовища у відділі термодинаміки гео‐
сфер (О. Лазаренко та ін.). Основні виконавці цих досліджень – випускники 
геологічного  факультету  Львівського  університету,  вихованці  термобаро‐
геохімічної  школи  М. Єрмакова.  Завдяки  їхнім  зусиллям  отримано  об’єк‐
тивні  дані  про  параметри  формування  (РТ‐умови,  хімічний  склад  мінера‐
лоутворювальних  флюїдів)  розмаїтих  об’єктів  Українського  щита  (УЩ)  і 
прилеглих геологічних структур. Флюїдні включення вивчали і в Інституті 
фундаментальних  досліджень.  Роботи  були  пов’язані  з  реконструкцією 
умов формування різного зруденіння в осадових і магматичних комплексах 
Волині,  Поділля,  Донбасу  й  Карпат  (В. Шумлянський,  К. Деревська,  В.  За‐
гнітко та ін.). 

У цей же період термобарогеохімічні дослідження провадили і в  інших 
геологічних  інституціях  України:  у  Дніпропетровському  гірничому  інсти‐
туті виконували роботи, що стосувалися орогенних магматичних формацій 
Закарпаття  та  гранітоїдів  Західноприазовського  блока  УЩ  (Е. Лазаренко, 
Л. Козловський, Л. Шукайло, П. Баранов та  ін.), у Донецькому політехнічно‐
му  інституті  вивчали  гідротермальне  зруденіння  Донецького  басейну 
(Б. Панов,  В. Купенко  та  ін.),  а  в  Донбаському  гірничо‐металургійному  ін‐
ституті  –  ртутне  зруденіння  Донбасу  (А.  Горовий,  І.  Нікольський  та  ін.),  в 
Івано‐Франківському інституті нафти і газу застосовували термобарогеохі‐
мічні дослідження під час вивчення гранітних пегматитів, ртутного і флюо‐
ритового зруденіння (Б. Заціха, М. Куровець), а в Інституті мінеральних ре‐
сурсів  (Сімферополь)  –  неметалевих  корисних  копалин  і  золото‐полімета‐
левого зруденіння Донбасу (В. Артеменко, В. Джунь та ін.). 
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Отже,  термобарогеохімія,  зародившись  як  нова  галузь  геологічних 
знань у закладі вищої освіти – Львівському державному університеті  імені 
Івана  Франка,  отримала  значні  здобутки  в  Національній  академії  наук   
України  (ІГГГК,  ІГМР  імені М. П.  Семененка)  та  інших  численних  закладах 
вищої  освіти  й  наукових  установах.  На  жаль,  розвиток  цілеспрямованих 
досліджень нині сповільнений через ті самі причини, що й в інших галузях   
фундаментальної науки: дефіцит фінансування, кадровий вакуум, природна 
втрата  науковців,  нестача  фахової  молоді.  До  цього  додається  нестача  су‐
часного наукового устаткування й обладнання, позаяк нагальну потребу в 
новітніх  прецизійних  приладах  визначають  малі  розміри  нашого  уніка‐
льного об’єкта досліджень, адже, за промовистими словами одного з кори‐
феїв вивчення включень у мінералах Г. Сорбі, включення, які ми вивчаємо, 
дуже малі, проте висновки, яких ми завдяки цьому робимо, великі. 

Саме тому флюїдні включення в мінералах – унікальне джерело кількіс‐
ної та якісної  генетичної  інформації про параметри тривалого  і  складного 
процесу  мінералогенезу  в  різних  флюїдодинамічних  ситуаціях  літосфери. 
Це  й  визначає  новації  термобарогеохімічних  (мінералофлюїдологічних) 
досліджень в Україні, які сприяють вирішенню таких важливих завдань, як 
“вивчення геохімії продуктів  глибинної дегазації та флюїдного режиму лі‐
тосфери  (тектоносфери);  визначення  джерел  флюїдів  і  закономірностей 
їхньої геохімічної  (мінера(метало)генічної)  спеціалізації у земній корі; від‐
творення динаміки мінералогенезу та умов просторово‐часової локалізації 
корисних копалин; з’ясування походження природних вуглеводнів” (Наум‐
ко,  2006).  За  таких  умов,  як  наголошено  в  праці  О. Пономаренка,  Г. Куль‐
чицької  та  Д. Черниш  (2013),  “вчення  про  включення  виходить  за  рамки 
мінералофлюїдології,  як  його  пропонував  називати  В. Калюжний  (1982),  і 
пере ь л утворюється у загал ну флюїдо огію (На мко, Калюжний, Братусь та ін., 
2000)”. 

Як  свідчить  досвід  Львівської  наукової  школи  прикладної  термобаро‐
геохімії, щораз  частіше й більш предметно  започатковують дослідження  з 
розробляння  й  реалізації  наукової  концепції  нового  напряму  сучасного  
рудноформаційного  та  металогенічного  аналізу  –  термобарогеохімічного 
моделювання,  діагностики  і  прогнозування  ендогенних  рудних  формацій 
(Павлунь,  2003; Ляхов, Павлунь, 2014), що відповідає найвищому  ієрархіч‐
ному рівню організації речовини (Павлунь, 2018). 

 
 



 

 
РОЗДІЛ ДРУГИЙ  

 

ВКЛЮЧЕННЯ В МІНЕРАЛАХ – ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО  
ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, 

ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
2.1. Загальні міркування 
 

Як  зазначено  вище,  у  сучасному  вигляді  основні  постулати  науки  про 
включення в Україні  сформулював М. Єрмаков,  якого  активно підтримали 
Є. Лазаренко та В. Соболєв. Нині неможливо уявити геологічну науку і, зок‐
рема, генетичну мінералогію без дослідження включень у мінералах, на ви‐
вченні  яких  акцентував  особливу  увагу  Є. Лазаренко  в  класичній  праці 
“Опыт  генетической  классификации  минералов”:  “Все  изменения  среды 
минералообразования фиксируются и проявляются в структуре минералов, 
химическом составе, свойствах и морфологии их. ... В этом отношении очень 
важны  экспериментальные  работы  по  моделированию минералообразую‐
щих  процессов  и  изучению  включений минералообразующей  среды  в ми‐
нералах. На основании данных этих исследований можно создавать наибо‐
лее  реальные модели природных процессов,  не наблюдаемых непосредст‐
венн   физичес лубину 
земн

о,  и,  применив  законы кой  химии,  проникнуть  “во  г
ую разумом” (Лазаренко, 1979). 
До визначення терміна включення ми підходимо з таких позицій. 
“Под  включением  следует  понимать  всякий  участок,  в  процессе  кри‐

сталлизации  герметически изолированный в  теле минерала и имеющий  с 
последним  фазовую  границу”  (Ермаков, 1950, 1972).  “Включенням  можна 
назвати будь‐яку ізольовану в процесі кристалізації ділянку в тілі мінералу, 
яка  з  останнім  має  фазову  границю”  (Калюжний,  1960;  Калюжный, 1982). 
Отже,  тотожність  визначень  за  суттю  і  змістом  безсумнівна.  Позаяк  “в 
структурном  отношении  включение  в минерале  –  это  пространство  внут‐
реннего  дефекта  кристаллической  решетки  (вакансии  или  совокупности 
вакансий), заполненное в процессе кристаллизации минералообразующим 
флюидом или другим веществом”  (Калюжный, 1982);  його  звичайно трак‐
тують  як  анатомічну  недосконалість  (неоднорідність)  кристалів  (Павли‐
шин, 1998),  тобто  як  своєрідний  елемент  анатомії  мінерального  індивіда, 
невіддільно  пов’язаний  з  історією  його  зародження,  росту  і  змін  (Павли‐
шин, 2000). 

Частинки середовища (флюїду), що оточує мінерал, потрапляють у по‐
рожнини  дефектів  кристала  тільки  в  процесі  його  росту  або  регенерації, 
тобто під час утворення мінералу. Звідси термін – включення мінералоутво
рювальних середовищ (флюїдів). 
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Термін флюїд (Леммлейн, 19561,2, 1959; Смит, 1956, 1968; Ермаков, 1972; 
Калюжный,  1978,  1979,  1982;  Ермаков,  Долгов,  1979;  Roedder,  1984  та  ін.) 
характеризує основну властивість речовини середовища мінералогенезу – її 
найвищу  мобільність,  максимальну  невпорядкованість  структури,  теку‐
чість (плинність). Це стосується як рідкого або газового стану легколетких 
сполук  (газовий,  водний  розчин),  так  і  розплаву  магматичної  (силікатної, 
сольової,  карбонатної)  речовини.  Зокрема,  Г. Леммлейн  писав:  “Мы  упо‐
требляем термин “жидкие включения” весьма условно, объединяя под этим 
понятием включения гомогенной или ингомогенной среды независимо от 
того, был ли это магматический расплав, застывший затем в стекло, или же 
раскристаллизовавшийся  “флюидный”  расплав‐раствор,  при  охлаждении 
закристаллизовавшийся  и  выделивший  остатки  водного  раствора  и  газо‐
вую фазу, или, наконец, был ли это гидротермальный раствор или же рас‐
твор поверхностного происхождения” (1959). 

Комплексні  прецизійні  дослідження  флюїдних  включень  дають  змогу 
вивчити динаміку процесу та з’ясувати еволюцію термобаричних і геохімі‐
чних параметрів з часом і в просторі, деталізувати особливості формування 
парагенезисів  глибинних мантійних чи підкорових порід  і  грануліто‐бази‐
тових, гранітогнейсових та осадово‐вулканогенних шарів земної кори, від‐
творити флюїдний режим процесів мінерало(рудо)(вуглеводне)генезу в лі‐
тосфері  (тектоносфері)  Землі  як  частини  єдиного  великого  геолого‐геохі‐
мічного процесу тектоно‐магмо‐седименто‐метаморфо‐рудо‐нафтоутворен‐
ня  (Чебаненко, 1999).  Просторово  й  генетично  включення  безпосередньо 
пов’язані з мінералами. Однак якщо за мінералами відновлюють послідов‐
ніст   зь  змін та  еволюцію продуктів  хімічних процесів,  то  а  включеннями – 
динаміку умов та еволюцію флюїдного середовища мінералогенезу. 

Отже,  термобарогеохімія–мінералофлюїдологія  має  особливий  об’єкт 
дослідження – мікровключення флюїдів у кристалах мінералів та особливе 
завдання – розкрити фізико‐хімічну природу, просторово‐часову послідов‐
ність прояву і мінливість параметричних характеристик флюїдів на підставі 
динамічного підходу до перебігу процесів мінералонафтидогенезу в різних 
геофлюїдодинамічних ситуаціях літосфери Землі (Калюжный, 1982). 

З огляду на це зрозумілі фундаментальні новації термобарогеохімічних 
досліджень,  що  їх  виконали  українські  вчені  для  отримання  унікальної   
кількісної генетичної інформації про середовища мінералоутворення в різ‐
них  геофлюїдодинамічних  ситуаціях  літосфери  за  участю  флюїдів  як  пер‐
винних  джерел,  так  і  вторинного  генезису  (Наумко, Калюжний, 1996). 
Включення в мінералах нерозривно пов’язані з історією зародження, росту і 
зміни мінеральних  індивідів та  є  своєрідними елементами  їхньої анатомії. 
Вони відрізняються за розміром, формою, агрегатним станом, фазовим за‐
повненням, походженням, ступенем герметичності (Возняк, 2007). 
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2.2. Кристалогенез включень 
 

Першорядне  завдання  термобарогеохімічних  досліджень  –  визначити 
ступінь  зв’язку  включення  з  кристалічною  будовою,  зонами  відкладання 
речовини,  ділянками регенерації мінералу‐господаря  тощо. Усі  ці  питання 
об’єднують поняттям кристалогенез включень (Калюжный, 1979, 1982). 

Природні процеси реального кристалогенезу супроводжуються появою 
об’ємних  дефектів  у  кристалічній  структурі  мінералу,  тому  дефекти, 
пов’язані з початковими первинними шарами наростання, започатковують 
первинні включення, а ті, що виникають пізніше щодо первинних зон росту 
в  разі  повторної  регенерації  пошкоджень кристала  (головно  тріщин),  слу‐
гують зародками вторинних включень. Пошкодження кристалів і утворен‐
ня вторинних порожнин‐дефектів може відбуватися як до, так і після закін‐
чення формування кристала, тому серед вторинних дефектів‐включень до‐
цільно виділяти два різко відмінні за ступенем спорідненості з мінералом‐
господарем типи – ранні та пізні. 

Генетичні типи включень у мінералах виділяють за певними критерія‐
ми  (Григорьев,  1948;  Ермаков,  1950;  Леммлейн, 19562;  Калюжный, 1982; 
Roedder, 1984). На підставі узагальнення і творчого підходу до опрацюван‐
ня матеріалів попередніх досліджень В. Калюжний чітко сформулював під‐
ходи  до  з’ясування  первинності–вторинності  включень  у
люжний, 1960; Калюжный, 1982).  

  мінералах  (Ка‐

 
Рис. 10. Первинне газово‐рідке  

включення у кварці. 
в  ньому,  називають  ранньовторинні,  а 
утворені пізніше, без відповідної синген‐ 

ної  зони,  – пізньовторинні.  Отже,  первинні  включення  завжди  приурочені 
до певної зони росту кристала і контактують з нею. Ранньовторинні вклю‐
чення контакту з такою зоною не мають. Пізньовторинні включення утво‐
рюються під час заліковування тріщин унаслідок перевідкладання матеріа‐
лу (за суттю, без привнесення його ззовні), сингенної зони росту кристала 
тут нема (Калюжный, 1982, с. 23). 

Первинне включення – це включення, 
моменту  ізоляції  якого відповідає певна 
зона росту кристала і яке дотикається до 
цієї  зони  або  міститься  в  ній  (рис.  10). 
Вторинне включення – це включення, що 
утворилося  з  залікованої  тріщини  або 
інших регенерованих дефектів кристала, 
які перетинають зони первинного росту. 
Вторинні включення, які з’явились до за‐
кінчення формування кристала і пов’яза‐
ні з відповідною сингенною зоною росту 
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За  ступенем  належності  вмісту  включення  до  речовини  мінералу‐гос‐
подаря включення поділяють на аутигенні та ксеногенні. Аутигенні вклю
чення  –  це  захоплені  кристалом  частинки  середовища,  у  якому  він  росте; 
вони  можуть  бути  сингенетичні  (первинні)  або  епігенетичні  (вторинні) 
стосовно відповідних зон росту. Ксеногенні включення – це включення, ма‐
теріал  яких міг  потрапити на  грані  кристала випадково, його походження 
безпосередньо не пов’язане з формуванням мінерального індивіда (первин‐
ні), або ж це сторонні кристалічні, рідкі чи газові речовини, які потрапили в 
порожнини тріщин, а під час їхнього заростання капсулювалися в кристалі 
(вторинні). 

Генетичний  тип  включень  в  окремих  огранених  кристалах  визначити 
достатньо просто. Складніше,  а нерідко неможливо виявити зв’язок вклю‐
чення  з  певними  віковими  зонами  росту  в  мінералах  порід  чи  масивних 
утворень. У таких кристалозернистих агрегатах доцільно звертати увагу на 
малопомітні  особливості  взаємного  розташування  включень  і  меж  зерен, 
сліди перетворення  вакуоль. Особливу  роль  у  таких  випадках  відіграє  ви‐
значення відносного віку окремих  індивідів мінералів  за онтогенічними й 
іншими ознаками (текстура агрегатів, генерації мінералів, псевдоморфні за‐
міщення, метасоматичні перетворення, загальна зональність будови геоло‐
гічного  об’єкта  тощо)  (Григорьев, 1961).  Порівняльний  аналіз  і  типізація 
включень для заданого геологічного об’єкта сприяють з’ясуванню еволюції 
процесу його формування. 

 
2.3. Підходи до класифікації включень у мінералах 
 

Питання  про  походження  включень  у  мінералах,  їхню  первинність  чи 
вторинність,  розмаїтість  середовища  захоплення,  відмінності  їхнього  роз‐
міщення  та  складу  в  магматичних,  гідротермальних  і  метаморфогенних 
утвореннях постали на зорі становлення й розвитку науки про включення, 
головно, з праць Г. Сорбі (1858), Г. Фогельзанга (1867), Ф. Ціркеля (1893) та 
ін. У 1956 р. вийшла російською мовою праця Ф. Сміта (Смит, 1956), у якій 
дослідник на підставі наявних на той час даних проаналізував типи вклю‐
чень  у  кристалах  (за  винятком  ексолюційних  типів),  способи  утворення 
вклю т зчень (за виня ком ексолюції), розчини,   яких ростуть мінерали, мож‐
ливості геологічної термометрії за включеннями. 

Відповідно  до  ознак,  що  відображають  особливості  походження  або 
складу й агрегатного стану включень у мінералах, сформувалися два прин‐
цип і,  відповідно, 
дві к

ово  відмінні  системні  підходи  до  класифікації  включень 

 агрегатним станом;  
ласифікаційні схеми:  
– класифікація включень за складом і
– генетична  класифікація включень. 



 

   

 

 
 
Класифікація  включень  за  складом  і  агрегатним  станом.  Дослі‐

дження включень у мінералах розпочалися з візуального спостереження чи 
мікроскопічної  фіксації  їхньої  наявності  в  кристалах,  з’ясування  їхнього 
скла
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ду  й  агрегатного  стану,  тобто  з  констатації  статичної  картини  поши‐
рення включень у кристалах. 

Усі  включення в мінералах  за  складом  і  агрегатним  станом поділяють 
на чотири групи: тверді, рідкі (рідинні), газові та скла (Ермаков, 1950, 1972; 
Калюжний, 1960). 

На рис. 11 показано схему класифікації В. Калюжного, яка цілком ґрун‐
тується на даних класифікаційних схем, опублікованих свого часу Ф. Цірке‐
лем,  Г.  Леммлейном,  М.  Єрмаковим,  Ф.  Смітом  та  ін.  (Калюжний, 1960).  Її 
цікаво  порівняти  з  аналогічною  схемою  М.  Єрмакова  (рис.  12)  (Ермаков, 
1972; Ермаков, Долгов, 1979). 

 

 
Рис.  0): 11. Систематика  к юче ь з  складом і агрегатним станом, за ( ал жний, 196

В – тверде тіло; L – рідина; G – газ; V – склувата р човина;
нафти:  

в л н а К ю
е   

у включеннях СО2: L1 – Н2O; L2 – СО2; у включеннях   L1 – Н2O; L2 – нафта. 
 

До твердих  належать  включення,  у  складі  яких  тверді  речовини  кіль‐
кісно переважають над газовими, речовини в рідкому стані або скла нема. 
Вони утворюються під час  захоплення кристалом, що росте,  уламків міне‐
ралів  і порід, мінералів‐супутників, мінералів‐попередників, зокрема, у ви‐
гляді “присипок” чи “вростків”. 

Рідкі (рідинні) включення за кімнатної температури містять кілька фаз, 
звичайно  це  водний  розчин,  СО2, рідкі вуглеводні, нафтоподібні  речовини 
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Рис. 12. Схема класифікації включень мінералоутворювального середовища  

за складом і станом, за (Ермаков, Долгов, 1979). 
Включення: А – аморфні; Г – газові; Ж – рідкі; К – кристалічні; буквені індекси – різнови‐

ди систем включень: в – водні;  у – вуглекислотні;  ув – вуглеводневі; п – пара;  с –  скло;  г – 
гель; з – золь; л – легкорозчинний галоїд; т – важкорозчинний силікат; р – рудний мінерал;   
х  –  с міш  газів;  римські  цифри  –  нумерація  типів  включень;  арабські  цифри  –  нумерація у
видів включень. 

 

тощо.  Включення  можуть  бути  одно‐,  дво‐,  три‐  і  багатофазові.  Серед  них 
розрізняють  суттєво  рідкі  (рідинні),  газово‐рідкі,  рідинно‐газові,  а  також 
складні, або змішані (Н2О + СО2 + вулканічне скло + рідкі вуглеводні тощо) 
(як приклад див. рис. 13). Типи в цих підгрупах визначені комбінаціями під‐
порядкованих  компонентів.  Включення  описуваної  групи  утворюються,   
головно,  у  мінералах  гідротермального  і  пневматолітового  походження. 
Включення, що містять кристали  або  вулканічне  скло, можуть походити  з 
магматичного (інтрузивного, екструзивного чи ефузивного) середовища. 

У газових включеннях кількість газу перевищує об’єм твердої речовини 
(якщо нема рідкої фази і скла), що фіксує газовий стан середовища. Водно‐
час наявність кристаликів може свідчити про їхнє утворення з магматично‐
го розплаву. 
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а  б 
Рис. 13. Газово‐рідкі багатофазові включення:  

а – у флюориті (1 – га рал – вольфраміт);  з; 2–4 – солі; 5 – рудний міне
б – у кварці (1 – газ; 2 – NaCl). 

 

Включення скла представлені власне вулканічним склом з твердими й 
газоподібними  речовинами  без  рідин.  Найчастіше  вони  формуються  вна‐
слідок замикання в мінералах частинок магматичного розплаву. Наявність 
кристаликів може свідчити про часткову розкристалізацію скла або захоп‐
лення часточок розплаву разом з твердими компонентами. 

Зазначимо, що комбінації різних кількісних співвідношень твердих, рід‐
ких, газових і склуватих речовин у включеннях не завжди дають змогу од‐
нозначно зачислити включення до того чи іншого типу, тому під час оста‐
точного  визначення  доцільно  виходити  з  кожного  конкретного  випадку. 
Зокрема,  логічно  виглядає  виділення  вуглеводневих  включень  і  бітумів  з 
групи рідких (рідинних) включень (Ермаков, 1972), хоча такий підхід дещо 
порушує класифікаційні підходи. 

Генетична  класифікація  включень.  Задовго  до  1950  р.  М.  Єрмаков 
класифікував включення мінералоутворювального середовища за складом і 
агрегатним станом заповнення вакуоль, за відносним часом і способом кон‐
сервації в них розчинів і розплавів. Крім обґрунтування раніше не відомих 
типів і видів гомогенізації включень, особливо важливим стало вирізнення 
нового  класу,  вірогідно,  найпоширеніших  первинно‐вторинних  включень, 
які самоконсервувалися в субсингенетичних тріщинах мінералів. Такі вклю‐
чення  вважали  епігенетичними  й  не  придатними  для  генетичних  виснов‐
ків,  хоча  це  найпоширеніші  й  найбільш  представницькі  мікрооб’єкти  тер‐
мобарогеохімічних  досліджень  у  разі  з’ясування  природи  багатостадійних 
рудних родовищ різних генетичних класів.  

М. Єрмакову разом з послідовниками вдалося також подолати сумніви 
щодо високих, надкритичних значень температури гомогенізації Тгом вклю‐
чень у гідротермальних мінералах (> 374 °С) і довести їхню відмінність для 
різних зон росту кристалів. Саме М. Єрмаков (1950), вірогідно, зробив пер‐
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шу спробу описати розмаїття способів утворення включень і навів генетич‐
ну класифікацію рідких і газових включень у мінералах на засадах тричлен‐
ного  поділу:  учений  виділив  сингенетичні  (первинні  й  уявновторинні)  та 
епігенетичні  (вторинні)  включення.  Проте,  за  його  ж  словами  (Ермаков, 
1972), ця класифікація містила низку суттєвих неточностей. 

Ф. Сміт  (1956),  аналізуючи типи включень у кристалах  і процеси утво‐
рення  включень  (за  винятком  випадку  ексолюції),  описав  такі  механізми 
захо ень газів, рідин, скла і кристалів (без акценту 
на п

плення мінералом включ
ервинність–вторинність): 
1) заповнення дендритів; 

овані пара‐
лельно до граней кристала; б) включення, перпендикулярні до граней; 

2) неповне змикання сходинок росту: а) включення, розташ

о росте; 3) прилипання пухирців газової фази до поверхні, щ
о росте; 4) прилипання кристаликів до поверхні, щ

5) рекристалізація вад; 
6) рекристалізація епігенетичних тріщин; 
7) заповнення включень рідиною або втрата рідини. 
Г. Леммлейн  (1959)  проаналізував  власні  нотатки  1929  р.  (Laemm‐

lein, 1929) та матеріали М. Єрмакова (1950) і Ф. Сміта (1956), на підставі чо‐
го виділив первинні включення (з аутигенним сингенетичним, протогете‐
рогенним сингенетичним і ксеногенним сингенетичним вмістом) і вторин‐
ні (табл. 1). 

В. Калюжний  дотримувався  (Калюжний, 1960;  Калюжный, 1982)  дво‐
членного поділу включень за Г. Леммлейном (Laemmlein, 1929): первинні та 
вторинні (ранньо‐ і пізньовторинні) (рис. 14). 

 
Таблиц

Класифікація рідких включень у м нералах, за Г. Леммлейном (1959) 
я 1 

і
 

Первинні  включення 

Утворення включення внаслідок таких явищ росту кристала 
Характер 
вмісту  

включення 
Поява застійних 
ділянок насиченого 
маточного розчину 
між концентрацій‐
ними потоками над 

гранями кристала, реб‐
рами кристала, верши‐
нами кристала 

 

Зміна х
росту к
під час 

арактеру 
ристалів  

зміни скелетного росту 
на нормальний, нарос‐
тання граней зі зміною 
габітусу, багатоголового 
росту на початку відкла‐
дення шарів нової гене‐
рації 

 
Аутигенний 
сингенетич‐
ний 
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Закінчення табл. 1 

Розгалужений  
іст і друзовий р

кристалів  
на межі між 

частинами завилькува‐
того (блокового, мозаїч‐
ного) кристала, сусідніми 
кристалами в друзі, зер‐
нами агрегату – мономі‐
нерального, поліміне‐
рального; 

ь‐розчиненням (і подал
шою регенерацією); 
своїм розплавом або 
розчином і розчином 
нового надходження 

 

Аутигенний(?) 
сингенетич‐
ний(?)  
(слабка збе‐
реженість 
вмісту) 

Регенерації пошко‐
джень кристала, 
зумовлених 

механічно у випадку 

багатоголового росту 
на поверхні злому, 
рубцевого заростання 
входу в заліковану 
тріщину 

Аутигенний 
сингенетич‐
ний(?) 

у разі одночасного захоп‐
лення маточного розчи‐
ну з  обростанням 

пухирцями газу, крап‐
лями рідини, що не 
змішується з маточ‐
ним розчином, твер‐
дими частинками 

Протогетеро‐
генний синге‐
нетичний Захоплення крис‐

талом, що росте, 
прилиплих части‐
нок 

тісним обростанням 

пухирцями газу, крап‐
лями рідини, що не 
змішується з маточ‐
ним розчином, твер‐
дими частинками 

Ксеногенний 
сингенетич‐
ний 

Вторинні  включення 

Сингенетичних із входом до т
кристала тієї самої генерації 

ріщини, що перекритий шаром речовини  

Аутигенний 
сингенетич‐
ний, за неси‐
метричного 
заліковування 

‐протогетеро
генний 

Післягенетичних із 
входом до тріщини, 
що перекритий 
шаром речовини 
кристала тієї самої 
генерації  кристалізація 

без зміни характеру сере‐
довища, з якого триває 
кристалізація;  
зі зміною характеру сере‐
довища, з якого триває 

 

Аутигенний 
післягенетич‐
ний, за неси‐
метричного 
заліковування  
протогетеро‐
генний 

Післягенетичних із входом до тріщини, не перекритим новими шарами, 
без подальшого наростання кристала; заліковування завдяки капілярній 
конденсації розчинника в тріщині 

Нерідко про‐
тогетероген‐
ний, післяге‐
нетичний 

Вну рішніх тріщин навколо розтрісканих включень т
Залежить від 
вмісту вклю‐
чення 
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Рис. 14. Генет у мінералах,   ична класифікація флюїдних включень 

за (Калюжний, 1960; Калюжный, 1982). 
 

Урешті‐решт М. Єрмаков  (1972)  узагальнив  наявний  фактичний  мате‐
ріал і навів обґрунтування, за його словами, сучасної генетичної класифіка‐
ції  нормальних  включень мінералоутворювального  середовища  (табл.  2)  і 
систематики  аномальних  (специфічних)  газово‐рідких  включень  (табл.  3); 
згодом їх було деталізовано (Ермаков, Долгов, 1979). 

Ми не  нав’язуємо  зацікавленим  читачам наведені  вище  погляди  і  свої 
інтерпретаційні  зауваження,  тож пропонуємо  їм  звернутись до первинних 
літературних  джерел  для  самостійного  опрацювання  й  оцінки  стану  про‐
блеми.  

Водночас, аналізуючи підходи головних “законодавців моди” до класи‐
фікаційних  моментів  у  науці  про  включення  в  мінералах,  зазначимо,  що  
головне  полягає  не  у  виділенні  значної  кількості  їхніх  типів  чи  підтипів 
(наприклад,  нормальні  чи  аномальні,  зональні  чи  азональні  включення), 
оскільки зміст усіх цих термінів зводиться до двох або трьох названих ви‐
ще:  первинних,  уявновторинних  (первинно‐вторинних  чи  ранньовторин‐
них)  і  вторинних  (пізньовторинних).  Ідеться  про  виявлення  агрегатного 
стану  системи  за  характером  початкового  захоплення  точно  визначених 
фаз, відтак, про з’ясування конкретного питання: які з включень і для чого 
саме придатні. 
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Т
Сучасна генетична класифікація нормальних включень  
мінералоутворювального середовища, за (Ермаков, 1972) 

аблиця 2 

Класи 
(за відносним 

часом 
утворення) 

Види 
(за генезисом і розташу‐
ванням включень у тілі мі‐

хніх агрегатах) нералів та ї

Різновиди 
діагностика за розміщенням(  
у мінеральних утвореннях) 

1. Зональні. 
Нормального, з ділянками 
“голодування” розчину, 
багатоголового, спірально‐
го, віцинально‐дендритно‐
го, зубчастого росту граней 
кристалів. 

1) у площинах граней східчастого росту 
алів і присипок; 

‐ 
крист
2) у нових зонах між головками субінди
відів; 
3) під випуклими спіралями росту (ви‐

ей; 
ростами) і в разі їхнього змикання; 
4) у западинах жолобчастих віцинал
5) у проміжках між “зубами” росту;  

2. Азональні. 
Нормального скелетного, 
безладно‐спонтанного   
й багатоголового (друзово‐
го) росту кристалів та їхніх 
агрегатів і під час метасо‐
матозу. 

6) у сегментах пірамід наростання; 
ере‐7) у слідах просування ребер і на п

тинах граней; 
8) у трасі переміщення вершини; 
9) у місцях захоплення й відштовхуван‐
ня гранями рідких і твердих частинок; 

них 10) між двійниками і блоками мозаїч
кристалів; 
11) у контактах індукційних граней 
друз і радіально‐променевих агрегатів; 
12) у мікропорах повних псевдоморфоз; 

І. Первинні, 
сингенетичні 

3. Сингенетичних тріщин 
(у кристалах, що доростали).
Дендритоподібне й багато‐
голове заростання тріщин, 
що виникають під час росту 

етичне до 

 

кристалів, синген
однієї з наступних зон. 

13) у  мікротріщинах  внутрішніх  зон,  пе‐
рекритих зонами доростання; 

к14) у  тріщинах  “бороди”  ристалів,  які 
розвиваються від субстрату; 
15) інверсійні  включення  в  полігональ‐
них  стільникових  тріщинах  α–β‐транс‐
формації; 

4. Регенераційні. 
Відновлення механічних 
пошкоджень кристалів          
і коронованих вилуговуван‐
ням граней. 

16) на межі поверхонь механічного від‐
ння; 
аних зонах розчинення  

колу й дороста
17) у регенеров
й оплавлення; 

ІІ. Уявно‐
вторинні 
(первинно‐
вторинні),  
субсингене‐

тичні 

5. Секреційні. 
Торочкувате і шкаралупча‐
сте “окантування” порож‐
нин з синеретичною ріди‐
ною. 

18) у місцях вилуговування твердих 
включень і пошкоджених ділянок; 
19) в ізометричних мікропорожнинах 
пор “острівного” розташування; 
20) у мікротріщинах контракції в разі 
синерезису гелів; 
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Закінчення табл. 2 
Класи  Види  Різновиди 

  6. Післягенетичних тріщин 
(без доростання й метасо‐
матозу кристалів).  
Дендритне заліковування 
тріщин катаклазу й само‐
трансформації кристалів 
без привнесення та з прив‐
несенням спорідненої речо‐
вини. 

21) у мікротріщинах, які перетинають 
а) внутрішні й зовнішню зони; 
б) межі регенерації кристалів; 
в) індукційні грані їхніх агрегатів; 

22) у внутрішньозернових мікротріщи‐
нах, між зернами і в разі зменшення 
об’єму  мінералів під час α–β‐перетво‐
рень; 

ІІІ. Вторинні,  
епігенетичні 

7. Тріщинно‐метасоматичн
з вилуговуванням.  
Біля тріщин, неповний ме‐
тасоматоз і вилуговування  

а‐
  

і 

з утворенням нових мінер
лів у мінералах руд і порід
з самоізоляцією мікрокра‐
пель розчинів. 

23) те саме, у метасоматичних облямів‐
ках тріщин мінералів і порід; 

і‐24) у мікропорах вилуговування й зам
щення мінералів; 
25) у мікротріщинах дилатації мінера‐
лів і порід. 

 
Табл

Систематика гомогенних і аномальних (специфічних) включень  
иця 3 

розплавів і розчинів, за (Ермаков, Долгов, 1979) 

Класи  Види  Різновиди 

1. Розплавно‐акцесорні 
1) краплі магми з мінералами
попередниками й супутникам

‐
и; 

2. Розплавно‐газові 
2) пухирці газу розплавів, що 
закипають; 

3. Пухирці прилипання 
3) пухирці пари первинно‐гетеро‐
генного водного середовища;  

 
І. Сингенетичні  

первинні включення 

4. Порожні вакуолі  
ючення) (комбіновані вкл

4)  пори  під  твердими  частинка‐
ми, що їх відштовхує грань; 

5. Розчленовані  
(“розшнуровані”) 

5)  газово‐рідкі  включення  в  не‐
рівноважних,  нерівно  розбрунь‐
кованих вакуолях; 

6. Перенапо
(“змішані”) 

внені  

6)  газово‐рідкі  включення  в  пло‐
щинах  відроджених  мікротріщин 
повторного відкривання; 
7)  газово‐рідкі  включення  в  ка‐
налах  перетину  залікованих  вну‐
трішніх  тріщин  різного  віку  й 
орієнтації; 

7. Неповністю порушені 
8)  вакуолі  з  частково  видаленою 
по мікротріщинах рідиною; 

 

уявновторинні  
ІІ. Субсингенетичні  

включення 

8. Розтріскані 
9)  зруйновані  вакуолі  з  ореолом 
сателітних (“дочірніх”) включень; 
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Зак нчення табл. 3
10)  агерметичні  включення  (рід‐
кісні) з частковим або повним ви‐

і  

9. Дифузійні 
даленням  рідини  через  молеку‐
лярну ґратку мінералу; 
11)  еплавлені в ксенолітах і на 
інтрузивних контактах; 

пер
ІІІ. Епігенетичні  

вторинні включення 

10. Ексцентричні 
12)  співударно‐метеоритні  й 
фульгуритові включення. 

 

Отже, у підсумку потрібно вирішити такі питання (Калюжный, 1988): 
я з (регенерації) в1)  ким  онам росту  ідповідають задані включення (тоб‐

то щодо якого матеріалу кристала мінералу вони первинні або вторинні); 
2)  який  агрегатний  стан  флюїду  в  момент  захоплення  його  у  вклю‐

чення; 
3) наскільки він відповідає фазовому складові середовища кристалізації 

(тобто ксеногенний чи аутигенний вміст включення). 
Для  відтворення  параметрів  процесу  мінералогенезу  ранні  вторинні 

включення не менш вагомі, ніж власне первинні. На цьому акцентував увагу 
М. Єрмаков  (1950),  класифікуючи  їх  як  первинно‐вторинні  або  уявновто‐
ринні. На думку В. Калюжного, “за своїм походженням вони не можуть бути 
ні  проміжними між первинними  і  вторинними,  ні  уявними  вторинними,  а 
мають  дійсно  вторинний  характер,  зумовлений  відсутністю  просторового 
зв’язку з відповідними зонами росту кристала” (Калюжний, 1960, с. 11–12). 
На наш погляд, первинність їхньої природи щодо наступних зон доростан‐
ня–регенерації–перетворення кристала незаперечна, тим паче, як випливає 
з  наведених  вище  даних,  аутигенні  вторинні  включення  в  сингенетичних 
зона (ранньовторинні) х  росту можна  зафіксувати  або не  зафіксувати  (піз‐
ньовторинні). 

Оригінально  й  однозначно  щодо  класифікації  включень  висловився 
видатний американський термобарогеохімік Е. Рьоддер: “Если вы знаете о 
каком‐либо включении досточно много, то вы всегда будете в соостоянии 
найти ему место в определенной ячейке большиства опубликованных клас‐
сификаций”, проте “гораздо более обычной и полезной является классифи‐
кация включений,  которой я пользуюсь в  этой книге и которая подразде‐
ляет включения на категории в зависимости от их происхождения: первич‐
ные, псевдовторичные и вторичные”.  І  додав:  “Перед интерпретацией лю‐
бых  результатов  изучения  включений  необходимо  провести  ещё  одно 
естественное  и  очень  важное  их  подразделение  –  установить,  из  какой 
сист генной”  (Рёд‐
дер,

емы  проходило  их  образование:  гомогенной  или  гетеро
 1987, т. 1, с. 56–57). 
Розглянемо приклади формування первинних включень. 
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Включення, які  відтворюють зональність будови кристала певного мі‐
нералу,  –  первинні.  Часто  така  зональність  зумовлена  твердими включен‐
нями  ксеногенного  матеріалу,  між  якими  нерідко  розташовані  флюїдні 
включення.  Прямолінійні  смуги  родин  первинних  включень,  які  часто  під 
певним кутом змінюють свій напрям, на відміну від тріщин з вторинними 
включеннями, не перетинаються. Ці включення зон росту мінералу інколи 
трактують як власне  зональні  (Ермаков, Долгов, 1979; Косухин, Чупин, Ба‐
куменко, 1984). 

До безсумнівно первинних належать групи лінійно витягнутих в одно‐
му  напрямі  (наприклад,  трубчастих)  включень,  розташованих  у  певному 
об’ємному просторі. Як свідчить досвід, такі включення нерідко виникають 
на  межі  регенерації  зерен  у  новоутвореній  зоні  мінералу.  Це,  зазвичай,    
зумовлено  явищами  кипіння  флюїду.  Подібного  типу  включення  фор‐
муються  внаслідок  відштовхування  твердих  часток  мінералом,  що  росте, 
або в “затіненому” від таких твердих часток просторі. “Затіненість” і поява 
труб участих включень також мож ть бути стимульовані ранішими первин‐
ними включеннями значного розміру. 

Включення,  які  примикають  до  захоплених  кристалом  твердих  вклю‐
чень,  теж  можуть  бути  первинні.  Однак  їхня  інформативність  не  завжди 
достатня  з  огляду на незабезпечення  герметичності простору в місці кон‐
такту двох чужорідних тіл. Якщо ж ідеться про фази, розташовані в заліко‐
ваній тріщині, то такі “прилиплі” включення не первинні. 

Поодинокі  включення,  не  пов’язані  з  залікованими  тріщинами, можна 
трактувати як первинні умовно, а повторення ситуації з ними підтверджує 
правильність визначення. Включення, захоплені на контакті двох індивідів 
мінералу  в  разі  спільного  росту  (тобто  в  площинах  псевдограней),  –  пер‐
винні. Проте їхня герметичність не завжди надійна. 

Мікроблоковий мозаїчний ріст кристалів сприяє утворенню первинних 
включень,  які  можуть  траплятися  поодиноко  чи  групами.  Родинам  таких 
включень притаманний просторовий  (об’ємний)  спосіб  розташування. Во‐
ни  найчастіше  набувають  форми  негативних  кристалів.  Зазначимо,  що 
огранену  форму  вакуоль  у  жодному  разі  не  можна  вважати  ознакою  пер‐
винності  включень.  Набування  включеннями  форми  негативних  криста‐  
лів – наслідок прямування закритої системи до цієї форми як енергетично 
найвигіднішої.  Досягнення  такого  стану  залежить  від  багатьох  чинників, 
які  сприяють швидкості перевідкладання матеріалу всередині включення. 
Тому негативної форми можуть набувати як первинні, так і вторинні вклю‐
чення. 

Вторинні включення легко ідентифікувати за головною ознакою – гру‐
повим розташуванням у ділянках  заліковування тріщин. Виділити у крис‐
талозернистих  породах  серед  вторинних  включень  включення,  сингенні  з 
певними  зонами  росту  мінералу  (тобто  ранньовторинні),  надзвичайно 
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складно. Ділянки заліковування тріщин з включеннями можуть перетина‐
тися, що приводить до появи так званого перенаповнення включень (Лем‐
млейн, 19562;  Калюжный, 1971). Це явище має особливе значення для з’ясу‐
вання відносного віку включень і послідовності зміни флюїдного режиму. 

Час прояву розчинів вторинних включень певною мірою можна визна‐
чити за розташуванням тріщин у зернах мінералу. Ділянки тріщин у місці 
їхнього виклинювання звичайно фіксують за поступовим зменшенням роз‐
міру включень, тоді як початок тріщин переважно розширений, з порівняно 
великими вакуолями. Тут  частіше простежують прямолінійні  краї  тріщин. 
Заліковані тріщини, які перетинають межі між зернами, пізніші від тих, що 
не виходять за їхні межі. 

Включення в розширених тріщинах (наприклад, у разі розчинення їхніх 
стінок  і подальшого заростання) або  інших об’ємних дефектах, що перети‐
нають зони росту мінералу, вторинні щодо матеріалу основної частини кри‐
стала; стосовно ж матеріалу власне тріщини вони первинні. Це підтверджує 
відносність понять первинності  і вторинності включень (Калюжний, 1960; 
Калюжный, 1982). 

Вторинні  (ранньовторинні)  включення,  розташування  яких  у  кварці 
створює враження комірчастої будови бджолиних стільників, малоймовірні 
в  масивних  породах,  однак  у  блоках  кварцу  пегматитів,  що  зазнали  полі‐
морфного  переходу,  їхня  наявність  вірогідна.  Описані  “стільникові”  вклю‐
чення в кварці  блокової  структури камерних  (заніркових) пегматитів  (Мі‐
нералоутворюючі флюїди..., 1971) тільки підтверджують цю думку. 

Цікаві за походженням включення, які іноді утворюються після вилуго‐
вування  видовжених  (голчастих,  стовпчастих)  мінералів  –  твердих  вклю‐
чень в іншому мінералі‐господарі. Тоді на місці цілком або частково винесе‐
ного  мінералу  в  залікованому  просторі  виникають  поодинокі,  а  частіше  – 
групи видовжених флюїдних включень. Це вторинні включення, які можна 
помилково прийняти за первинні через те, що вони поодинокі, “прилиплі”, 
розт ш л .а овані  анцюжком  Наявні релікти видовженого мінералу і сліди його 
руйнування спростовують псевдоознаки первинності таких включень. 

З  метою  розкриття  фізико‐хімічного  стану  середовища  кристалізації 
мінералу  особливу  увагу  звертали на  індивідуальні  особливості  включень 
та можливості їхнього використання для одержання генетичної інформації, 
зважаючи на головні положення вчення про мінералоутворювальні флюїди: 
усі  включення  як  сліди  (відбитки)  минулої  історії  мають  інформацію  про 
флюїдне  середовище  кристалізації  та  умови  зародження,  формування  й 
перетворення  мінералів;  неінформативних  включень  нема,  просто  їхню 
інформативність  (за  особливостями  форми,  складу,  груповим  співвідно‐
шенням, способом розташування в кристалі тощо) ще не розкрито.  

Тому перед експериментальним визначенням параметрів кристалізації 
потрібно  поглиблено  аналізувати  кристалогенні  особливості  включень  та 
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спосіб захоплення їхнього вмісту. Передусім, це стосується умов формуван‐
ня  первинних  і  вторинних  включень,  особливостей  захоплення  включен‐
нями  мінералоутворювального  флюїду,  зокрема,  ідентифікації  включень 
гомогенного  й  гетерогенного  захоплення  (Калюжний, 1960;  Калюжный,  
1982), а також їхніх післягенетичних перетворень (розшнуровування, пере‐
наповнення, розтріскування, герметичність утримування вмісту тощо). 

Розшнуровування (поділ окремих включень на кілька ізольованих час‐
тин під час перевідкладення речовини мінералу всередині замкнутого про‐
стору) приводить до непропорційного розподілу вмісту в окремих відшну‐
рованих частинах включення (якщо роз’єднання відбулося після його гете‐
рогенізації). Серед груп сингенних включень для аналізу доцільно вибира‐
ти  ті,  які  не  розчленувалися  після  гетерогенізації.  Розтріскані  включення 
діагностують  за  характерними  замутненими  ореолами.  Вони  свідчать  про 
раптове підвищення температури або таке ж різке зниження тиску (за по‐
рівняно сталої температури) у системі мінералоутворення. 

Механізм появи об’ємних дефектів у кристалах  і захоплення ними еле‐
ментів  середовища мінералоутворення – досі не вирішена проблема. У  ге‐
терогенних  системах,  що  містять  кілька  фаз  різного  агрегатного  стану  і 
складу, захоплення речовин у порожнини включень залежить від багатьох 
чинників. Головним, вочевидь, є співвідношення енергетичних потенціалів 
на межі контакту фаз мінерал–флюїдне середовище (звичайно водний роз‐
чин)–ксеногенний  об’єкт  (газовий пухирець,  сторонні  рідкі  або  тверді фа‐
зи).  Дослідження  засвідчують,  що  з  гетерогенного  середовища  у  вакуолю 
дефекту можуть  вибірково  зазнати  захоплення  або  тільки одна  з наявних 
тут фаз (рідка, газова чи тверда), або суміш двох чи більше фаз. Звичайно у 
вакуолю  включення  в  гомогенному  стані  потрапляє,  насамперед,  основна 
флюїдна  фаза  середовища  (водний  розчин,  магматичний  розплав),  яка    
кількісно  переважає.  Відомі  випадки,  коли  з  висококонцентрованого  роз‐
чину, що перебуває в стані кипіння, мінерал захоплює тільки газову (паро‐
ву) фазу без домішки рідкого розчину, а включення гомогенного захоплен‐
ня розчину не утворюються (Калюжный, 1982, с. 168–177). Тому для корек‐
тного  вирішення  за допомогою включень одного  з  основних питань міне‐
ралофлюїдології  (щодо  агрегатного  стану  середовища  кристалізації)  по‐
трібні особлива уважність і багаторазова перевірка. 

Численні практичні спостереження свідчать, що стан гетерогенної рів‐
новаги  флюїдних  фаз  (кипіння)  характерний  для  більшості  геологічних 
об’єктів. Це стосується не тільки середовища водний розчин–газ (пара), а й 
системи силікатний розплав–газ. Очевидно, у верхніх горизонтах літосфери 
стримування літостатичного навантаження  і  створення порівняно невисо‐
кого тиску в ізольованих просторах – закономірне явище. В узагальнюваль‐
них  працях  неодноразово  наводили  докази  кипіння  гідротермальних  роз‐
чинів, особливо по‐різному насичених СО2. У таких мобільних середовищах 
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досить вірогідна постійна наявність твердих фаз мінералів мікроскопічного 
розміру. Наведеними причинами і зумовлене формування різнонаповнених 
та різнофазових включень сингенетичних родин, за якими дослідник може 
з’ясувати агрегатний стан середовища мінералоутворення. 

Без знання агрегатного стану середовища в ділянці кристалізації зада‐
ного  мінералу  не  можна  оцінити  інформативні  можливості  тих  чи  інших 
включень  стосовно  значень  температури,  тиску,  складу  тощо.  Під  час  ви‐
вчення включень у препаратах з різних взірців досліджуваного об’єкта ви‐
значають, поряд з кристалогенним типом включення, його початковий фа‐
зовий вміст. За включеннями гомогенного й гетерогенного захоплення від‐
творюють  зміни фазового  стану мінералоутворювальної  системи,  а  також 
інших її параметрів – Т, Р, хімічного складу (з урахуванням аналітичних ви‐
значень). Для правильного орієнтування у виборі інформативних включень 
з  багатьох різнорідних  сингенних  включень пропонуємо використовувати 
таке правило (Калюжный, 1982, с. 177): незважаючи на вплив варіацій ком‐
бінування  явищ  закипання  розчину  і  розшнурування  вакуоль  на  процес 
ізоляції флюїду, для термометричних визначень серед сингенних включень 
(первинних  чи  вторинних)  потрібно  вибирати  такі,  які  мають  найбільшу 
повторюваність однакових значень температури гомогенізації переважно в 
рідку фазу, тобто включення гомогенного захоплення й не порушені проце‐
сами розшнуровування. 

 
2.4. Експериментально‐аналітичні методи дослідження  
        включень у мінералах 
 

Основні  здобутки,  перспективи  та  пріоритетні  напрями  дослідження 
включень у мінералах наведено в численних наукових працях українських 
дослідників  (Калюжный, 1983, 1988;  Наумко,  Калюжний,  Братусь  та  ін., 
2000; Наумко, Калюжний, 2001; Павлишин, Пономаренко, Возняк, 2002; Во‐
зняк, 2005, 2007; Матковський, Наумко, Павлунь, 2017, 2018; Возняк, Куль‐
чицька, Черниш, Бельський, 2019; Возняк, Сьомка, Бельський, 2020 та ін.). 

Розрізняють такі методи експериментально‐аналітичного дослідження 
включень  у  мінералах  (Калюжный, 1961):  1) попереднє  макро‐  і  мікроско‐
пічне вивчення; 2) фізико‐хімічне дослідження включень та аналіз умов мі‐
нералоутворення; 3) дослідження хімічного складу включень: прямі (з роз‐
криттям включення) і непрямі (без розкриття). 

Попереднє макроскопічне вивчення розпочинають з відбирання пред‐
ставницьких взірців, аналізу їхніх структурних і текстурних особливостей з 
погляду зональності й онтогенічних співвідношень мінералів для з’ясуван‐
ня  вікової  послідовності  утворення.  У  такий  спосіб  визначають  напрями 
для виготовлення плоскопаралельних препаратів зі штуфових уламків або 
кристалів. 
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Важливий  етап мікроскопічних  досліджень  охоплює  вирішення  двох 
головних питань: кристалогенез включень (генетичний тип, генетична  ін‐
формативність  ознак перетворення  включень  тощо)  і  агрегатний  стан  се‐
редо их етапах процесу (за включеннями гомогенного й гете‐
рогенного походження). 

вища на певн

Серед методів визначення термодинамічних параметрів утворення 
(перетворення)  включень  та  використання  фізикохімічного  аналізу 
різн  их  систем  для  відтворення  РТпараметрів  мінералоутворення
назвемо такі: 

– метод  гомогенізації  з  вимірюванням температури й визначенням аг‐
регатного  стану  середовища,  зокрема,  у  термометричних  камерах  різних 
конструкцій (Ермаков, 1950; Калюжний, 1960 та ін.); 

– наближене визначення температури й температурних стадій процесу 
мінералогенезу  методом  вакуумного  декрептометричного  аналізу  (метод 
декрепітації)  (Пизнюр, 1986).  Цей  метод  не  можна  використовувати  для 
визначення температури кристалізації мінералів, оскільки похибку під час 
вимірювання  температури  оцінити  не  вдається;  тому  потрібна  перевірка 
методом гомогенізації (Калюжний, 1960). Однак з порівняльною метою для 
одно  міго й  того ж нералу метод прийнятний  (Ермаков, Долгов, 1979; Пиз‐
нюр, 1986);  

– побудова  VTX‐діаграм  системи  силікат–вода  і  вивчення  впливу  кон‐
центрації  водних  розчинів  на  термометричні  визначення  (Вульчин, 1951; 
Вульчин, Ермаков, 1965; критичні зауваження В. Калюжного (1960, 1982));  

– визначення тиску за газовими й суттєво газовими включеннями (Ка‐
люжний, 1960; Калюжный, 1982); 

– детальний аналіз флюїдних включень H2О, H2О + NaCl, H2О + CO2 як фі‐
зико‐хімічних  систем  стосовно  визначення Т, Р,  агрегатного  стану  їхнього 
захоплення  і характеристики системи (Калюжний, 1960; Калюжный, 1982), 
зокрема, наближена VTX‐діаграма системи H2О–NaCl (Калюжний, 1978); 

н о– відтворення особливостей кипіння мі ерал утворювальних флюїдів y 
природних порожнинах‐кристалізаторах (Калюжный, 1982); 

– визначення тиску за включеннями H2О–CO2 гетерогенного походжен‐
ня  (гомогенного  й  гетерогенного  захоплення)  (Калюжний, 1960;  Калюж‐
ный, 1982). У 1953 р., оскільки не було потрібних експериментальних даних, 
В. Калюжний і Л. Колтун використали метод суміщених діаграм H2О і CO2. Як 
зазначив Д. Возняк  (2005),  принципово такий метод можна застосовувати 
тіль    ки в тому випадку, коли обидві фази системи (Н2О і СО2) індиферентні 
одна до одної; 

– графічний  метод  визначення  температури  й  тиску  гомогенізації  за‐
критих систем H2О–CO2 (стосовно включень у мінералах) (Калюжный, Воз‐
няк, 1965; Калюжный, 1982); 



 

   

 

 
 
– визначення  тиску  мінералоутворення  за  газово‐рідкими  включення‐

ми  з
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  галітом  (Ляхов, 1973);  аналіз методу див.  у працях  (Калюжный, 1982; 
Roedder, 1984); 

– визначення тиску у включеннях з одночасним застосуванням методів 
гомогенізації та кріометрії (Наумко, Калюжный, 1981); 

– метод оцінки мінімальних значень РТ‐параметрів мінералоутворення 
за  я   рвищем  плавлення  й озтріскування  включень  самородного  золота  y 
кварці та включеннями CO2, що його зафіксували (Возняк, Павлишин, 2001); 

– метод визначення РТ‐параметрів утворення “стільникового” кварцу –
параморфози  низькотемпературної  модифікації  мінералу  по  високотемпе‐
рату ідинн

е (
рній  з  густою  мережею  залікованої  тріщинуватості  (за  р о‐газо‐

вими включ ннями “стільників”)  Возняк, 2003); 
– метод  прямих  вимірювань  тиску  флюїду  y  включеннях  (Ковалевич, 

1976). 
Хімічний  склад  включень  визначають  або  в  разі  їхнього  розкриття 

(прямі,  чи  деструктивні  методи),  або  без  руйнування  (опосередковані,  чи 
недеструктивні), причому деструктивні методи застосовують як до індиві‐
дуал ючень,  так  і  до  їхніх ьних  вкл груп  (валові  методи),  недеструктивні  – 
тільки до окремих (індивідуальних) включень. 

ах кла‐
сиф

Численні деструктивні методи дослідження включень у мінерал
ікують за:  
1)  кількістю досліджуваних включень – індивідуальні та валові;  
2) способом екстракції вмісту включень – термічні та механічні;  
3)  способом  аналізу  вмісту  включень  (їхнього  агрегатного  стану)  –   

рентгеноспектральний  аналіз,  мас‐спектрометричний  (хімічний,  ізотоп‐
ний), хроматографічний, метод водної витяжки, визначення pH і Eh водних 
розч   мікроскопія, 
лазе

инів,  електронна  мікроскопія,  сканувальна  електронна
рний спектральний аналіз та ін. 
Використано такі деструктивні методи аналізу включень: 
– метод  вилучення  газу  з  окремих мінералів  і  порід  унаслідок  їхнього 

подрібнення  (розмелювання)  у  кульовому  металевому  млині  за  умов  ва‐
кууму (10–3 мм рт. ст.) та аналізу газу, зібраного помпою Теплера (систему 
заповнено  рідкою  ртуттю),  на  газовому  аналізаторі  ВТІ‐2  методом  погли‐
нання (Калюжный, 1961; Ковалишин, 1962); 

– метод водної витяжки. Подрібнений y кульовому млині мінерал кіль‐
ка разів промивали дистильованою водою для вилуговування з нього солей 
(водний розчин упарювали до 20 мл). Аналіз витяжок виконували різними 
спос Кобами  (Калюжный, 1961;  Грынькив, Калюжный, 1966;  Мязь,  омлева, 
Руденко и др., 1968); 

– метод  мікроколориметричного  вимірювання  pH  розчину  окремих 
включень (Калюжный, 1957; Калюжний, 1960); 
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– якісне  й  напівкількісне  ультрамікроскопічне  визначення  y  водних 
розч ни ах  окремих  включень  таких  компонентів,  як  Fe2+,  Fe3+,  Cu2+,  Mg2+, 
Mn2+, Pb2+, BО33–, S2–, SiO2 (Грынькив, Калюжный, 1966); 

–  рентгенометричний  аналіз  мікрокількостей  мінералів  (Калюжный, 
Йорыш, 1962); 

– вимірювання  pH  розчину  великих  (≥ 0,5 мм)  включень  хінгідронним 
мето д пеціально дом за  опомогою с сконструйованого платинового електро‐
да (Петриченко, Шайдецкая, 1965, 1968; Петриченко, 1973); 

– метод  визначення  окисно‐відновного  потенціалу  Eh  розчинів  вклю‐
чень за допомогою платинового мікроелектрода  (Петриченко, Шайдецкая, 
1965; Петриченко, 1973), використовуваний для включень розміром ≥ (0,1–
0,2) мм у мінералах солей; 

– метод визначення вмісту твердих фаз солей у сухому залишку розчину 
мікровключень  за  допомогою  електронографії  (Калюжный,  Миколайчук, 
1968); 

а– метод визначення хімічного складу газів індивідуальних включень н  
омегатронному мас‐спектрометрі (Братусь, Стасюк, Панчишин, 1968); 

– метод ультрамікрохімічного кількісного визначення вмісту Ca2+, Mg2+, 
K+,  Cl–,  SO42–  y  розчинах  окремих  включень  (Петриченко, 1973).  Метод       
виявився високоефективним для реконструкції умов формування солерод‐
них басейнів різних регіонів світу та визначення віку їхнього становлення;  

– мікроспектральний  метод  вивчення  складу  твердих  фаз  включень  у 
мінералах (Дручок, Калюжный, 1975); 

– мікрорефрактометричний  метод  визначення  загальної  концентрації 
водн озчину  включень  (Калюжого  р ний, 1960;  Гигашвили,  1973;  Калюж‐
ный, 1973, 1982). 

Серед  недеструктивних  методів  дослідження  включень  у  мінералах 
розрізняють  такі:  оптико‐мікроскопічне  вивчення  включень;  визначення 
температури  гомогенізації  законсервованого флюїду,  його  в’язкості  й  гус‐
тини ман‐спект‐
роск

;   кріометричний; обчислення тиску мінералоутворення; ра
опічний і люмінесцентний. 
Використано такі недеструктивні методи аналізу включень: 

ї – мікрорефрактометричний метод  визначення  загально сольової  кон‐
центрації водних розчинів включень (Калюжний, 1960; Калюжный, 1982);  

– кріометричний  метод  відтворення  фізико‐хімічних  умов  мінера‐
лоутворення за температурою фазових змін вмісту включень  (Калюжний,  
1960;  Калюжный, Гигашвили,  1976;  Возняк, Галабурда,  1977;  Наумко,  Зин‐
чук, Ковалишин, 1999). 

За Д. Возняком (2007), до недеструктивних методів належить також оп‐
тико‐мікроскопічне  вивчення,  вивчення  густини,  тиску  і  в’язкості,  люмі‐
несцентний (флуоресцентний) метод. 



 

   

 

 
 
Для  визначення  температури  й  тиску  мінералоутворення  важливим  є 

метод  п’єзотермометрії,  напрацьований  Дж. Розенфельдом,  А. Чейзом, 
В. Русиновим, Д. Харрісом та  іншими,  який  ґрунтується на результатах ви‐
вчення напружень, що виникають на межі кристалохімічно різних криста‐
лів,  здебільшого  мінералу‐господаря  й  мінералу‐включення  (в’язня),  а  та‐
кож доступніший поляризаційнооптичний метод, що його запропонував 
ентузіаст  і  лідер  у  вивченні  оптичних  властивостей мінералів  і  з’ясуванні 
їхнього генетичного значення О. Зільберштейн у книзі “Оптические свойст‐
ва  деформированных  минералов  и  термобарометрия”  (1990).  Ці  методи 
стис

44 

ло  проаналізовано  в  підручнику  “Генезис мінералів”  (Павлишин, Мат‐
ковський, Довгий, 2003, 2007). 

Розробка  нових методів  дослідження флюїдних  включень  y  мінералах 
звичайно  супроводжувалася  створенням  відповідних  приладів,  установок, 
пристроїв та удосконаленням серійних приладів; до них, зокрема, належать 
такі (Возняк, 2005): 

– термокамера з контактним обігріванням препарату, що давало змогу 
визначати Тгом та фазові зміни у включеннях з точністю ±(1–2) °C (Калюж‐
ный . основі , 1958,  1982;  Калюжний 1960)   Робочий  діапазон  установок  на 
такої термокамери досягає переважно 600, інколи 800 °C; 

– конструктивно  нова  волога  камера  для  ультрамікрохімічних  дослі‐
дже в к
люж

нь  i  мікроколориметричного  изначення  pH  розчинів  в лючень  (Ка‐
ний, 1960); 
– високотемпературна  (600–1  600 °C)  термокамера  для  вимірювання 

Тгом флюїдних включень на основі електровакуумного поста ЕВП‐2 (Калюж‐
ный, 1965); 

– фільтрувальна  колонка  для  підготовки  водних  витяжок  з  мінералів 
(Калюжный, Притула, 1968); 

– удосконалені  електроди  для  хінгідронного  вимірювання  рН  та  окис‐
но‐відновного потенціалу Eh розчинів включень  (Петриченко, Шайдецкая, 
1965; Петриченко, 1973); 

– вакуумна  електромагнітна  ступка‐приставка  до  мас‐спектрометра 
МХ‐І303. Вилучення газу з індивідуальних включень і груп (валовий метод) 
подрібненням. Авторське свідоцтво СРСР (И. М. Сворень, 1974) (Калюжный, 
1982); 

– часопролітний мас‐спектрометр МСХ‐ЗА для визначення складу газів, 
екст ключень рагованих  з  індивідуальних  в їхнім  проколюванням на  оригі‐
нальній вакуумній приставці (Калюжный, 1982); 

– охолоджувальна камера для виявлення рідкого CO2 y включеннях на 
основі біологічного мікротомного столика (Мязь, Симкив, 1965); 

– удосконалена  установка  для  термозвукового  аналізу  (Мязь,  Симкив, 
1968);  
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– установка для визначення  ізотопного складу вуглецю CO2, механічно 
вилученого  з  групи  однотипних  включень,  на  базі  мас‐спектрометра  MИ‐
1305 (Мамчур, Возняк, Ковалишин, 1968) та її вдосконалений варіант (Мам‐
чур, д Наумко, Ярыныч, 1980; Мамчур, Сворень, Калюжный и  р., 1981; Наум‐
ко, 1981); 

– установка для безпосереднього вимірювання тиску в  індивідуальних 
включеннях  на  основі  оригінальної  термобарокамери.  Робочий  діапазон: 
0,1–40 MПa, 20–280 °C (Ковалевич, 1976); 

– кріометрична  установка  для  дослідження  включень  на  основі  оригі‐
нальної  кріокамери;  як  охолоджувальний  агент  використано  рідкий/газо‐
вий  азот  (Калюжний,  1960; Калюжный, Гигашвили, 1976; Возняк,  Галабур‐
да, 1977; Наумко, Зинчук, Ковалишин, 1999); 

– установка для експресного аналізу CO2 з мінералів і порід, а також від‐
бирання  проб  для  ізотопного  аналізу  вуглецю  (Калюжний, 1960;  Ковали‐
шин, 1962; Калюжный, Матвиенко, 1975); 

– високотемпературна (до 1 500 °C) термокамера з силітовим стрижнем 
(Жовтуля, 1976); 

– установка  для  валового  аналізу  газу,  видобутого  з  мінералів  і  порід 
нагріванням до 1 100 °C  і механічним роздавлюванням, створена на основі 
газового хроматографа ЛХМ‐8МД і вакуумного декрепітографа ВД‐4 (B115). 
B установці оригінальними є її газова схема, пристрій герметичного приєд‐
нанн ї пробірки (прото  пробою до 
стал

я кварцово чного реактора) з мінеральною
ревого капіляра газової мережі хроматог афа (Возняк, 2003). 

Розмаїтим змінам включень присвячені такі дослідження: 
– герметичності  включень  y мінералах  і міграції  речовини через крис‐

тал мінералу (Калюжный, 1958, 1961; Калюжний, 1960); 
– перенаповнення  рідких  включень  y  мінералах  (Калюжный, 1971)  як 

розвиток  ідей  Г.  Леммлейна  (Леммлейн, 19562).  Такі  дослідження  дають 
змогу  обґрунтувати відносний час  захоплення мінералом флюїдних вклю‐
чень,  а,  отже,  реконструювати  еволюцію фізико‐хімічних параметрів міне‐
ралоутворення (Калюжный, 1982); 

– перебудови форми включень y мінералах змінного складу та її впливу 
на  склад  розчину  (на  прикладі  топазу)  (Возняк, Калюжный, 1973;  Калюж‐
ный, 1982); 

– використання  розтрісканих  включень  для  реконструкції  РТ‐умов мі‐
нералогенезу  (Возняк,  Калюжный,  1973;  1977;  Калюжный,  1982;  Возняк, 
Павлишин, 2001); 

ар– впливу  γ‐опромінення  на  вуглеводневі  включення  у  кв ці  (Возняк, 
Литовченко, Кульчицька, 1997). 

У  цьому  контексті  найновішу  інформацію  про  умови  і  РТ‐параметри 
процесів мінералоутворення узагальнено й проаналізовано у працях Д. Воз‐
няка  з  колегами  (Возняк,  Кульчицька,  Черниш,  Бельський,  2019;  Возняк, 
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Сьомка, Бельський, 2020). Отримання такої інформації ґрунтується на яви‐
щах  перенаповнення  й  розтріскування  включень,  зміні  хімічного  складу 
перевідкладеної  речовини  в  процесі  набуття  включеннями  рівноважної 
форми  негативного  кристала  в  мінералах  змінного  складу  (топаз,  берил), 
включеннях гомогенного походження, включеннях з “шапочкою” тощо. 

У підсумку зазначимо, що навіть якби флюїдні включення від часу захо‐
плення не змінювалися, то все одно відтворення їхнього хімічного складу і 
РТ‐параметрів  захоплення  –  справа  нелегка.  Це  пов’язане  з  такими  нюан‐
сами: 

а) бракує експериментальних даних щодо систем, які за хімічним скла‐
дом  і РТ‐параметрами максимально наближені  до  природних,  позаяк при‐
родне  мінералоутворення  відбувається  протягом  геологічного  часу  та  в 
широкому діапазоні значень температури й тиску в розмаїтих за хімічним 
складом і агрегатним станом мінералоутворювальних флюїдах; 

б)  є певні  труднощі фізико‐хімічного аналізу різних систем під час ре‐
конструкції за включеннями РТХ‐параметрів мінералоутворення; 

в) включення часто мають незначний розмір (здебільшого – перші соті 
частки міліметра), що утруднює їхнє дослідження. 

На завершення розділу наводимо фотографії флюїдних включень у мі‐
нералах  з  різноманітних  геологічних  утворень,  прецизійні  дослідження 
яких виконали автори монографії та інші українські науковці  (рис.  15–27). 

 

 
а  б 

 
в 

Р  ис. 15. Включення в гіперстені 
з докембрійських залізорудних порід  

Секретарського родовища УЩ, 
за (Бобров, Сіворонов, Шевчук, 

Шваєвський, 2000): 
а – первинні кристалофлюїдні, × 500; б –

те  саме,  ×  900; в  –  первинно‐вторинні  крис‐
талофлюїдні багатофазові, × 400. 
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а  б  в  г 

G6

L

G4

G5  

Рис. 16. Фазовий склад включень 
у так званому смердючому кварці з докембрійських утворень 

графітових родовищ УЩ, за (Братусь, Белецька, Деміхов та ін., 2004): 

а  –  тверді  включення;  б  –  включення  з  розчинним  кристалом 
солі  (B);  в  –  включення  зі  зрідженим  СО2  (L1);  г,  ґ  –  багатофазові 
включення  з  кількома  газовими  (?)  G2,  G3,  G4,  G5,  G6  пухирцями  чи 
фазами незмішуваних рідин. 

ґ 
 

 
 Рис. 17. Розтріскані флюїдні включення в цирконі кімберлітового типу,                         

за (Возняк, Квасниця, 2009): 
а–в –  первинні  включення  розкристалізованого  сольового  розплаву,  їхня  газова  фаза 

міститься  в  інтерстиціях між  твердими фазами,  тому  вона не  сконцентрованому  в  одному 
місці,  і  на  світлинах  її  не  видно;  г  –  первинне  (?)  включення  збагаченого рідиною флюїду, 
унаслідок чого газова фаза набула форми бульбашки. 
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                а                                              б 

 
                                                      в                                               г 

Рис. 18. Включення в мінералах ріолітових туфів                                                    
Квасівського рудного поля, Закарпаття, за (Калюжний, Сайко, 1999): 

а – включення магматичного скла V + G з ореолами розтріскування в кварці, × 170; б – 
перенаповнення  включення магматичного  скла  залікованої  тріщини  І–І,  ×  250; в  –  газово‐
рідкі включення в клейофані, × 380; г – газово‐рідкі включення в адулярі, × 300. 
 

   
а  б 

 
в 

Рис. 19. Флюїдні включення в кальциті  
з мономінеральних кальцитових прожилків, × 900: 

а, б – дрібнокристалічний кальцит із прожилків в аргі‐
літистих  вапняках,  св.  1‐Бітля,  інт.  2  239–2  247  м,  Перед‐
карпатський  прогин,  за  (Naumko,  Kovalyshyn,  Svoren′  еt  аl., 
1999):  а  –  відокремлена  родина  первинних  (?)  включень 
типу L + G = 75 + 25 поза видимим зв’язком з залікованими 
тріщинами  за  спайністю;  б –  ранньовторинні  включення 
типу L + G = 80 + 20 у площині залікованої тріщини за спай‐
ністю; в – ранньовторинне включення типу L + G = 75 + 25, 
Тгом = 225  °С  (у рідку фазу), Кросненська зона Українських 
Карпат, за (Занкович, 2016). 
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Рис. 20. Флюїдні включення в мінералах гідротермальних утворень 
Закарпатського прогину, за (Ковалишин, Братусь, 1984 та ін.). 

Берегівське рудне поле, у кварці: а – первинне однофазове включення скла, ріолітовий 
туф, × 420; б – первинні двофазові включення скла, гранодіорит‐порфір, × 530; в – включення 
гетерогенного походження, × 530; у сфалериті: г – газово‐рідке включення, × 350; ґ – вклю‐
чення гетерогенного походження, × 530; у флюориті: д – газово‐рідке включення правильної 
форми, × 400; е – газово‐рідке включення неправильної форми, × 400; у кальциті: є – газово‐
рідке включення, × 350; Бігань, у бариті: ж – суттєво рідкі включення, × 800; з – газово‐рідкі 
включення, × 800; у сфалериті: і – газово‐рідкі включення, × 300; Кіблер (Вишково), у кварці: 
к – газово‐рідке включення, × 530. 
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а  б  в 

 
 

г  ґ 
Рис. 21. Флю дні включення в мінералах камерних пегматитів Коростенського плутону,   ї

за (Калюжний, 1960; Возняк, 1971; Калюжный, 1979; Наумко, 1986 та ін.). 
У кварці: а  –  “стільникове” розташування включень, × 4; б  – багатофазове включення,   

× 225; у моріоні: в – суттєво газові включення, × 45; у топазі: г – включення гетерогенного 
походження, × 210;  ґ – багатофазове включення, × 270.  
 

 
Рис. 22. Наповн них включень  

у
ення й форма первинних і вторинних флюїд

 кварці й топазі з камер пегматитів Коростенського плутону (від ранніх до пізніх),  
за (Возняк, Матковський, Павлишин, 2012): 

а  –  вторинне  рідинно‐газове  включення  водного  розчину  зі  стільникових  тріщин  у   
кварці; б – вторинні розтріскані рідинно‐газові включення водного розчину, що брав участь 
у  рості  досконалого  льодово‐прозорого  різновиду  кварцу;  в  –  первинне  рідинно‐газове 
включення водного розчину в кристалі топазу; г – вторинне включення в димчастому квар‐
ці,  яке  сформувалося  внаслідок  охолодження  водного  висококонцентрованого  сольового 
розчину;  д  –  вторинне  розтріскане  газово‐рідке  включення  водного  розчину  в  кварці  (L  – 
фаза  водного  розчину, G  –  газова  фаза, B  – мінерал‐в’язень).  Стрілками  позначено  ореоли 
розтріскування включень. 
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Рис. 23. Сингенетичне включення зеленого флюориту в кристалі топазу 

з камерних пегматитів Коростенського плутону, за (Возняк, Квасниця, 2009): 
а – октаедрична форма включення сформувалась у процесі росту флюориту у вільному 

просторі,  вигляд зверху; б  – форма включення зумовлена  індукційним ростом флюориту й 
топазу, вигляд знизу; в – те саме включення, вигляд спереду (верхня частина – вільний ріст 
включення,  нижня  –  сумісний  ріст,  чорне  –  ільменіт);  г  –  схема,  яка  ілюструє  можливість 
формування  площини  шестигранника  з  індукційних  ребер  (площину  індукцію  показано 
крапом) у процесі сумісного росту включення (у вигляді октаедра) з мінералом‐господарем у 
разі осідання його зародка на грань кристала мінералу‐господаря однією з граней октаедра. 
 

 
а                                             б 

 
                                                   в                                                     г 

и аРис. 24. Флюїдні включення у кварці гранітн х пегматитів, що з лягають  
серед порід основного складу (Волинський мегаблок УЩ), за (Наумко, 2006): 

а, б – багатофазові з мінералами‐в’язнями, × 100; в, г – включення СО2: в – двофазові різ‐
нонаповнені типу L1 + G, × 40; г – складні типу L + L1 + G, × 80. 
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Рис. 25. Флюїдні включення в мінералах  
із зони вилуговування камерних пегматитів  
Коростенського плутону, за (Наумко, 1986). 
У топазі: а – вуглекислотні, × 90; б – багатофа‐

зові: 1 – галіт; 2 – сильвін; 3 – ельпасоліт; 4 – хло‐
рид  заліза  й  цинку,  ×  150;  г  –  “прилиплі”:  а  –  за 
кімнатної  температури;  б  –  протанення  евтекти‐
ки:  1  –  лід;  2  –  евтектика  системи  NaCl–KCl–H2O,   
× 1 000; у берилі: в – вуглекислотні включення. 

 

 
а  б 

Рис. 26. Рідкі включення з нафтовою фазою в баденській кам’яній солі, соляна шахта  
Сленік‐Прахова, Румунське Передкарпаття, за (Галамай, Бараненко, 2004): 

а  – включення на периферії  зонального релікта з чорною кулькою нафти й бітуміноз‐
ною  речовиною;  б  –  седиментаційна  структура  галіту;  праворуч  –  два  великі  включення  з 
нафтовими кульками, у верхній частині – дрібні включення з нафтовою фазою; помітно залі‐
ковані  тріщини,  які  виявлені  завдяки  теригенному  матеріалу,  що  виповнює  ці  тріщини  й 
окремі кубічні включення. 



    

   
 

53

 
торинне в  жильномуРис. 27. В  кварці  ключення, заповнене гелеподібною речовиною, у

кз гранітів богуславського типу (Росинсько‐Тікиць ий мегаблок УЩ),  
за (Загнітко, Шунько, Квасниця, Сидорчук, 2016): 

а – за кімнатної температури; б – у момент гомогенізації; А – аморфна речовина гелю; G – 
газова бульбашка. Гелеподібна речовина не люмінесціює в УФ‐променях, має показник зало‐
млення  вищий  від  показника  водного  розчину,  що  відповідає  властивостям  синеретичної 
рідини. Такі включення утворилися з колоїдних розчинів, температура захоплення – 177 °С. 
 
 
 



 

 
РОЗДІЛ ТРЕТІЙ 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЇ.  
ЗАРОДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЧНОЇ 

ШКОЛИ ПРОФЕСОРА МИКОЛИ ЄРМАКОВА 
 

Становлення й розвиток фундаментальної науки про включення в міне‐
ралах припадає в Україні на 1940–1950‐ті роки. Термобарогеохімічні дослі‐
дження були започатковані й активно розвивалися за  ідеологічного керів‐
ництва  й  безпосередньою  участю  Миколи  Порфировича  Єрмакова  на  ка‐
федрі  загальної  геології новоствореного геологічного факультету Львівсь‐
кого  університету,  яку  він  очолював  протягом  1945–1952  рр.  Згодом  такі 
дослідження (з акцентом на теоретичну, аналітичну й методичну складові) 
почали  провадити  в  Інституті  геології  корисних  копалин  АН  УРСР  (нині 
ІГГГК  НАН  України).  Саме  тоді  й  зародилась  всесвітньовідома  термобаро‐
геохімічна школа, яку офіційно затверджено Міністерством освіти та науки 
Укр а     аїни.  Важливу  роль  у  цьому  відіграли  т кі  чинники  (Матковський, 
Наумко, Павлунь, 2017):  

– створення  М. Єрмаковим  першої  у  світі  спеціалізованої  лабораторії 
для  до дослідження включень  і  залучення  їхнього проведення перших ви‐
пускників геологічного факультету (рис. 28); 

– початок  здебільшого  методичних  досліджень,  як‐от  конструювання 
нових  приладів,  удосконалення  апаратури  для  нагрівання  включень  у  по‐
вітряному середовищі (камера М. Єрмакова) і в контакті з металом (камера 
В. Калюжного)  для  їхньої  гомогенізації,  створення й  застосування  автома‐
тичного  термозвукореєстратора  (Ю. Долгов)  для  декрепітації  включень, 
розроблення  способів  і  приладдя  для  прецизійних  ультрамікроскопічних 
визначень  складу  й  концентрації  розчинів  окремих  включень  (В. Калюж‐
ний); 

– підтримка термобарогеохімічних досліджень професорами Є. Лазарен‐
ком (тодішній декан геологічного факультету й завідувач кафедри мінера‐
логії) та В. Соболєвим (завідувач кафедри петрографії); 

– перші опубліковані праці М. Єрмакова про включення. Зокрема, у спе‐
ціальному  додатку  до Мінералогічного  збірника № 3  (1949)  опубліковано 
працю “Критерии познания генезиса минералов и среда рудообразования” 
(рис. 29), у якій наведено глибокий критичний аналіз праць попередників. 
Це закріпило пріоритет М. Єрмакова у так званій тоді термобаричній галузі 
знань. Учений розпочав такі дослідження ще у важкі воєнні роки на родо‐
вищах  оптичного флюориту  на Памірі.  А  1950  р.  вийшла фундаментальна 
монографія  М.  Єрмакова  “Исследования  минералообразующих  растворов  
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ис. 28. Підготов осліджень, 1952.  Р

 

ка взірців і пластинок для термобарогеохімічних д
Зліва направо: Н. М’язь, В. Калюжний, М. Єрмаков. 

     

   
Рис. 29. Наукові праці М. Єрмакова. 

 

(температуры и  агрегатное  состояние)” (див. рис. 29),   за  яку  його  було 
удостоєно  Державної  премії  СРСР  (1952).  Працю  високо  оцінили  провідні 
вітчизняні й зарубіжні дослідники; 



   

       
 
– захист дисертацій, насамперед, докторських: Ермаков Н. П. Исследова‐

ния температуры и агрегатного состояния минералообразующих растворов 
(1950); Лазько Е. М. Геологические условия формирования пьезокварцевых 
месторождений Алдана  (1955), у якій проаналізовано термобаричні умови 
формування  інтрузивних  масивів  і  виконано  генетичні  реконструкції  на 
підставі вивчення флюїдних включень, а також кандидатських дисертацій: 
Лесняк  В.  Ф.  Выявление  генезиса  некоторых  месторождений  Северного 
Кавказа  с  помощью  термометрического  анализа  включений  в  минералах 
(1952); Долгов Ю. А. Опыт применения термозвукового анализа к исследова‐
нию геологических объектов  (1953); Вульчин Е. И. Материалы к изучению 
минералообразующих  систем  (1953);  Колтун  Л.  И.  Опыт  генетического 
исследования некоторых эндогенных месторождений по включениям в ми‐
нералах (1953); Сухорский Р. Ф. Температурный режим образования некото‐
рых хрусталеносных месторождений Алдана (1955); Калюжный В. А. Много‐
фазовые  включения  в  минералах  (методы  изучения  состава  и  отдельные 
вопросы применения) (1955); Мязь Н. И. Кристаллогенез и структура кварца 
хрусталеносных жил Казахстана (1961); Пизнюр А. В. Особенности генезиса 
хрусталеносных кварцевых жил Приполярного Урала и Алдана (1962). Є ві‐
домості,  що,  вірогідно,  першу  кандидатську  дисертацію,  присвячену  ви‐
вчен ж
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ню включень (“Газово‐ идкие включения в кварцах пегматитов Корос‐
тенского плутона”), захистив 1951 р. С. А. Чайковський. 

Виконані  дослідження  заклали  наріжні  основи  термобарогеохімії.  За‐
вдяки  їм обґрунтовано можливості використання флюїдних включень для 
з’ясування термобаричних  і  геохімічних  характеристик флюїдного  середо‐
вища кристалізації мінералів та їхніх парагенезисів. 

З цього періоду М. Єрмакову належать результати систематичних і ціле‐
спрямованих досліджень флюїдних включень у мінералах,  розробка  їхньої 
першої класифікації за агрегатним станом і складом, виявлення типів і ви‐
дів  гомогенізації  (типи  І  і  ІІ,  з точкою  інверсії та з критичними явищами), 
доповнення  генетичної  класифікації  новим  класом  поширених  первинно‐
вторинних  (регенераційних)  включень,  перші  спроби  рекомендацій  щодо 
практичного використання включень, а також розробка конкретних мето‐
дик термобарометричного аналізу. Тоді ж молодому вченому разом з послі‐
довниками вдалося подолати сумніви щодо високих, надкритичних значень 
Тгом  включень  у  гідротермальних  мінералах  (вище  374 °С)  і  довести  їхню 
відмінність у різних зонах росту кристалів. 

Ключовим  моментом  початкового  періоду  стали  уявлення  про  полі‐
хронну природу включень мінералоутворювального середовища (флюїдів), 
яка  відображає  тривалу  історію формування мінерального  індивіда  (агре‐
гату)  і  загалом  гірської  породи  або  руди.  Було  з’ясовано  й  обґрунтовано 
принципи генетичної класифікації включень та критерії розпізнавання син‐
генетичних (первинних, первинно‐вторинних (уявновторинних)) і епігене‐
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тичних (вторинних) включень. Також було доведено, що первинні включен‐
ня  утворюються  під  час  суттєвої,  зазвичай,  радикальної  зміни  фізико‐хі‐
мічних  умов  і  швидкості  кристалізації  мінеральної  речовини  й  розтріску‐
вання в конкретних елементах росту кристалічного  індивіда  (гранні  зони, 
реберні  й  вершинні  сектори  росту,  піраміди  наростання).  Дослідники          
дійшли висновку, що кожна з родин включень відповідає за часом умовам 
консервації  однієї  й  тільки  однієї  мінеральної  зони,  у  якій  розташоване 
включення або ж з якою воно контактує. У кристалі, який має тривалу істо‐
рію кристалізації і звичайно полізональний, може бути відповідна кількість 
послідовних  родин  (генерацій)  первинних  включень.  Причиною  їхньої    
появи  (беручи  до  уваги  результати  досліджень  Г. Леммлейна  (1952)  і 
Ф. Сміта  (1968))  є  наявність  ділянки  “голодування”  мінерального  шару  в 
кристалі, що росте. Передусім це пов’язано зі зміною швидкості кристаліза‐
ції, коли скелетно‐каркасний ріст кристала змінюється на нормальний або 
багатоголовий ріст у разі появи багатьох центрів кристалізації під час реге‐
нерації  індивіда й поновлення його переривчастого росту. Нерідко причи‐
ною  слугують локальні дислокації  кристалічної  ґратки, що призводить до 
спірального росту гранного шару. 

М. Єрмаков переконливо довів, що особливо важливий механізм форму‐
вання первинно‐вторинних включень, які найчастіше є головним джерелом 
інформації.  Здебільшого  вони виникають  у  разі  заліковування тріщин, що 
з’являються  в  кристалах,  які  ростуть  (перегрівання,  поліморфні  перетво‐
рення, механічний вплив). Подібно до первинних, первинно‐вторинні вклю‐
чення  теж формують наслідкові  ряди  генерацій,  а  за  часом  і фізико‐хіміч‐
ним станом відповідають контактовим мінеральним зонам. Проте, на відмі‐
ну  від  первинних,  вони  поширені  вздовж  залікованих  тріщин,  серед  рані‐
ших  зон,  ніж  ті,  яким  вони  відповідають  і  які  характеризують.  Такі  вклю‐
чення  завжди  трасують  заліковані  тріщини,  які  не  виходять  на  поверхню 
кристала  й  перекриті  молодшими  зонами.  До  цього  генетичного  типу  на‐
лежать  включення  індукційних  поверхонь,  які  виникають  у  сліді  перемі‐
щення твердих частинок, що їх відштовхують грані кристала, який росте. 

Також було доведено, що не треба ігнорувати (як уважала більшість до‐
слідників)  вторинні  включення,  які  виникають  у  разі  самозаліковування 
тріщин  уже  після  припинення  росту  кристала‐господаря  й  відображають 
умови  виділення  з  розчинів  подальших  мінеральних  парагенезисів.  Лан‐
цюжок таких включень простежують, головно, до самої поверхні кристала, 
отже, вони не приурочені до відповідної мінеральної зони кристала. 

Дослідники  запропонували  (Ермаков,  1950;  Калюжний,  1961;  Лазько, 
Ляхов,  Пизнюр,  1980)  чіткі  критерії  діагностики  генетичних  типів  вклю‐
чень не тільки в монокристалі (як описано вище і що порівняно нескладно), 
а  й  у  полізернистому  агрегаті.  Це  необхідне,  складне  й  відповідальне  зав‐
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дання, оскільки саме такі (до того ж дуже різні) агрегати притаманні абсо‐
лютній більшості рудних родовищ. 

Львівські  вчені  на  підставі  складних,  скрупульозних  і  різнобічних  до‐
сліджень запропонували низку діагностичних критеріїв, які відображають: 

– характер  розподілу  включень  мінералоутворювального  середовища 
(кристалоінтерстиційно‐петельчастий,  внутрішньозерново‐туманоподіб‐
ний, чітко лінійний з трансляцією в межові зерна); 

– ступінь  конкретної  рівноваги  внутрішньої  поверхні  включення,  що 
виявлено  в  досконалості  його  кристаломорфології  (огранені,  овальні,  не‐
правильно‐амебоподібні); 

– ступінь  типоморфізму  виділених  типів  включень  щодо  послідовних 
мікроскопічних агрегатів (генерацій): у ранніх є всі типи включень флюїдів, 
а  у  завершальних – тільки один тип – найпізніших включень, які в ранніх 
мінеральних агрегатах вторинні. 

І,  нарешті,  потрібно  завжди  розрізняти  ознаки  багатоколового  симет‐
рично‐гребінчастого й дендритоподібного заліковування тріщин у криста‐
лах, розуміти причини й наслідки так званого розшнурування, розпізнавати 
і правильно  інтерпретувати явища “перенаповнення” вакуоль у вузлах пе‐
ретину різновікових залікованих тріщин (Калюжний, 1961). Адже без цього 
термобарогеохімічні дослідження як такі абсолютно марні, а генетичні по‐
будови – хибні, як і зовсім неправильними будуть наші уявлення про пере‐
біг п цро есів мінералогенезу, фізико‐хімічну природу утворення мінералів і 
руд та їхню прогнозну оцінку.  

Це  той  теоретично‐методичний  фундамент,  на  якому  ґрунтуються  всі 
термобарогеохімічні дослідження у світі.  

Такі підходи сприяли зародженню і становленню термобарогеохімії як 
фундаментальної  науки  про  включення  мінералоутворювального  середо‐
вища  та  формуванню  тер
макова. 

мобарогеохімічної школи  професора Миколи  Єр‐

 
Рис. 30. Юрій Олек‐
сан в  дрович Долго
(1918–1993). 

Завдяки усвідомленню того, що включення є уні‐
кальними носіями принципово нової якісної й кількі‐
сної  інформації про фізико‐хімічні параметри мінера‐
логенезу й рудоутворення, а  їхнє вивчення дає змогу 
безпосередньо дослідити й реставрувати не уявні мо‐
делі, а реальні природні геологічні процеси, Ю. Долгов 
(рис. 30) зрозумів, що одного приладу для цього – тер‐
мокамери Єрмакова – недостатньо. Оригінальна інже‐
нерна  думка  Юрія  Олександровича  допомогла  йому 
разом з П. Райхером (1953) сконструювати і створити 
перший термоакустичний декрепітограф, який суттє‐
во розширив можливості й масштаби вивчення флюї‐
дних включень, у тім числі в непрозорих мінералах.   
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Тоді ж учений звернув увагу на особливості умов мінералоутворення в 
мінералізованих порожнинах  (занірках),  зокрема, на походження “стільни‐
кового” кварцу (1955). На підставі експериментальних досліджень він отри‐
мав дрібну тріщинуватість і дійшов висновку, що сітчастий (стільниковий) 
кварц у заніркових пегматитах утворився під час багаторазових стрибкопо‐
дібних  знижень  температури,  однак  з  β‐переходами внаслідок різких  змін 
густини й агрегатного стану мінералоутворювальних розчинів. 

З 1960–1970‐х років і до нині термобарогеохімічні дослідження у Львів‐
ському  університеті  зосереджували,  головно,  на  прикладних  аспектах,  які 
стосувалися  ендогенного  мінералоутворення  загалом  і  рудоутворення  на 
родовищах  кольорових,  рідкісних,  благородних  металів.  Водночас  розроб‐
ляли деякі важливі теоретичні основи реалізації методів термобарогеохімії 
та  методичні  способи  отримання  різної  термобарогеохімічної  інформації. 
Такі  роботи провадили на кафедрі розшуків  і  розвідки родовищ корисних 
копалин (нині кафедра геології корисних копалин і геофізики), яку очолю‐
вали Є. Лазько (1964–1991), А. Пізнюр (1991–1996), пізніше – М. Павлунь та 
С. Ціхонь  (рис. 31),  у Забайкальській експедиції науково‐дослідної частини 
університету,  Проблемній  науково‐дослідній  лабораторії  геохімії  глибин‐
них  тектонічних  процесів,  лабораторії  мікрохімічного  аналізу  включень 
мінералоутворювальних середовищ, лабораторії прикладної термобарогео‐
хімії (єдиній у колишньому СРСР) з кабінетом декрептометричного аналізу, 
а в останні десятиріччя ХХ ст. – в Інституті геології і металогенії золота, ко‐
льорових металів і алмазів України. 

У радянські часи ці дослідження виконували на госпдоговірних засадах, 
головно,  на  замовлення  геологорозвідувальних  установ  РФ,  Казахстану  й 
Узбекистану. Основними об’єктами слугували золоторудні, Mo‐W, рідкісно‐
металеві, флюоритові й інші родовища корисних копалин. Керували науко‐
во‐дослідними роботами та брали в них активну участь Є. Лазько, Ю. Ляхов, 
А.  Пізнюр,  Н.  М’язь, Ю.  Дорошенко,  М.  Павлунь,  І.  Попівняк.  Виконавцями 
були працівники науково‐дослідних підрозділів і аналітичних лабораторій, 
молоді  фахівці,  головно,  випускники  геологічного факультету.  Результати 
досліджень висвітлені в численних наукових звітах, монографічних працях, 
статтях,  кандидатських  і  докторських дисертаціях,  тезах доповідей науко‐
вих нарад, науково‐методичних розробках і навчальних виданнях. Їх також 
упроваджували в геологічне виробництво. 

На  багатьох  генетично  споріднених  родовищах Східного  Саяну,  Забай‐
калля,  Північної  Бурятії,  Якутії  вперше  за  результатами  генетичного  і    
структурного термобарогеохімічного моделювання визначено особливості 
флюїдодинамічних палеосистем та флюїдних режимів золотого зруденіння, 
виявлено  мінливість  фізико‐хімічних  умов  мінералоутворення  з  часом  і  в 
просторі,  розроблено  критерії  прогнозування,  з’ясовано  їхнє  розшуково‐
оцінне значення на різних стадіях геологорозвідувального процесу. 
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Рис. 31. Кафедра геології корисних копалин, на якій зародилась термобарогеохімічна школа 
професора М. Єрмако . Ляхов, М. Павлунь,        

І. Попівняк, Ю. Пах ук, О. Гайовський,  
ва, 2005. Зліва направо сидять: Л. Федоренко, Ю
нющий; стоять: Т. Кутний, В. Шевчук, А. Гринч
В. Школка, С. Ціхонь, О. Шваєвський, В. Лавро. 

 

Працівникам Проблемної лабораторії належать дві  апаратурні розроб‐
ки:  створено  охолоджувальну  камеру  для  виявлення  рідкого  СО2  у  вклю‐
ченнях і вдосконалено установку для термозвукового аналізу, а також роз‐
роблено  методику  аналізу  хімічного  складу  водних  витяжок  з  флюїдних 
включень  у мінералах  (Мязь,  Симкив,  1975)  (рис.  32);  удосконалено мето‐
дику  валового  мас‐спектрометричного  аналізу  газового  складу  флюїдних 
включень  у  мінералах  і  виявлено  чинники,  які  впливають  на  результати 
аналізу; запропоновано технологічні кроки з усунення негативного впливу 
на якість діагностики капсульованих газів здебільшого генетичних власти‐
востей і розміру включень (Павлунь, Костенко, Костин, 1986). 

Неординарними стали теоретико‐методичні підходи львів’ян і до інших 
важливих  питань  діагностики  різних  фізико‐хімічних  параметрів  процесу 
мінерало(рудо)утворення  за  включеннями в мінералах.  Зокрема, це  стосу‐
валося наріжної проблеми визначення тиску за сингенетичними включен‐
нями СО2 і Н2О та поправок до мінімальної температури гомогенізації вклю‐
чень за значеннями тиску, що еквівалентно глибині утворення мінеральних 
парагенезисів (родовищ).  

Ще 1953 р. В. Калюжний та Л. Колтун практично визначили тиск міне‐
ралоутворення  під  час  формування  кварцу  з  поліметалевих  родовищ  На‐
гольного кряжа  в  Донбасі,  а  також густину СО2 за температурою часткової  
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Рис. 32. У кабінеті водної витяжки. Зліва направо: М. Павлунь, Н. М’язь, Т. Дворжак, Ж. Сімків. 

 

гомогенізації включень СО2  і справжньою температурою мінералоутворен‐
ня за сингенетичними включеннями водного розчину. Ці роботи ґрунтува‐
лись на теоретичних уявленнях Є. Лазька про генетичні й фазові особливо‐
сті  поширення  сингенетичних  включень  відповідно  до  бінарної  системи 
Н2О–СО2 за різних термобаричних умов. 

Згодом такі визначення набули загального і звичного характеру. Дещо 
пізніше  з  використанням  методів  термобарогеохімії  почали  досліджувати 
ртутне зруденіння Микитівського родовища Донбасу. Результати висвітле‐
но  в  окремих  публікаціях  Л. Колтуна,  М. Головченка  й  інших  науковців  і  
кандидатській  дисертації  М. Головченка  “Условия  формирования  ртутных 
месторождений  (по включениям в минералах)”  (1982). У цих працях наве‐
дено  термодинамічні  параметри мінералоутворення,  а  для Микитівського 
родовища визначено низку парагенетичних асоціацій, серед яких стійкими 
є такі (у порядку виділення): халькопірит‐сфалерит‐кварцова, арсенопірит‐
пірит‐кварцова,  кіновар‐антимоніт‐кварц‐карбонатна.  Перші  дві  асоціації 
формувалися  під  час  допродуктивної  арсенопірит‐кварцової  стадії  за  зни‐
ження температури від 200 до 150 °С. Третя асоціація утворилася на другій, 
продуктивній  кіновар‐антимоніт‐кварцовій  стадії  за  нижчої  температури 
(180–90 °С). Основна маса кіноварі виділялася в інтервалі 150–105 °С. Руди 
формувалися на локальних геохімічних бар’єрах, провідне значення в появі 
яких мало підвищення лужності середовища внаслідок закипання розчинів 
у разі досягання Т = 130–140 °С і Р = 13–16 МПа (Головченко, 1971). Резуль‐
тати  детальних  термобарогеохімічних  досліджень  кіноварі Микитівського 
рудного  поля  дали  змогу  дійти  висновку  про  існування  в  продуктивний 
період  формування  родовищ  досить  стійкого  температурного  градієнта, 
близького до 5 °С на 100 м. Це сприяло оцінці вертикального розмаху зру‐
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деніння в період його формування та верхньої межі утворення руд (до 850–
1 000 м) (Головченко, 1982). 

Водночас важливе значення мали відомі проблемні й дискусійні публі‐
кації Є. Лазаренка, Є. Лазька, А. Пізнюра “О пневматолитовых процессах, ми‐
нералах  и  месторождениях”  (1965)  та Ю.  Ляхова,  Є.  Лазька,  А. Пізнюра  “О 
двойной  роли  газовой  фазы  постмагматических  растворов  в  эндогенном 
минералообразовании”  (1965),  у  яких  доведено  наявність  глибинного    
пневматолізу під час формування мінералів та виявлено подвійну роль га‐
зової фази післямагматичних розчинів в ендогенному мінералоутворенні. 

У 1972 р.  опубліковано абсолютно новітні  “Методические указания по 
анализу рудообразующих растворов по включениям в минералах и их при‐
менению для прогнозной оценки рудоносных площадей и в практике поис‐
ково‐разведочных  и  эксплуатационных  работ”  (для  службового  викорис‐
тання),  складені  Є. Лазьком  і  Ю. Ляховим  на  замовлення  Мінкольормету 
колишнього  СРСР.  Методичні  вказівки  поширювали  на  геологорозвіду‐
вальних і гірничих підприємствах. Вони стали першою в світі спробою ши‐
рокого запровадження ефективних, експресних і порівняно дешевих термо‐
баро  геохімічних  досліджень для прогнозування,  розшуків  і  оцінки рудних
покладів, у тім числі на стадії експлуатації родовищ. 

Ю. Ляхов у статті  “Погрешности при определении давления минерало‐
образования по газово‐жидким включениям с галитом, их причины и пути 
устранения” (1973) з фізико‐хімічного погляду довів таке: що вища концен‐
трація  солей у розчинах включень,  то крутіший нахил  ізохор буде на РТF‐
діаграмі водно‐сольових розчинів,  а це означає, що навіть за дуже високої 
температури  й  концентрації  тиск  буде  нижчий,  ніж  це  уявляли.  Учений 
предметно розглянув науково‐прикладні й методичні можливості викорис‐
тання  так  званих  ореолів  пропарювання,  які  картують  під  час  декрепіта‐
ційних знімань, профілювання й каротажу свердловин. На підставі статис‐
тично найважливіших особливостей будови цих ореолів,  їхніх параметрич‐
них характеристик (розмір,  інтенсивність, форма) та  інтерпретаційних ви‐
сновків залежно від їхнього просторового розташування (підрудні–надруд‐
ні, кут зустрічі зі свердловиною тощо) Ю. Ляхов у праці “Морфометрия око‐
ложильных ореолов гидротермального пропаривания по данным декрепи‐
тации” (1979) сформулював загальні рекомендації для реалізації декрепіта‐
ційних  розшуково‐оцінних  робіт  на  різних  родовищах.  У  цей же  період  за 
включеннями в мінералах визначено (Сиворонов, Росихина, 1976) РТ‐пара‐
метри  мінералоутворення  глибокометаморфізованих  нижньоархейських 
порід Українського щита (УЩ). 

У 1976 р. вийшла монографія Б. Мерліча й Н. Даценко “Условия образо‐
вания серных руд Роздольского месторождения”, у якій спеціальний розділ 
присвячено  складу мінералоутворювальних  розчинів  у  сірці  й  аутигенних 
мінералах сірчаних родовищ Передкарпаття (рис. 33).  
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Рис. 33.  еохімії  Наукові та навчально‐методичні праці з термобарог

співробітників кафедри геології корисних копалин. 
 

Наведено результати детальних досліджень включень у сірці, кальциті, 
бариті й целестині, зокрема, склад водних витяжок включень у цих мінера‐
лах з Роздільського й Подорожненського родовищ. Зроблено висновок, що 
первинна сірка родовищ Передкарпаття відкладалася з хлоридно‐натрієвих 
вод,  подібних  за  складом  до  сучасної  морської  води.  Кристалізація  сірки 
відбувалась за низьких значень температури в розчинах, близьких до нейт‐
ральних,  проте  з  ухилом  у  бік  слабкокислих.  Вторинна  сірка  і  комплекс   
парагенних  з  нею  мінералів  (целестин,  барит,  аутигенний  кальцит,  квар‐
цин)  кристалізувались  у  середовищі  сульфат‐кальцієвих  вод,  близьких  за 
складом  до  сучасних  вод  продуктивного  вапнякового  горизонту;  ці  води 
відображають умови гідрогенного вторинного мінералоутворення в сірча‐
них родовищах Передкарпаття. 

У 1981 р. опубліковано концептуальну статтю Є. Лазька “О термобаро‐
геохимической зональности”, у якій узагальнено дані про просторово‐часо‐
ві  палеотемпературні  градієнти  процесів  рудоутворення,  співвідношення 
комплексів  окисних  і  відновних  газів,  головних  катіонів–аніонів,  густини 
флюїдів  тощо, розкрито  зміст  термобарогеохімічної  зональності й обґрун‐
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товано  просторове  розташування  зон,  які  фізико‐хімічно  оптимально   
сприятливі для формування зруденіння відповідного  геолого‐генетичного 
й  формаційного  типу  з  урахуванням  структурно‐фаціальних  умов  рудоло‐
калізації. Такі дані містяться й у низці пізніших публікацій: Лазько Е. М., Ля
хов  Ю.  В.,  Пизнюр  А.  В.  Термобарогеохимическое  моделирование  рудных 
формаций и практика прогнозно‐оценочных работ (1990); Лазько Є. М., Ля
хов  і п вЮ. В., Павлунь М. М., П знюр А. В., По і няк І. В. Термобарогеохімія в при‐
кладній геології (пошуки, розвідка та експлуатація родовищ) (1992). 

Серед  найвагоміших  теоретичних  і  прикладних  здобутків  виконаних 
досліджень  зазначимо  такі.  На  підставі  великого  масиву  фактологічних    
матеріалів  з  вивчення родовищ W, Mo,  Sn,  Cu‐Mo,  Au,  Au‐Ag,  Pb,  Zn,  Sb, Hg, 
флюориту, п’єзооптичного кварцу різних післямагматичних формацій нау‐
ковці  факультету  прецизійно  визначили  фізико‐хімічні  чинники  рудокон‐
центрації  й  модельно  реконструювали  флюїдний  режим  ендогенних  ру‐
доутворювальних процесів з діагностуванням термобарогеохімічних ознак 
глибинності перебігу таких процесів щодо синрудної палеоповерхні (особ‐
ливо для золоторудних формацій), головних рис  і чинників термобарогео‐
хімічної зональності рудних полів та фізико‐хімічних передумов і термоба‐
рогеохімічних ознак прогнозування, розшуків і оцінки зруденіння. Розкри‐
то  принципи,  логіку,  методологію,  технологію  генетичного,  структурного 
(просторового),  дослідно‐методичного  та  спеціалізованого  термобарогео‐
хімі рчного опробування рудних тіл  і  ізних геологічних об’єктів як первин‐
ної ланки досліджень за польових умов. 

Виконано  термобарогеохімічне  просторово‐часове  моделювання  ру‐
доутворювальних  процесів  як  основи  локального  прогнозування:  побудо‐
вано розмаїті комплексні фізико‐хімічні моделі з вирізненням і описом їхніх 
складових – термо‐  і барометричних, агрегатно‐густинних (фазово‐гомоге‐
нізаційних),  іонометричних,  гідро‐  і  газохімічних,  концентраційно‐сольо‐
вих, декрепітаційних – для родовищ різного геолого‐генетичного типу, сха‐
рактеризовано зміст їхньої геолого‐генетичної і прикладної інтерпретації й 
використання. Як приклад подібних досліджень наведемо дві праці М. Пав‐
луня:  “Теоретичне  та  практичне  значення фазо‐  і  газометричних моделей 
золоторудних родовищ (за флюїдними включеннями у мінералах)” (2000) і 
“Термобарогеохімічні  аспекти  геолого‐генетичної  і  рудно‐формаційної  ти‐
пізації  золотого  зруденіння  Бельтау‐Курамінського  вулкано‐плутонічного 
поясу у Східному Узбекистані” (2002). 

З’ясовано  відповідні  фізико‐хімічні  рудоконтролювальні  чинники,      
сформульовано головні й другорядні термобарогеохімічні критерії та озна‐
ки  зруденіння,  розкрито  алгоритми  їхнього  застосування  з  позицій  бага‐
тоетапного  (логічного  збільшення  масштабу)  розвитку  геологорозвіду‐
вального  процесу  включно  з  експлуатаційними  (видобувними)  роботами, 
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коли наявна потреба в оцінці вірогідної просторової поведінки концентра‐
ційних і структурно‐морфологічних рудних стовпів типу бонанців. 

Результати таких досліджень висвітлено в численних наукових звітах, 
кандидатських дисертаціях Ю. Ляхова (1967), Ю. Дорошенка (1971), С. Івасі‐
ва  (1974),  І. Попівняка  (1976),  М. Павлуня  (1981),  М. Головченка  (1982), 
Ж. Сімків  (1982),  Т.  Павлюк  (2004),  С.  Ціхоня  (2004),  С.  Кріль  (2015),                
О. Гайовського (2016) і таких докторських дисертаціях: Пизнюр А. В. Термо‐
барогеохимические условия формирования молибденовых месторождений 
(1982); Ляхов Ю.  В.  Условия образования и  зональность  золоторудных ме‐
сторождений (по данным термобарогеохимии) (1985); Попівняк І. В. Фізико‐
хімічне  моделювання  флюїдодинамічних  рудогенеруючих  палеосистем  та 
прогнозування пов’язаного з ними зруденіння (на прикладі родовищ золо‐
та)  (2002); Павлунь М. М. Фізико‐хімічні  умови  і  зональність розвитку мо‐
лібден‐вольфрамових  і  золоторудних формацій  (за результатами термоба‐
рогеохімічних  досліджень)  (2003).  Опубліковано,  крім  уже  згадуваних,    
значну  кількість  статей,  а  також  низку  монографічних  зведень,  першими 
серед  яких  були  такі: Лазько  Е.  М.  Хрусталеносные  кварцевые  жилы  и  их 
генезис  (на  примере  Алданских  месторождений  горного  хрусталя)  (1957) 
(див сновы  физико‐химических . рис. 33); Лесняк В. Ф. О анализа  свойств ми‐
нералообразующих растворов по включениям в минералах (1964). 

У  1981  р.  опубліковано  монографію  Є.  Лазька, Ю.  Ляхова  і  А.  Пізнюра 
“Физико‐химические основы прогнозирования постмагматического оруде‐
нения (по термобарогеохимическим данным)” (див. рис. 33), у якій широко 
залучено матеріали М. Головченка, Ю. Дорошенка, С. Івасіва, Н. М’язь, М. Па‐
влуня, К. Поздєєва, І. Попівняка, Ж. Сімків та інших дослідників. Розглянуто 
теоретичні питання фізико‐хімічних умов формування й термобарогеохімі‐
чної зональності зруденіння родовищ різних рудних формацій, а третю час‐
тину присвячено вирішенню прикладних завдань за даними термобарогео‐
хімії. Ця праця вкотре переконливо засвідчила абсолютний ідейний і науко‐
вий пріоритет Львівської термобарогеохімічної школи та її найважливішо‐
го напряму – прикладної  термобарогеохімії. Автори на прикладі різногли‐
бинних родовищ золота, вольфраму, молібдену, поліметалів  і ртуті навели 
температурно‐парагенетичні схеми мінералоутворення під час формування 
родо пвищ, які охоплюють дані  ро етапи, стадії, характерні для них параге‐
нетичні асоціації мінералів і температурні інтервали. 

Для  вирішення  описаних  вище  завдань  теоретичної,  методологічної, 
аналітичної  і  прикладної  термобарогеохімії  на  геологічному  факультеті 
1981 р. створено першу (єдину в колишньому СРСР та Україні) лабораторію 
прикладної  термобарогеохімії  (рис.  34–36),  діяльність  якої  детально  сха‐
рактеризовано в публікації  І. Попівняка (2005). Об’єктами польових експе‐
диційних  і  камеральних  лабораторних  робіт  були  різноманітні  родовища 
колишнього СРСР та України (Український щит, Донбас, Карпати).  
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Рис. 34. Іван Попівняк у лабораторії прикладної термобарогеохімії, 1995. 

 

 
Рис 35. У кабінеті д термобарогеохімії, .  екрептометричного аналізу лабораторії прикладної 

ліворуч – М. Вітик, праворуч біля лампи – І. Попівняк. 
 

Завдяки виконаним дослідженням сформульовано концепцію особливої 
ролі так званого каскадного багатоповерхового фракціонування флюїдів у 
рудогенерувальних  системах  (ліквація,  дистиляція,  розшарування,  кипін‐
ня), з якими пов’язане формування рудних концентрацій різних елементів. 
Запропоновано  помітно  вдосконалену  генетичну  класифікацію  флюїдних 
включень,  виявлено  доцентрово‐регресивну  термобарогеохімічну  зональ‐
ність  у  тектонічних блоках  амагматичних флюїдодинамічних  систем  і  від‐
центрово‐регресивну – у власне магматичних блоках. Моделювання фізико‐ 
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Рис. 36. Проф. І. Попівняк зі своїми учнями. Зліва направо: А. Городечний, С. Кріль,               

С. Ціхонь, 2005. 
 

хімічних  режимів  флюїдних  палеосистем  і  формування  зруденіння  в  ком‐
плексі  з  дослідженнями  кооперативної  поведінки  головних  хімічних  еле‐
ментів дало змогу виявити автогенетичну послідовність періодичного спо‐
лучення хімічних елементів у мінеральній конструкції, у тім числі в різно‐
манітних родовищах корисних копалин, що мало далекосяжні теоретично‐
прикладні наслідки. 

У 1995 р. вийшла монографія Ю. Ляхова, М. Павлуня, А. Пізнюра,  І. По‐
півняка  “Термобарогеохимия  золота  (прогнозирование,  поиски  и  оценка 
оруденения)” (див. рис. 33), у якій викладено сучасні уявлення про фізико‐
хімічні умови утворення родовищ золота, описано методи визначення тем‐
ператури,  тиску,  концентрації  й  густини мінералоутворювального  середо‐
вища, розглянуто питання термобарогеохімічного опробування й моделю‐
вання процесів, що зумовлюють формування родовищ золота на різних гли‐
бинах земної кори. Ця праця стала третьою спробою науковців Львівського 
університету  впровадити  в  теорію  рудогенезу  і  практику  геологорозвіду‐
вальних робіт термобарогеохімічну методику досліджень щодо золоторуд‐
них формацій, хоча відображені в ній теоретико‐методологічні і прикладні 
матеріали мають загальне значення. Зазначимо, що написання цієї праці на 
замовлення керівників Міністерства геології СРСР і Центрального науково‐
дослідного геологорозвідувального інституту А. Кривцова і В. Нарсєєва за‐
свідчило  повне  визнання московською науковою  галузевою  елітою Львів‐
ської термобарогеохімічної школи професора Миколи Єрмакова. 



   

       
 
На  підставі  зіставлень  особливостей  мінералоутворення  з  різногли‐

бинних  золоторудних  родовищ  визначено  температурні  характеристики 
допродуктивних, продуктивних і післяпродуктивних мінеральних
(табл. 4). 

68 

 асоціацій 

аблиця 4  Т
Температурні характеристики мінеральних асоціацій  

родовищ золота різноглибинних зон, °С 

Зона 

Стадія  Мінеральна асоціація  глибинна 
малосуль‐
фідна 

середньогли‐
бинна помір‐
но сульфідна 

м ‐алоглибин
на слабко 
сульфідна 

Молібденіт‐кварцова,  
власне кварцова 

>500–450  >450–280   

Турмалін‐кварцова  >500–390  >500–280   
Пірит(піротин)‐кварцова  >460–340  >460–320   

Д
оп
ро
ду
к‐

ти
вн
а 

Пірит‐арсенопірит‐кварцова 
(з анкеритом) 

390–310  385–260  370–245 

Золото‐галеніт‐сфалеритова  330–240  310–210  320–180 
Золото‐халькопірит‐
бляклорудна 

280–180  280–180  260–195 

Золото‐сульфоантимонітова 
(з карбонатами) 

250–170  250–170   

Золото‐адуляр‐кварцова      290–180 П
ро
ду
кт
и
вн
а 

З т‐колото‐аргенти варцова      340–290 
Кварц‐карбонатна  160–50  230–50  310–50 
з флюоритом    200–130   
з марказитом, п

ом 
іритом, ар‐

сенопірит
    190–150 

з антимонітом      165–125 
з гіпсом      165–90 

П
іс
ля
пр
од
ук
‐

ти
вн
а 

з баритом,  халцедоном, 
каолінітом 

    120–50 

 

З  табл.  4  бачимо,  що  мінералоутворення  в  середньоглибинних  зонах 
розвивалося  в  досить  широкому  діапазоні  температури  й  тиску.  Головна 
маса  жильного  виповнення  формувалася  в  інтервалі  400–50  °С  і  120–
20 МПа, продуктивна мінералізація – 300–170 °С і 95–50 МПа, а власне золо‐
тоносні парагенезиси – 260–200 °С  і 75–55 МПа. Для малоглибинних родо‐
вищ загальний температурний інтервал їхнього утворення становить 370–
50  °С,  тиск  не  перевищує  значення  9–2 МПа,  критичного  для  водної  фази 
більшості  родовищ  золото‐піритового  й  золото‐пірит‐сульфоантимоніто‐
вого типів, досягаючи 20–10 МПа у порівняно віддалених від синрудної по‐
верхні  ділянках  на  родовищах  золото‐пірит‐сфалеритового  й  золото‐арсе‐
нопірит‐піритового  типів.  За  різних  геолого‐структурних  позицій  та  умов 
локалізації мінеральних типів руд температурні межі розвитку продуктив‐
них стадій близькі – від 320–250 до 200–180 °С, а оптимальні інтервали го‐



    

     
 

69

ловних парагенезисів золота в більшості випадків становлять 250–190 °С за 
тиску 7–2 МПа. 

Досить важливі дані термобарогеохімічних досліджень зібрано в Міне‐
ралогічному  збірнику  №  48  (1995)  за  матеріалами  наради  “Перспективи 
золотоносності  надр  України”,  що  відбулася  у  Львівському  університеті 
1993 р. Вони наведені в публікаціях львівських авторів (Ю. Ляхов,  І. Попів‐
няк  та  ін.)  та  дослідників  інших  установ: В. Артеменка  (УкрДІМР), В. Шум‐
лянського, К. Деревської, Ю. Коптюха (ІГМР НАН України). 

Ю. Ляхов проаналізував термоградієнтні умови розвитку золоторудних 
формацій,  навів  палеотемпературні  градієнти  золотого  зруденіння  різних 
глибин, температурні умови концентрації золота в гідросистемах з різним 
типом  термостатування,  схарактеризував  термобаричний  режим  форму‐
вання  промислових  руд  післямагматичних  родовищ  за  флюїдними  вклю‐
ченнями в мінералах.  З’ясовано, що  індикаторами  глибинності  золоторуд‐
них формацій є такі показники: тиск – від 300–200 до 20–2 МПа; початкова 
температура флюїдних фаз  –  від  600–500 до 370–50  °С;  концентрація роз‐
чинних солей – від 60–50 до 9–4 мас. % екв.‐NaCl; режим лугів – співвідно‐
шення Na+/К+ у середовищі варіює в межах 7,0–1,3; наявність хлору й діок‐
сиду вуглецю, значний вміст яких є типоморфним для флюїдних включень 
у мінералах глибинних родовищ. Показові також межі варіацій температур‐
них  інверсій  (від  5–20  до  110–150  °С)  і  вертикальних  градієнтів  (у  серед‐
ньому від 5–10 до 25–30 °С на 100 м), мінімальні під час формування порів‐
няно глибинних руд, однак вони різко зростають у малоглибинних і припо‐
верхневих зонах зруденіння. 

І. Попівняк  запропонував  оригінальний  підхід  до  оптимізації  термоба‐
рогеохімічного опробування, який охоплює таке: вибір оптимального кроку 
опробування в разі гармонійного розподілу ознак; вибір оптимального кро‐
ку  за  реального  неперіодичного,  негармонійного  розподілу  ознак;  оцінку 
надійності  систем  опробування  за  допомогою  імітаційного  моделювання. 
Зазначено, що головним завданням оптимізації щільності систем просторо‐
вого опробування геологічних об’єктів є достатньо повне виявлення реаль‐
ної змінності досліджуваного параметра в їхніх межах протягом нетривало‐
го  часу  й  за  умови  найменших  трудових  і  матеріальних  витрат.  Наведено 
схеми імітаційного моделювання вибору оптимального кроку опробування 
за реального негармонійного, неперіодичного розподілу ознак (верхня тем‐
пературна межа гомогенізації включень) на рівні горизонтів двох штолень 
родовищ Північної Бурятії. 

Колектив  дослідників  у  складі  І. Попівняка,  А. Ніколенка,  А. Пізнюра  й 
інших вивчав фізико‐хімічні  умови та послідовність формування руд Схід‐
ноюріївського родовища золота (Кіровоградський мегаблок УЩ) на підставі 
дослідження мінеральних асоціацій і включень у мінералах (рис. 37).  
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Рис. 37. Еволюційні ряди й генерації флюїдних включень  

Східноюріївського золоторудного родовища, за (Попівняк, 2000): 
1  –  співвідношення фаз  у  включеннях  і  тип  їхньої  гомогенізації,  за М.  Єрмаковим:  І  –  у   

рідку фазу,  II – у газову фазу, К – з критичними явищами; 2 – закипання флюїдів у системі 
мінер

 
алоутворення за даними дослідження флюїдних включень. 
 

Розроблено температурно‐парагенетичну схему процесу мінералоутво‐
рення, який розділено на три послідовні етапи: допродуктивний, продукти‐
вний  і  післяпродуктивний.  Допродуктивний  етап  охоплює  два  мінеральні 
комплекси:  більш  високотемпературний  кварц‐польовошпатовий  (макси‐
мум  вакуумної  декрепітації  кварцу  перевищує  600  °С)  і  кварц‐турмаліно‐
вий, утворення якого відбувалося в інтервалі 550–300 °С. Під час продукти‐
вного  етапу  сформувався  кварц‐полісульфідний  з  золотом  комплекс міне‐
ралів. У його складі виділено чотири стійкі мінеральні асоціації: пірит‐квар‐
цову,  сфалерит‐галенітову,  халькопірит‐піротинову  з  золотом  і  кварц‐кар‐
бонатну. Включення продуктивних флюїдів зазнають гомогенізації в інтер‐
валі 200–500 °С, причому сингенетичні включення кварц‐піритової асоціа‐
ції – за 440–500 °С у газову фазу, сфалерит‐галенітової – близько 350–440 °С 
у газову фазу, халькопірит‐піритової з золотом – за 200–350 °С у рідку фазу. 
На післяпродуктивному етапі формувалась карбонат‐кварцова  (пізня) асо‐
ціація,  найбільш  низькотемпературна.  Включення  у  кварці  представлені 
рідким водним флюїдом з газовим пухирцем, який становить 10–15 %. Їхня 
гомогенізація  відбувається  в  температурному  діапазоні  від  60  до  190  °С. 
Зазв в мичай  саме  прожилкові  иділення  інералів  цієї  асоціації  завершували 
процес мінералоутворення в палеосистемі Східноюріївського родовища. 

Отримані  різноманітні  матеріали  термобарогеохімічних  досліджень  і 
розроблену  методологію  вивчення  включень  на  геологічному  факультеті, 
звичайно,  залучали  до  навчального  процесу.  Викладачі  кафедри  геології 
корисних копалин публікували навчально‐методичні розробки, курси лек‐
цій, навчальні посібники з цієї тематики. Зокрема, А. Пізнюру належить се‐
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рія курсів лекцій з основ термобарогеохімії: “Методы термометрии” (1967), 
“Методы барометрии” (1973), “Исследование состава и концентрации раст‐
воров” (1975), “Использование результатов исследований включений в тео‐
рии  рудообразования,  практике  поисков  и  разведки  месторождений” 
(1976), “Методы криометрии” (1979), а також підручник “Основы термоба‐
рогеохимии” (1986) (див. рис. 33). 

Підготовлено численні методичні рекомендації для самостійної роботи 
студентів,  зокрема: Павлунь Н. Н. Методические указания к лабораторным 
занятиям  по  методам  барометрии  (1986); Ляхов  Ю.  В.  Методические  ука‐
зания  к  самостоятельному  изучению  курса  “Основы  термобарогеохимии” 
(1989); Головченко Н. Г., Куземко В. М., Ляхов Ю. В., Павлунь Н. Н. Методичес‐
кие указания к спецкурсу “Методы изучения месторождений и прикладная 
термобарометрия” (1987); Методические указания по изучению термобаро‐
геохимии для  студентов‐заочников  (1989); Ляхов Ю.  В., Павлунь М. М., Піз
нюр  А.  В.  Методичні  вказівки  до  курсу  “Мінерально‐термобарогеохімічні 
методи  досліджень  (методи  визначення  тиску  по  включенням  гетероген‐
ного мінералоутворювального середовища в мінералах)” (1991), Методичні 
вказівки до курсу “Основи термобарогеохімії”: визначення ерозійного зрізу 
та вертикального розмаху зруденіння (1992), Методичні вказівки до курсу 
“Мінерально‐термобарогеохімічні  методи  пошуків  (термобарогеохімічні, 
рудоконтролювальні  фактори  та  пошуково‐оцінні  методи)  (1992);  Ля        
хов Ю. В., Павлунь М. М. Методичні вказівки до вивчення курсу термобаро‐
геохімії  (2003),  Методичні  вказівки  до  лабораторних  занять  зі  спецкурсу 
“Методи вивчення родовищ і прикладна термобарогеохімія” (2007) та ін. 

На межі ХХ і ХХІ століть на кафедрі геології корисних копалин активно 
вивчали  флюїдні  включення  в  мінералах  головно  золоторудних  родовищ.   
У публікації Ю. Ляхова  і М. Павлуня  “Термобарогеохімічні критерії прогно‐
зування та оцінки різноглибинних золоторудних формацій” (2003) виділе‐
но такі групи термобарогеохімічних критеріїв: флюїдно‐компонентно‐фазо‐
ві,  які  можна  діагностувати  за  польових  умов;  оптимально‐температурні, 
термобароградієнтні  (виявляють під час термобарогеохімічного картуван‐
ня)  і  декрептометричні.  Вони  різні  для  золото‐срібного  зруденіння  мало‐
глибинних  формацій,  золотого  зруденіння  середньоглибинних  формацій      
і  зруденіння  золото‐кварцової  формації  порівняно  великих  глибин.  Для 
малоглибинних  родовищ  найсприятливішим  щодо  формування  сульфо‐
сільних  золото‐срібних  парагенезисів  є  температурний  інтервал  250–200 
(190) °С (золотоносний кварц продуктивної стадії), для середньоглибинно‐
го  золотого  зруденіння  оптимальним щодо формування  головних  золото‐
носних  парагенезисів  є  діапазон  від  280  до  210–200  °С  та  вибіркове  оса‐
дження  золота  з  р‐п‐провідниковим  піритом  в  інтервалі  від  360–335  до 
120–100  °С.  За  умов  великих  глибин  продуктивне  рудоутворення  відбу‐
вається в середньотемпературному діапазоні – у межах 320–180 °С. 



   

       
 
Результати плідних термобарогеохімічних досліджень порід нижньоар‐

хейського  чарнокіт‐гранулітового  комплексу  та  пов’язаного  з  ним Майсь‐
кого родовища золота висвітлено в колективній монографії “Майське золо‐
торудне родовище  (геологія,  речовинний  склад, модель утворення)”  (Боб‐
ров, Сіворонов, Скакун та ін., 2000) і статті О. Боброва, Ю. Ляхова, М. Павлу‐
ня й А. Сіворонова “Флюїдний режим процесів петро‐рудогенезу та термо‐
барогеохімічні критерії оцінки золотоносних зон Майського родовища (Са‐
вранське  рудне  поле,  Побужжя)”  (2001).  Визначено  фізико‐хімічні  умови 
формування та оцінено перспективи золотого зруденіння Липнязького ру‐
дного вузла в межах Кіровоградського мегаблока (Павлюк, Попівняк, Ніко‐
ленко, 2001). Проаналізовано особливості фізико‐хімічного перебігу проце‐
сів формування  золоторудних  родовищ УЩ на  підставі  реконструкції  тер‐
мобарогеохімічних  ознак  і  параметрів  флюїдного  режиму  мінералоутво‐
рення,  визначено  їхню  метаморфогенно‐гідротермальну  природу,  про  що 
свідчать  такі  показники:  найбільш високобаричні  (до  гіпербаричних)  зна‐
чення  тиску мінералоутворення  (300–350 МПа),  субізохоричний тренд пе‐
ребігу процесів на  генотипних об’єктах,  високий  ступінь термостатування 
(від 3–5 до 8–10 °С/м), значна густина СО2 у флюїдах (до 1,02 г/см3), украй 
повільний  (стиснений)  процес  часткової  гомогенізації  (гетерогенізації) 
вклю
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чень та ін. Складено схеми стадійності й термобарогеохімічного режи‐
му формування родовищ золота Балка Широка і Майське (рис. 38, 39). 

У  Рахівському  рудному  районі  (Українські  Карпати)  за  результатами 
термобарогеохімічних досліджень визначено фізико‐хімічні умови і стадій‐
ність мінералоутворення під час формування родовища золота Сауляк (По‐
півняк, Ціхонь, Олійник, Ніколенко, Марусяк, 2006) (рис. 40). Зокрема, виді‐
лено п’ять стадій мінералоутворення, °С: піротин‐кварцову – 475–385, тур‐
малін‐кварцову  –  465–389,  пірит‐кварцову  –  410–230,  золото‐полісульфід‐
ну – 335–110, 145–105 (Р = 90–80 МПа), кварц‐карбонатну – 150–80. Доведе‐
но  тристадійність  мінералоутворення  під  час  формування  золотопрояву 
Білий Потік (Ціхонь, 2004). Золото кристалізувалося з продуктивної порції 
флю  їдів упродовж золото‐полісульфідної стадії за температури 220–170 °С і
тиску 60–30 МПа (Ціхонь, Кончаківський, 2013).  

Досліджено флюїдні включення в жильному кварці метаморфічних по‐
рід  Чивчинських  гір,  доведено  сингенетичність  однофазових  включень 
скраплених вуглеводнів (метану й етану) і включень водних розчинів, оці‐
нено       максимальні  значення  тиску  (140–430  МПа)  й  температури  (190– 
550 °С) у момент їхньої ізоляції (Бакуменко, Марусяк, Попівняк, 2003).  

Діагностовано генетичні типи флюїдних включень,  хімічний склад,  аг‐
регатний стан і фазові співвідношення у включеннях мінералоутворюваль‐
ного середовища, визначено мінімальну температуру й фізико‐хімічні особ‐
ливості  процесів  мінералоутворення  на  неотектонічному  етапі  розвитку 
південно‐східної частини  Українських Карпат.  Доведено, що на цьому етапі 
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Рис. 38. Схема стадійності й термобаричного режиму формува
золоторудного родовища Балка Широка, за (Павлунь, 2003). 

Температурні  інтервали  кристалізацій мінералів  та  агрегатний  стан мінералоутворю‐
вальних  розчинів  за  даними  гомогенізації  включень: 1  –  газоподібних; 2  –  критичних; 3  – 
рідких  гомогенних; 4  –  гетерогенних  з СО2  (а),  високої  – 0,809–0,866  г/см3  (б) та низької – 
0,653–0,688 г/см3 (в) густини; 5 – порівняно висококонцентровані флюїди з NaCl; 6 – темпе‐
ратурні інтервали кристалізації рудних мінералів, визначені за віковими співвідношеннями 
з мінералами, вивченими термобарогеохімічно (а), та за результатами мінераграфічних до‐
сліджень  (б); 7  –  температурні межі виділення таких  головних мінеральних парагенезисів: 
магнетит‐кварцовий  (А),  піротин‐пірит‐кварцовий з магнетитом  (Б), кварц‐сидеритовий  (з 
перевідкладеним  магнетитом)  (В),  турмалін‐кварцовий  (Г),  кварц‐піротин‐піритовий  (Д), 
арсенопірит‐халькопірит‐кварцовий  (Е),  кварц‐піритовий  (Ж),  кварц‐халькопірит‐блякло‐
рудний  з  золотом  (З),  клейофан‐халькопірит‐кварцовий  (И),  клейофан‐галеніт‐кварцовий 
(К),  кварц‐анкеритовий  (Л), кальцит‐пірит‐кварцовий  (М), кварц‐кальцитовий  (Н); 8  – тек‐
онічні посування: а – між мінеральними комплексами, б – між мінеральними парагенезиса‐
и; 9 – дані досліджень термо‐е.р.с. піриту: а – діркова, б – електронна електропровідність. 
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Рис. 3 ання  9. Парагенетична схема стадійності й РТ‐режиму формув

Майського золоторудного родовища, за (Павлунь, 2003). 



   

     

 

74   

 

Ри
с.
 4
0.
 Т
ем
пе
ра
ту
рн
о‐
па
ра
ге
н
ет
и
чн
а 
сх
ем
а 
ст
ад
ій
н
ос
ті
 м
ін
ер
ал
оу
тв
ор
ен
н
я 
ро
до
ви
щ
а 
Са
ул
як
, з
а 
(П
оп
ів
н
як
 т
а 
ін
., 
20
06
):
 

1–
3 
– 
аг
ре
га
тн
и
й
 с
та
н
 м
ін
ер
ал
оу
тв
ор
ю
ва
ль
н
и
х 
ф
лю

їд
ів
: 
1 
– 
га
зо
по
ді
бн
и
й
, 2
 –
 г
ет
ер
ог
ен
н
и
й
, 3
 –
 р
ід
ки
й
; 
4 
– 
те
м
пе
ра
ту
рн
і 
ін
‐

те
рв
ал
и
 в
ід
кл
ад
ан
н
я 
м
ін
ер
ал
ів
 з
а 
ре
зу
ль
та
та
м
и
 г
ом
ог
ен
із
ац
ії 
вк
лю

че
н
ь;
 5
, 6
 –
 ін
те
рв
ал
и
 в
и
ді
ле
н
н
я 
м
ін
ер
ал
ів
, п
ри
пу
ст
и
м
і з
а 
м
ін
е‐

ра
ло
гі
чн
и
м
и
 в
и
лк
ам
и
 й
 д
ан
и
м
и
 д
ек
ре
пі
та
ці
ї: 
5 
– 
су
ль
ф
ід
ів
, 6
 –
 н
ер
уд
н
и
х 
м
ін
ер
ал
ів
; 7
 –
 п
ри
пу
ст
и
м
і і
н
те
рв
ал
и
 в
и
ді
ле
н
н
я 
м
ін
ер
ал
ів
; 

8 
– 
за
ки
па
н
н
я 
м
ін
ер
ал
оу
тв
ор
ю
ва
ль
н
и
х 
ф
лю

їд
ів
; 9
 –
 м
еж
і м
ін
ер
ал
ьн
и
х 
ас
оц
іа
ці
й
. 

 



    

     
 

75

для  низькотемпературних  мінералоутворювальних  розчинів  характерне 
значне збагачення СО2, поява Fe, Mn, As, S, Sr та інших компонентів порівня‐
но з мінералоутворювальними розчинами попереднього складчасто‐насув‐
ного етапу. Ці дані висвітлено в публікаціях І. Попівняка, С. Ціхоня й інших 
дослідників (2008–2015) та кандидатській дисертації С. Кріль (2015). Дуже 
цікаві  термобарогеохімічні  дослідження  золоторудних  родовищ  у  чорно‐
сланцевих породах,  які  раніше  такими методами майже не  вивчали,  вико‐
нав В. Єхіванов (1990, 2007).  

Протягом останніх десятиліть у Львівському університеті сформувало‐
ся й активно розвивається вчення про флюїдизатно‐експлозивне породо‐ і 
рудоутворення. Наукові результати в цьому напрямі, пов’язані з проблема‐
ми  алмазо‐  й  золотоносності,  детально  схарактеризовані  в  монографіях 
“Алмазоносные  формации  и  структуры  юго‐западной  окраины  Восточно‐
Европейской  платформы.  Опыт  минерагении  алмаза”  (Яценко,  Гурский, 
Сливко и др., 2002) та “Металогенія проплатформних структур Українсько‐
го щита (Кіровоградський блок)” (Яценко, Гайовський, Сливко та ін., 2009). 
Сучасні  дослідження  зосереджені,  головно,  у  південно‐західній  частині   
Східноєвропейської платформи (УЩ і його схили, Волино‐Подільська плита, 
Передкарпаття).  Описано  специфічні  короткочасні  явища  ендогенного  по‐
ходження, з якими пов’язане утворення особливих сумішей – флюїдизатів, 
рудоносних  носіїв  твердих  частинок,  рідин  і  газів.  Визначено  особливості 
рудогенезу  й  формування  родовищ  корисних  копалин  регіону.  Виявлено 
мінерали,  які  свідчать про наявність тут флюїдизатно‐експлозивних утво‐
рень на глибині й осадових колекторів молодого віку близько від поверхні 
(Г. Яценко, Бекеша, Гайовський, І. Яценко, 2015 та ін.). 

Досить активні термобарогеохімічні дослідження провадили на кафедрі 
мінералогії (рис. 41). Уже в першій монографії регіонально‐мінералогічного 
спрямування  М. Сливка  “Исследование  турмалинов  некоторых  месторож‐
дений  СССР”  (1955)  наведено  ґрунтовні  дані  термобарогеохімічних  дослі‐
джень за результатами вивчення включень у кварці й турмаліні гранітних 
пегматитів. Науковець проаналізував механізми утворення включень у тур‐
маліні  в  разі  багатоголового росту,  відштовхування й  захоплення твердих 
частинок (рис. 42), заліковування тріщин, а також наявну генетичну класи‐
фікацію включень  і спроби використання  їх для термометричного аналізу. 
Визначено,  що  середня  температура  гомогенізації  первинних  включень  у 
бага ртоколі них  відмінах  турмаліну  варіює  в  межах  250–300  °С;  тільки     
поодинокі включення зазнають гомогенізації за Т > 300 °С. 

Перші  результати  вивчення  включень  у  кварці  типу  мармароських     
“діамантів” і кальциті, що асоціює з ним, із флішових відкладів Українських 
Карпат  опубліковано  в  матеріалах  першого  засідання Комісії  мінералогії  і 
геохімії  Карпато‐Балканської  геологічної  асоціації  (КБГА)  (Матковский, 
1961).  Дослідження  засвідчили гідротермальне  походження мармароських 
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Рис.  41.  Співробітники  кафедри  мінералогії,  на  якій  досить  інтенсивно  провадили 

термобарогеохімічні дослідження, 2004. Зліва направо сидять: П. Білоніжка, О. Матковський, 
Л. Скакун, Л. Волкова, Т. Винниченко; стоять: І. Зінкевич, Л. Ланчак, І. Бакуменко, Є. Сливко,   
С. Балабаєва, Н. Білик, Н. Словотенко, А. Ткачук. 
 

 

 

а  б 
Рис. 42. Особливості формування різних включень у кристалах турмаліну, за М. Сливком: 

а  –  захоплення  й  відштовхування  турмаліном  різних  за  розміром  твердих  частинок; 
ріст логічним кінцем; видно порожнини, розташовані над і особливо під твердими включен‐
нями; б – первинне газово‐рідке включення, яке виникло під і над твердим включенням. 

 

“діа калмантів” (Тгом кварцу становить 155–185 °С,  ьциту – 200–230 °С), а не 
холодноводне, як уважали раніше.  

Дані перших термометричних досліджень (Тгом) низки мінералів (різно‐
види кварцу, барит, кальцит, сфалерит, реальгар, метацинабарит) наведено 
у  фундаментальній  монографії  “Минералогия  Закарпатья”  (Е.  Лазаренко,    
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Э. Лазаренко, Барышников, Малыгина, 1963) (рис. 43). Результати термоба‐
рогеохімічних досліджень містяться й у таких монографічних працях різних 
років:  “Мінералогія  вивержених  комплексів  Західної  Волині”  (Лазаренко, 
Матковський, Винар та ін., 1960), “Основы генетической минералогии” (Ла‐
заренко, 1963),  “Закономерные кварц‐полевошпатовые срастания в пегма‐
титах  и  их  генезис”  (Бакуменко,  1966),  “Мінералогія Поділля”  (Лазаренко, 
Сребродольський,  1969),  “Минералогия  и  петрография  Чивчинских  гор   
(Украинские Карпаты)”  (Матковский,  1971)  (див.  рис.  43),  а  також у п’яти 
виданнях  підручника  Є.  Лазаренка  “Курс  мінералогії”  –  трьох  російською 
(1951, 1963, 1971) і двох українською (1958–1961, 1970) мовами.  

Водночас А. Ясинська розробила першу генетичну класифікацію вклю‐
чень у мінералах метеоритів  і порід Місяця, описала органічну речовину в 
космічних тілах Сонячної системи. 

Пізніше  термобарогеохімічні  дослідження  на  кафедрі  мінералогії  про‐
вадили, головно, у комплексі з онтогенічними, ізотопно‐геохімічними й ін‐
шими дослідженнями під час вивчення метаморфічного мінералоутворення 
в Мармароському масиві Карпат і гідротермально‐метасоматичного – у про‐
цесі  формування  золото‐поліметалевого  зруденіння  в  Українських  Карпа‐
ах  і  на  УЩ.  Їх  започаткували  протягом  останніх десятиліть ХХ ст. під час т

 

 
 

     
Рис. 43. Праці науковців кафедри мінералогії різних років,  

у яких важливе місце посідають термобарогеохімічні дослідження. 
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проведення мінералогічного картування благороднометалевого зруденіння 
й виконання держбюджетної тематики Міністерства освіти та науки Украї‐
ни  “Створення  мінералого‐геохімічних  моделей  мінералоутворення  в  гео‐
логічних  формаціях”  і  “Динаміка  мінералоутворення  на  геохімічних 
бар’єрах  у  гідротермальних  рудоутворювальних  системах”  (наукові  керів‐
ники  О.  Матковський  та  Л. Скакун).  Результати  висвітлено  в  докторській 
дисертації О. Матковського  “Минералогия и условия образования древних 
эндогенных  комплексов  Мармарошского  массива  (Восточные  Карпаты)” 
(1975),  у  другій  частині  монографії  “Геология  и  полезные  ископаемые     
Украинских Карпат” (Габинет, Кульчицкий, Матковский, Ясинская, 1977) і в 
таких кандидатських дисертаціях: Степанов В.  Б. Минералого‐геохимичес‐
кие  особенности  золотого  оруденения  в  доверхнепалеозойских  метамор‐
фических образованиях Украинских Карпат (Раховское рудное поле) (1993); 
Скакун  Л.  З.  Мінералого‐генетична  модель Мужієвського  золото‐полімета‐
лічного  родовища  (Закарпаття)  (1994); Мудровська  І.  В.  Мінералого‐гене‐
тична модель золотого зруденіння Саврансько‐Синицівської площі (Україн‐
ський  щит)  (2000);  Ємець  О.  В.  Онтогенез  мінералів  срібного  зруденіння 
Берегівського  рудного  поля  (2001); Словотенко Н.  О.  Онтогенез флюорит‐
барит‐кварцових жил Берегівського рудного поля (2007). 

У  книзі  “Термобарогеохимия  земной  коры  и  рудообразование”  (1978) 
опубліковано  статтю  О.  Матковського  “Оценка  температур  метаморфиче‐
ского минералообразования с помощью различных методов термометрии”, 
присвячену  дослідженню  умов  формування  різновікових  метаморфічних 
комплексів Східних Карпат за даними вивчення включень у кварці й гранаті 
та різних мінералогічних геотермометрів (гранат‐біотитового, амфібол‐гра‐
натового,  амфібол‐біотитового,  гранат‐ставролітового,  амфібол‐плагіокла‐
зового,  за  вмістом  парагонітового  компонента  в  мусковіті  й  умістом  Sc  у 
біотиті). Найліпше зіставні результати, які одержано методами гомогеніза‐
ції й декрепітації включень та за гранат‐біотитовим і парагоніт‐мусковіто‐
вим термометрами. Незважаючи на певну різницю у значеннях температу‐
ри,  визначених  за  різними  геотермометрами,  досить  чітко  вирізняються 
нижчі її значення для порід діловецького комплексу (500– 350 °С), що фор‐
мув залися  а умов зеленосланцевої фації метаморфізму, порівняно з білопо‐
тоцьким комплексом (665–450 °С) епідот‐амфіболітової фації. 

Отже,  за  результатами  вивчення  включень  та  інших  досліджень  ви‐
світлено  термобарогеохімію метаморфічного й післяметаморфічного міне‐
ралоутворення в кристалічному фундаменті Східних Карпат, за температу‐
рою гомогенізації включень у кварці і гранаті й за різними мінералогічними 
термометрами визначено температуру утворення порід різних фацій мета‐
морфізму  (О.  Матковський),  з’ясовано  термодинамічні  й  фаціальні  умови 
формування метаморфічних  комплексів  і  пов’язаного  з ними  стратиформ‐
ного золотого, колчеданового, колчеданово‐поліметалевого й жильного по‐
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ліметалевого  та  манґанового  зруденіння  (О.  Матковський,  В.  Степанов,          
А. Ясинська), побудовано мінералого‐генетичні моделі формування золото‐
поліметалевого і срібного зруденіння та флюорит‐кварц‐баритової і кварц‐
барит‐алунітової жильної мінералізації  Берегівського  рудного  поля  (Б. Ре‐
мешило, Л. Скакун, О. Ємець, Н. Словотенко)  і  золотого зруденіння Савран‐
сько‐Синицівської площі УЩ (І. Мудровська, Л. Скакун). 

Важливими  є  результати катодолюмінесцентного  імідж‐аналізу  як но‐
вого  методу  онтогенічних  досліджень,  що  дає  змогу  розкрити  анатомію 
мінеральних  індивідів  і  з’ясувати  походження флюїдних  включень,  харак‐
тер росту й діагностику подій, розчинення, регенерації тощо. Уперше з’ясо‐
вано,  що  агрегати  флюорит‐барит‐кварцових  жил  формувалися  в  середо‐
вищі гелю кремнезему в ході його розкристалізації, а за допомогою число‐
вого фізико‐хімічного моделювання  доведено  роль  змішуваності  розчинів 
різного складу (глибинних та формаційних) і температури на геохімічному 
бар’ ,   єрі   складеному  карбонатними  агрегатами  (Л.  Скакун,  Н.  Словотенко,  
Р. Серкіз, 2009–2013).  

За  даними  термобарогеохімічних  та  ізотопно‐геохімічних  досліджень  
Л. Скакун розробив модель формування золотого і срібного зруденіння Бе‐
регівського  рудного  поля,  за  якою мінералоутворення  контрольоване  тут 
процесами  взаємодії  ювенільного  гідротермального  флюїду  з  метеорною 
водою та формаційним флюїдом (2004, 2014). 

Одержано  нові  оригінальні  дані  щодо  термометрії  розплавних  вклю‐
чень у кварці з алунітизованих туфів яру Дерекосег Берегівського рудного 
району (Бакуменко, Медвідь, Словотенко, 2011) (рис. 44). Кріометричними 
дослідженнями визначено досить низьку температуру солідусу ( 640 °С) і 
температуру гомогенізації розгерметизованих розплавних включень (825–
860 °С), що пояснили втратою високотемпературними включеннями герме‐
тичності, а, отже, флюїдної складової; саме через неврахування цього факту 
попередники отримали суттєво завищену температуру гомогенізації вклю‐
чень розплавів під час нагрівання (940–1 350 °С).  

Виконано  перші  дослідження  первинних  розплавних  включень  у  пла‐
гіоклазі з афанітових базальтів ратнівської світи міденосної трапової фор‐
мац я  в ії  нижнього  венду  Західної  Волині,  гомогенізація  яких  відбуваєтьс
інтервалі 1 110–1 200 °С (Бакуменко, Федоришин, 2005).  

Важливими  є  результати  досліджень  мінеральних  парагенезисів  і  РТ‐
умов  формування  гранат‐біотитових  порід  Хащувато‐Завалівської  струк‐
тури на Середньому Побужжі та мінеральних асоціацій графіту на Завалів‐
ському родовищі УЩ (Н. Білик, Л. Скакун, К. Шакіна (Бурбан) та ін.). 

У  працях  Л. Скакуна,  О. Литвиновича,  О. Цабан  (Цільмак),  Р. Серкіза  та 
інших  дослідників  з’ясовано,  що  золото на Бобриківському родовищі Дон‐
басу  парагенетично  пов’язане  з  буланжеритом,  тетраедритом  і  галенітом. 
Формування  цього  парагенезису  під час четвертої,  завершальної стадії ру‐ 
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Рис.  44. Розкристалізовані розплавні включення в фенокристалах кварцу  
з алунітизованого туфу ріолітових порфірів (Бакуменко, Медвідь, Словотенко, 2011): 
а – в агрегаті непрогрітого включення, яке має заокруглений ромбічний переріз, газові 

пухирці не просвічують; б – азональне розташування розплавних включень різного розміру 
(ромбоподібні  перерізи  орієнтовані  однаково,  згідно  з  кристалографічним  орієнтуванням 
умісного  кварцу);  в,  г  –  вигляд  охолоджених  включень  після  нагрівання,  переплавлення 
кристалічних фаз  і  гомогенізації: в  –  у  включенні  є декілька  газових фаз у розплаві; г –  за 
вищої  температури дрібні  газові фази  зникають,  а  великі  газові  пухирці  залишаються;  по‐
дальше нагрівання приводить до гомогенізації включення (зникає газовий пухирець). 

 

доутворення відбувалось у відновному середовищі з підвищеною лужністю 
рудоутворювального  флюїду  за  середньотемпературних  умов.  На  підставі 
комплексних досліджень виділено парагенетичні асоціації (пірит‐арсенопі‐
рит‐сидерит‐поліфосфатну,  кварц‐полісульфідну,  кварц‐халькопірит‐бляк‐
лорудно‐герсдорфітову)  і  розроблено  схему  стадійності  гідротермального 
мінералоутворення на Бобриківському родовищі (Цільмак, 2016). 

Важливою є праця В. Гулія та І. Побережської “До питання про роль вод‐
ню  в  процесах  мінералоутворення”  (2013),  у  якій  за  допомогою  методу 
високотемпературної  газової  хроматографії  й  аналізу  газової  фази  індиві‐
дуальних включень у піроксені й апатиті з базит‐ультраосновних комплек‐
сів,  карбонатитів,  магнезіальних  докембрійських  скарнів  і  метаморфічних 
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порід  з’ясовано, що  водень  постійно  наявний  у  складі  газової  фази  вклю‐
чень,  а  кількість  його  звичайно  найбільша  в  ранніх  генераціях  мінералів. 
Виявлено  подібність  включень  за  складом  і  пропорціями  наявних  газів  у 
алмазоносних  і  базит‐ультрабазитових  комплексах.  У  складі  включень  у 
піроксені  й  апатиті  переважає  Н2О,  у  меншій  кількості  є  СО2,  СО,  Н2,  СН4. 
Виявлено  також  N2  і  рідкісні  гази.  Наведено  характеристику  флюїдних 
включень  у  піроксенах  з  піроксенітів,  апатит‐піроксенових  руд  і  докемб‐
рійських  магнезіальних  скарнів,  а  також  результати  кількісного  аналізу 
газової фази індивідуальних включень (Н2S, SО2, SО3, NН3, НСl, СО2). 

Цікавими є й нові дані про дослідження методом флуоресценції вклю‐
чень рідких і твердих вуглеводнів у мармароських “діамантах”, що їх вияви‐
ли під  час  будівництва Бескидського  тунелю у Флішових Карпатах  (Гулій, 
Кріль,  Ємельянов,  Куземко,  Степанов,  2016).  З’ясовано,  що  особливості   
флуоресценції  найчіткіше можна простежити  в  кристалах,  відібраних  опе‐
ративно в процесі проходження тунелю, тоді як кристали звичайних і при‐
родних відслонень слабко реагують на УФ‐опромінення. 

У публікації “Main peculiarities of  fluid systems under apatite formation in 
carbonate‐bearing  endogenous  assocіations”  (Guliy,  Bilyk,  2019)  наведено  ре‐
зультати вивчення флюїдних систем в апатиті з різних карбонатних порід 
ендогенного походження (карбонатити, докембрійські скарни, апатитонос‐
ні метакарбонатні породи) на підставі даних декрепітаційного аналізу, ви‐
сокотемпературної газової хроматографії й газового аналізу окремих вклю‐
чень. Досить відмінним виявився компонентний склад газової фази (H2S + 
SO2 + SO3 + NH3 + HF + HCl + CO2; CO, H2, N2 + рідкісні гази) окремих включень 
у породах апатит‐карбонатних, апатит‐піроксенових порід і скарнів. Згідно 
з даними високотемпературної газової хроматографії, в апатиті й діопсиді, 
що з ним асоціює, переважають H2 і CO2, менше CO, H2S, CH4, виявлені також 
N2 + рідкісні гази. Дані щодо  ізотопного складу вуглецю й кисню викорис‐
тано  для  визначення  головних  тенденцій  формування  карбонатних  міне‐
ральних асоціацій та їхнього подальшого перетворення. 

Важливим  підсумком  львівських,  головно,  університетських  дослідни‐
ків останніх двох десятиліть є підготовка й видання фундаментальних ко‐
лективних  монографій:  “Геолого‐генетична  типізація  золоторудних  родо‐
вищ  України”  (2004,  співавтори‐львів’яни  О.  Бобров,  А.  Сіворонов, М.  Пав‐
лунь, Ю. Ляхов, І. Меркушин, І. Мудровська, К. Поздєєв, Л. Скакун, В. Степа‐
нов, Н. Гнутенко, В. Єхіванов, Г. Яценко та ін.); третя–п’ята книги серії “Мі‐
нерали Українських Карпат”:  “Борати, фосфати,  арсенати, молібдати,  суль‐
фати,  карбонати,  органічні мінерали  і мінералоїди”  (2003,  співавт. О. Мат‐
ковський, П. Білоніжка, Г. Бойко, Д. Возняк,  І. Дудок, В. Ковалевич, Г. Куль‐
чицька,  Б.  Сребродольський,  В.  Хмелівський  та  ін.);  “Силікати”  (2011,        
співавт. О. Матковський, В. Квасниця, І. Наумко, П. Білоніжка, В. Мельников, 
Л.  Скакун,  Є.  Сливко  та  ін.);  “Процеси  мінералоутворення”  (2014,  співавт.     
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О.  Матковський,  П.  Білоніжка,  Д.  Возняк,  В.  Дяків,  І.  Наумко,  Л.  Скакун,            
Є. Сливко, С. Ціхонь та ін.), а також підручника “Основи мінералогії України” 
(Матковський, Павлишин, Сливко, 2009) (рис. 45).  

 

       
 

 
 

У  монографії  “Геолого‐генетична  типізація  золоторудних  родовищ 
України”,  ідея  написання  якої  з’явилася ще  наприкінці  ХХ  ст.  (рис.  46),  на 
підставі аналізу матеріалів геолого‐мінералогічних і детальних термобаро‐
геохімічних  досліджень  уперше  вирізнено  шість  різних  генотипних  родо‐
вищ золота УЩ й фанерозойського облямування, що належать до плутоно‐
генно‐,  вулканогенно‐  і  метаморфогенно‐гідротермальних  утворень.  Аргу‐
ментовано доведено, що за змінного з часом РТ‐режиму за ступенем термо‐
статування  палеогідросистем  золотоконцентрації,  відображенням  якого  є 
значення ΔТ/100 м (особливо за співвідношенням ΔТ/ΔР та оцінкою дина‐
міки просторово‐часових флуктуацій  інтенсивних фізико‐хімічних параме‐
трів, фазово‐компонентного складу й агрегатного стану рудоносних флюї‐
дів), родовища золота коректно зіставні з трьома різноглибинними золото‐
рудними  формаціями  за  Н. Петровською.  Однак  генетична  й  формаційна 
позиція родовищ тут значно чіткіша, оскільки ґрунтується на інструмента‐
льно‐кількісній оцінці фізико‐хімічних умов за флюїдними включеннями в 
мінералах.  Звідси  випливає,  що  вже  на  ранніх  етапах  прогнозного  оціню‐
вання  перспективних  золотоносних  чи  металогенічно  інших  територій  за 
конкретними  параметрами  рудоутворювального  процесу  можна  впевнено 

Рис. 45. Праці співробітників геологічного факультету 
й інших науковців, які містять важливу термобарогеохімічну 

інформацію. 
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дешифрувати  різноглибинно‐формаційний  тип  золотого  зруденіння,  ви‐
значити його вертикальний розмах і вірогідні масштаби акумуляції золота 
й  інших  металів,  рівень  еродованості,  ступінь  збереженості  в  сучасному 
денудаційному зрізі, тобто обґрунтовано вирішити вкрай важливу геолого‐
економічну проблему, яка є науковим підґрунтям для вибору раціональної 
методики  проведення  геологорозвідувальних  робіт  з  підрахунку  запасів 
сировини та їхньої економічної оцінки. 

 

 
6. Робоча нарада в лаборато мії на кафедрі геології корис
копалин, 1997. Зліва направ ркушин, Х. Стейн (Швеція),  

Рис. 4 них  рії термобарогеохі
о: А. Сіворонов, І.Ме
О. Бобров, В. Гулій. 

 

Особливості  генезису  золотого  зруденіння  в  межах  УЩ розглянуто  на 
прикладі  родовищ  трьох  мегаблоків.  У  Дністерсько‐Бузькому  геоблоці  ос‐
новним об’єктом  слугувало Майське  золоторудне  родовище,  яке детально 
описали раніше (Бобров О. Б., Сіворонов А. О., Меркушин  І. Є. та  ін. Майське 
золоторудне  родовище  (геологія,  речовинний  склад,  модель  утворення), 
2000).  Термобарогеохімічні  дані  стосовно  цього  родовища  використано  у 
п’ятому  підрозділі  “Етап  метаморфогенно‐гідротермального  рудоутворен‐
ня” п’ятого розділу “Особливості формування родовища”. За геологічними, 
мінералогічними  й  термобарогеохімічними  параметрами  в  складі  цього 
етапу  виділено  дві  стадії  –  сульфідного  метасоматозу  та  вуглекислотно‐
водного. На першій, допродуктивній стадії мінералоутворювальна флюїдна 
система була гомогенна, високої густини, вуглекисло‐водно‐сольова з уміс‐
том  солей  до  40–45 %.  Її  температура  змінювалася  в  межах  410–300  °С,  а 
тиск – 300–150 МПа. У другій стадії (вуглекислотно‐водного метасоматозу) 
виділено  продуктивний  і  післяпродуктивний  періоди.  Протягом  першого 
періоду формувався золото‐сульфідний мінеральний комплекс, складений з 
трьох  мінеральних  асоціацій:  ранньої  пірит‐ІІ‐сфалерит‐галенітової,  золо‐



   

       
 

84 

то‐бісмутової й телуридної. Мінералоутворення продуктивного періоду від‐
бувалося  за  умов  гетерогенної  гідротермальної  флюїдної  системи  з  виді‐
ленням (ліквацією) спочатку рідкого СО2 (1,2–0,8 г/см3), а потім газоподіб‐
ного (0,4–0,1 г/см3), концентрація солей не перевищувала 2–3 %. Темпера‐
тура  протягом  продуктивного  періоду  змінювалася  від  300–310  до  200–  
100 °С. Під час післяпродуктивного періоду формувався карбонатний міне‐
ральний  комплекс;  виділено  дві  асоціації  –  ранню флюорит‐кальцитову  й 
пізню пірит‐кальцитову. Мінералоутворення відбувалося за умов гомоген‐
но‐гідротермальної системи з низьким вмістом солей (0,5–1,0 %) за темпе‐
ратури 190–50 °С і тиску 70–50 МПа. 

У Середньопридніпровському геоблоці досліджували такі родовища, як 
Балка Золота, Сергіївське й Балка Широка. Стосовно Балки Золотої схарак‐
теризовано  й  типізовано  релікти  мінералоутворювального  середовища  за 
включеннями  в  мінералах  руд,  визначено  температуру  фазових  перетво‐
рень  і  гомогенізації  включень,  реконструйовано флюїдний  режим  рудоге‐
нерувальної системи. Для родовища Балка Широка (див. рис. 38) проаналі‐
зовано результати термобарогеохімічних досліджень у головних мінераль‐
них  асоціаціях,  фізико‐хімічні  умови  формування  руд,  деякі  особливості 
хімізму включень. Визначено таку послідовність формування мінерального 
складу руд: 1) допродуктивний комплекс ранніх  сульфідів з пірит‐кварцо‐
вою з магнетитом асоціацією, парагенезиси: магнетит‐кварцовий, піротин‐
пірит‐кварцовий  і  кварц‐сидеритовий  (з  перевідкладеним  магнетитом);     
2) продуктивний комплекс з арсенопірит‐пірит‐кварцовою асоціацією (па‐
рагенезиси:  турмалін–кварц,  кварц–піротин–пірит,  арсенопірит–халькопі‐
рит–кварц)  і  золото‐сульфідною  асоціацією  (кварц–пірит,  кварц–халькопі‐
рит–бляклі руди з золотом, сфалерит–халькопірит–кварц, кварц–анкерит); 
3) післяпродуктивний комплекс з кварц‐кальцитовою мінеральною асоціа‐
цією (кальцит–пірит–кварц, кварц–кальцит). 

Найліпше у Кіровоградському геоблоці вивчено Клинцівське та Юріїв‐
ське золоторудні родовища. Визначено, що рудна мінералізація в  їхніх ме‐
жах (з урахуванням даних термобарогеохімічних досліджень) формувалася 
протягом трьох етапів, для яких характерні такі послідовні мінеральні па‐
рагенезиси:  1)  дорудний  етап  з  шеєліт‐кварцовим,  кварцовим  і  турмалін‐
кварцовим парагенезисами, Т = 345–335 °С, Р = 115–89 МПа; 2) продуктив‐
ний з льолінгіт‐арсенопірит‐кварцовим (440–380 °С, 120–110 МПа) і арсено‐
пірит‐піротин‐кварцовим  (500–460, 390–370  °С, 100 МПа) парагенезисами; 
3) післярудний з карбонат‐кварцовим парагенезисом (130–110 °С). 

У формуванні золотого зруденіння в межах Бобриківського рудного по‐
ля Донбасу, за В. Шумлянським, виділено три комплекси (етапи): 1) кварц‐
карбонатний з ранніми сульфідами з кварц‐карбонатною (Т = 420–370 °С), 
кварц‐пірит‐карбонатною  (420–360)  та  кварц‐арсенопірит‐карбонатною 
(400–350 °С) асоціаціями; 2) золото‐полісульфідний з золото‐кварц‐поліме‐
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талевою  (360–200  °С),  золото‐кварц‐сульфосільною  (250–130)  і  асоціацією 
пізн  іх сульфідів (200–130 °С); 3) силікатно‐карбонатний з силікатно‐карбо‐
натною асоціацією (120–60 °С). 

В  Українських  Карпатах  детально  проаналізовано  особливості  форму‐
вання золотого зруденіння на Сауляцькому (Мармароський масив) та Бере‐
гівському  й  Мужієвському  родовищах  (Закарпатський  прогин).  Сауляцьке 
родовище  зачислено  до  метаморфогенно‐гідротермального  типу.  На  під‐
ставі вивчення включень і мінеральних парагенезисів на родовищі та рудо‐
проявах Тукало й Ясенів з’ясовано, що золоте зруденіння формувалося про‐
тягом  трьох  стадій  мінералізації:  золото‐кварцової,  золото‐кварц‐сульфід‐
но‐телуридної та золото‐кварц‐слюдистої. Наведено температурні інтерва‐
ли  формування  окремих  мінералів  і  парагенезисів  за  даними  декрепітації 
включень у кварці й піриті та гомогенізації включень у кварці. 

На родовищах Берегівського рудного поля схарактеризовано фізико‐хі‐
мічні  параметри  рудоутворення  за  даними  термобарогеохімічних  та  ізо‐
топно‐геохімічних досліджень, аналізу мінеральних рівноваг і фізико‐хіміч‐
ного  моделювання;  розроблено  генетичну  модель  формування  родовищ. 
Вид сульфідну, ілено  чотири  стадії  мінералоутворення:  кварц‐баритову, 
кварц‐карбонатну і карбонатно‐гетитову.  

Загалом  автори  книги  “Геолого‐генетична  типізація  золоторудних  ро‐
довищ України”  виділили п’ять  геолого‐генетичних  типів  ендогенного  зо‐
лотого зруденіння з типовими для них термобарогеохімічними характерис‐
тиками:  1)  вулканогенно‐гідротермальне  (300–50  °С)  золото‐срібло‐гале‐
ніт‐сфалеритове низько‐ й помірнобаричне,  слабко термостатоване  зруде‐
ніння (мужієво‐берегівський генотип Закарпаття); 2) метаморфогенно‐гід‐
ротермальне  (400–50  °С)  золото‐сульфідно‐кварцове середньобаричне, по‐
мірно  термостатоване  (сауляцький  генотип  Закарпаття);  3)  гідротермаль‐
не,  на  глибині  –  пневматолітово‐гідротермальне  (420–50 °С)  кварц‐пірит‐
арсенопірит‐галенітове золотоносне, середньобаричне й помірно термоста‐
товане  (бобриківсько‐гостробугорський  генотип  Донбасу);  4)  метаморфо‐
генно‐гідротермальне (450–50 °С) золото‐пірит‐піротинове з бісмутом і те‐
луридами, високо‐ й гіпербаричне, порівняно термостатоване (майсько‐сав‐
ранський генотип Дністерсько‐Бузького геоблока УЩ); 5) метаморфогенно‐
гідротермальне (500–50 °С) золото‐пірит‐кварц‐карбонатне з молібденітом, 
висо ‐ е   термостатоване ко   й  гіп рбаричне, порівняно  (південносурський  ге‐
нотип Середньопридніпровського геоблока УЩ). 

Не  менш  вражають  результати  термобарогеохімічних  досліджень,  які 
виконано  у Львові  в  Інституті  геології  і  геохімії  горючих копалин НАН 
України. Тут їх започаткував В. Калюжний за підтримки професорів Є. Лаза‐
ренка й В. Соболєва, які очолювали в Інституті (тоді Інститут геології кори‐
сних  копалин АН УРСР)  за  сумісництвом  відділи мінералогії  і  петрографії, 
відповідно. У 1955 р. В. Калюжний перейшов працювати з ЛДУ  імені  Івана 
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Франка  в  Інститут,  де  працював  спочатку молодшим  і  старшим науковим 
співробітником, а протягом 1961–1988 рр. очолював відділ геохімії глибин‐
них флюїдів  (сучасна назва  –  з  1967 р.)  (рис.  47–49). Його  змінив М. Дави‐
денко (1989–1993), а з 1994 р. до нині відділ очолює учень В. Калюжного – 
І. Наумко.  

 

 
Рис. 47. У лаборато их флюїдів, 1965. 

Зліва направо: Г. Гнатів . Ковалишин, Б. Заціха,  
рії відділу геохімії глибинн
, Б. Ремешило, Д. Возняк, З
Г. Гігашвілі, В. Калюжний. 

 

 
Рис. 48. Зустріч проф. Е. Рьоддера (США) з колективом відділу геохімії глибинних флюї‐

дів  ІГГГК  АН  УРСР,  1973.  Зліва  направо  у  першому  ряду:  Е.  Платонова,  А.  Коржинський,   
І. Готь, Е. Рьоддер, В. Калюжний, О. Лазаренко, Н. Миколайчук, перекладачка; у другому ряду: 
З. Ковалишин, М. Братусь, Л. Дручок, Г. Гігашвілі, І. Метик, Г. Гнатів, Б. Ремешило, Б. Сахно. 
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Рис.  49.  Колектив  відділу  геохімії  глибинних  флюїдів  ІГГГК  НАН  України,  2001.  Зліва 

направо: М. Братусь, Ю. Белецька, О. Матвієнко, Л. Дручок, В. Калюжний, Й. Сворень, І. Наум‐
ко, І. Зінчук, З. Ковалишин, Л. Редько, Б. Сахно, І. Улановська, Н. Сайко, Л. Телепко. 

 

Спочатку основною тематикою відділу було мінералоутворення в ендо‐
генних  процесах  (магматичних,  пегматитових,  гідротермально‐метасома‐
тичних), пізніше у зв’язку зі зміною профілю Інституту її розширили. 

Водночас  включення  в мінералах  почали  використовувати в  Інституті 
для  вирішення  низки  питань  екзогенного  мінералоутворення,  зокрема, 
пов’язаних  з  особливостями  кристалізації  солей  в  евапоритових  басейнах, 
умовами  формування  соленосних  покладів,  застосування  отриманих  ре‐
зультатів дослідження з практичною метою. Цей науковий напрям форму‐
вався за участю й під керівництвом доктора геол.‐мін. наук О. Петриченка, 
який з 1984 р. до кінця життя очолював відділ геохімії осадових товщ наф‐
тогазоносних провінцій (рис. 50). Протягом 2007–2015 рр. відділом керував 
канд. геол.‐мін. наук І. Дудок (тоді заступник директора Інституту з науко‐
вої роботи), який завершував написання докторської дисертації, проте важ‐
ка  хвороба  й  передчасна  смерть  не  дали  збутися  задумам.  Його  замінив 
канд. геол. наук С. Вовнюк, а нині відділ очолює канд. геол. наук А. Галамай. 
Головний  напрям  досліджень  відділу  –  геологія  та  геохімія  евапоритових 
утворень і генетично пов’язаних з ними родовищ гіпсу, кам’яної солі, калій‐
них руд, самородної сірки, целестину різних регіонів України. 

В обох зазначених відділах багато зроблено, насамперед, щодо методів 
дослідження  включень  і  створення  з  цією  метою  відповідної  апаратури 
(прилади, установки, пристрої тощо). 
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Рис. 50. Колектив відділу геохімії осадових товщ нафтогазоносних провінцій ІГГГК НАН 

України, 2001. Зліва направо сидять: Д. Сидор, В. Шайдецька, І. Шуль, В. Крижевич, С. Жукова, 
стоять:  А.  Плотніков,  С.  Гринів,  О.  Хмелевська,  І.  Дудок,  О.  Вівчар,  Л.  Білик,  В.  Ковалевич,   
О. Петриченко, Б. Долішній, А. Побережський. 

 

Методичні розробки стосувалися розмаїтих змін включень – герметич‐
ності,  перенаповнення,  розшнурування,  перебудови  форми  (В. Калюжний) 
та  використання  фізико‐хімічного  аналізу  різних  систем  для  відтворення 
РТ‐параметрів  мінералоутворення  за  флюїдними  включеннями  (побудова 
діаграм V–Т–Х  системи  силікат–вода,  визначення тиску  за  газовими вклю‐
ченнями, особливостей кипіння флюїдів і тиску за включеннями Н2О + СО2, 
використання  графічного  методу  визначення  температури  й  тиску  тощо) 
(Є. Вульчин, М.  Єрмаков,  В. Калюжний).  Для  дослідження  хімічного  складу 
включень розроблено методи вилучення  газу  з  окремих мінералів  і порід, 
водної  витяжки,  мікроколориметричного  вимірювання  рН,  ультрамікрос‐
копічного  визначення  вмісту  окремих  елементів  і  хімічного  складу  газів 
індивідуальних  включень,  рентгенівського  аналізу,  мікроспектрального 
визначення  твердих  фаз  та  ін.  (В. Калюжний,  О. Петриченко,  М. Братусь, 
З. Притула  (Гриньків),  З. Ковалишин, В. Шайдецька та  ін.). Серед апаратур‐
них розробок зазначимо такі, як конструктивно нова волога камера й висо‐
котемпературна  (650–1 600  °С)  термокамера  (В. Калюжний),  вакуумна    
електромагнітна ступка‐приставка для мас‐спектрометра МХ‐1303 (Й. Сво‐
рень), установка для визначення ізотопного складу вуглецю СО2 (Г. Мамчур, 
Д. Возняк, З. Ковалишин, І. Наумко), кріометрична установка (В. Калюжний, 
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Г. Гігашвілі),  установка для  експресного  аналізу СО2  (В. Калюжний, О. Мат‐
вієнко). 

В  уже  згадуваних матеріалах Комісії мінералогії  і  геохімії КБГА  (1961) 
опубліковано доповідь В.  Калюжного “Исследование минералообразующих 
сред  по  включениям  в  минералах”,  у  якій  автор  навів  схему  класифікації 
включень  у  мінералах  за  складом  і  агрегатним  станом,  схему  генетичної 
класифікації включень і загальну схему методів, що їх застосовують під час 
дослідження включень. Схарактеризовано перші результати аналізу водних 
витяжок рідких включень у кварці й топазі з камерних пегматитів Волині та 
бариті Закарпаття, описано визначення рН розчинів включень у стільнико‐
вому й димчастому кварці, моріоні, топазі, кальциті, флюориті й  інших мі‐
нералах з різних родовищ та хімічні аналізи газових компонентів включень 
у мінералах волинських пегматитів.  

Уже тоді з’явилися перші надзвичайно важливі результати дослідження 
включень у плагіоклазі й піроксені з кайнозойських вулканітів Закарпаття 
з температурою гомогенізації 1 340 і 1 290 °С, відповідно (Калюжний, 1960, 
1965). Уперше в історії термобарогеохімії за включеннями у фенокристалах 
плагіоклазу  з  гіалодацитів  зафіксовано  явище  незмішуваності  силікатних 
розплавів, яке з’являлося внаслідок ліквації. Ця знахідка В. Калюжного була 
дуже важлива, оскільки тоді в науці переважала думка, що прояви процесів 
ліквації  в  природі малоймовірні,  хоча  експериментально  їх фіксують  у  ба‐
гатьох системах. 

Згодом (1975–1978) учень В. Калюжного Богдан Жовтуля підтвердив  і 
доповнив ці результати, що висвітлено в окремих статтях і його кандидат‐
ській дисертації  “Физико‐химические условия образования вулканических 
пород  и  связанных  с  ними  углеродсодержащих  соединений  Закарпатской 
области УССР (на основании изучения включений в минералах)”. Дослідник 
визначив температуру гомогенізації включень скла у кварці, плагіоклазі й 
піроксені та хімічний склад летких компонентів включень з порід ефузив‐
ного  й  гіпабісального  комплексів.  Температура  гомогенізації  включень  у 
фенокристалах  така,  °С:  піроксен  –  1 200–1 320  (кварцові  діорит‐порфіри‐
ти); кварц – 1 145–1 495 (гранодіорит‐порфірити), 950–1 355 (ріоліти й їхні 
туфи); плагіоклаз – 1 280–1 390 (гранодіорит‐порфірити), 1 139–1 430 (гіа‐
лодацити),  1 260–1 310  (андезибазальти).  За  результатами  дослідження 
включень вивчено умови кристалізації кварцу в кислих вулканітах на при‐
кладі Берегівського рудного району (Калюжний, Жовтуля, 1977). Як харак‐
терну рису магматичних включень автори зазначили витриманість ступеня 
їхнього наповнення, що змінюється від 85 до 100 %. Такі коливання визна‐
чено серед груп сингенетичних включень в одному й тому ж кристалі, що, 
вочевидь,  зумовлено відокремленням газової фази (закипанням розплаву) 
у процесі кристалізації кварцу. Температура гомогенізації у фенокристалах 
кварцу  тут  коливається  в  досить  широких  межах:  від  900  до  1 345  °С,  в 
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окремих випадках досягає 1 495 °С. Згодом майже аналогічний температур‐
ний інтервал гомогенізації (від 800–900 до 1 400 °С) визначено для ріоліто‐
вих туфів Квасівського рудного поля (Калюжний, Сайко, 1999). За результа‐
тами  дослідження  розплавних,  розплавних  з  твердою  фазою  і  газових 
включень з’ясовано, що тридиміт з олівінових дацитів Чорної Гори (Закар‐
патт 1   я)  формувався  в  гетерогенному  середовищі  за  температури    280–
1 050 °С (Братусь, Коржинский, 1978). 

Після  перейменування  Інституту  й  певного  перепрофілювання  термо‐
барогеохімічні  дослідження  разом  з  мінералого‐генетичними  й  ізотопно‐
геохімічними  набули  геохімічного  та  літологічного  спрямування.  Першо‐
рядними об’єктами стали, головно, утворення УЩ, Волино‐Поділля, Карпат, 
Дніпровсько‐Донецької западини (ДДЗ). Дослідження були тісно пов’язані з 
проблемами нафтогазоносності й галогенезу. Частково їх також провадили 
у  відділі  седиментології  провінцій  горючих  копалин  (Ю. Сеньковський, 
К. Григорчук, Ю. Колтун).  

Основним науковим напрямом відділу геохімії глибинних флюїдів стала 
власне  геохімія  глибинних  мінералоутворювальних  флюїдів,  тобто  дослі‐
дження  (за  флюїдними  включеннями  в  мінералах)  складу  й  агрегатного 
стану, фізико‐хімічних  властивостей,  генезису флюїдів  земної  кори  і  верх‐
ньої мантії та їхньої ролі у формуванні родовищ корисних копалин. На кри‐
сталогенетичних і фізико‐хімічних принципах розроблено теоретичні й ме‐
тодичні  основи  термобарогеохімії–мінералофлюїдології.  Ці  дослідження 
стали пріоритетними не тільки в Україні, а й за її межами. Про це свідчить 
нагородження В. Калюжного Міжнародною золотою медаллю ім. Г. Сорбі як 
визнання світового рівня наукових досягнень ученого. 

Серед найвагоміших фундаментальних і прикладних результатів дослі‐
джень зазначимо такі. 

Уперше  за допомогою випробуваних  і  введених у дію мас‐спектромет‐
ричних установок, які не мають аналогів у світовій практиці, доведено, що у 
вклю  ченнях немає водню, та виявлено справжні джерела його появи під час
руйнування кристалів (В. Калюжний, Й. Сворень, Б. Сахно). 

Дані щодо складу і РТ‐параметрів флюїдів підкорових і мантійних обла‐
стей отримано за включеннями й газовими домішками в магматичних по‐
родах глибинного генезису: толеїтах підводно‐океанічного виверження, по‐
тенційно  алмазоносних  лужних  базальтоїдах  Середньої  Азії,  кімберлітах 
Якутії  (В. Калюжний,  М. Братусь,  І. Зінчук,  Л. Редько,  Й. Сворень,  Б.  Сахно,    
О. Круглов). Уперше доведено, що леткі компоненти толеїтових лав рифто‐
вих  зон Світового  океану представлені  тільки СО2  (без  урахування води й 
незначних рідкісних домішок азоту), ізотопний склад вуглецю якого відпо‐
відає мантійному (Г. Мамчур, Й. Сворень, В. Калюжний,  І. Наумко). Це свід‐
чить про особливу роль СО2 у процесах, що відбуваються на великих глиби‐
нах літосфери. 
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У  рамках  геохімічної  моделі  еволюції  післямагматичного  процесу  для 
гранітних пегматитів заніркового  (камерного) типу виявлено загальну за‐
кономірність  формування  пегматитів  і  гранітів  середніх  глибин,  зокрема, 
грейзенізованих:  періодичні  зміни  на  тлі  закономірного  зниження  темпе‐
ратури кислотно‐лужних властивостей флюїдів (відносного значення рН) і 
відповідних їм парагенезисів мінералів (мінеральних асоціацій). Визначено 
оптимальні  режими  кристалізації  кондиційної  п’єзокварцової  й ювелірної 
сировини пегматитів,  запропоновано критерії  оцінки  її  якості під час роз‐
відки пегматитових тіл (В. Калюжний, Д. Возняк, З. Ковалишин, М. Братусь, 
Г. Гігашвілі, П. Вовк, О. Матвієнко, О. Винар, Б. Ремешило, І. Наумко, О. Вовк). 
Узагальнену  інформацію щодо зміни рН у розчинах включень у кварці ка‐
мерних пегматитів України, температури кристалізації, вмісту СО2 у вклю‐
ченнях  та  ізотопного  складу  його  вуглецю  відображено  на  рис.  51  (Наум‐
ко, 2006). 

 

 
Рис. 51. Узаг их флюїдів  альнена схема еволюції мінералоутворювальн

камерних пегматитів України (Наумко, 2006).  



   

       
 
Виявлено закономірну періодичність у діяльності гідротерм золото‐по‐

ліметалево‐рідкіснометалевого  зруденіння,  зумовлену  зміною агрегатного 
стану, складу і термобаричних параметрів середовища кристалізації; на цій 
підставі  відтворено  конкретні  значення  концентрації  солей  і  газів,  темпе‐
ратури й  тиску  під  час формування  золото‐поліметалевих  і  ртутних родо‐
вищ та магматичних порід Закарпаття (В. Калюжний, З. Ковалишин, М. Бра‐
тусь, М. Вітик,  Б. Жовтуля,  Б.  Заціха, О. Матвієнко,  І. Наумко,  Е.  Платонова,   
Н. Сайко, Л. Дручок, З. Матвіїшин, Р. Бондар, Т.  Бринський), золото‐поліме‐
талевих родовищ Донбасу (В. Калюжний,  І. Зінчук), рідкіснометалевих і зо‐
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ру них  проявів  УЩ  (В. Калюжний,  О. Винар,  О. Матвієнко, М. Братусь, 
І. Наумко, Н. Ліберсбах, Н. Сава). 

На  підставі  нещодавно  розпочатих  термобарогеохімічних  досліджень 
неопротерозойської  трапової  формації  Волино‐Поділля  вперше  створено 
узагальнену  модель  магматично‐гідротермального  мінералогенезу  й  за‐
пропоновано  принципову  схему міграційних  процесів  під  час  формування 
міднорудного зруденіння трапової формації в зоні зчленування Волинсько‐
го палеозойського підняття й Волино‐Подільської антикліналі. 

Обґрунтовано флюїдно‐лікваційну гіпотезу походження самородномід‐
ної мінералізації в базальтах нижньовендських трапових комплексів Захід‐
ної Волині на підставі доведеної флюїдно‐лікваційної диференціації. Визна‐
чено, що плагіоклаз кристалізувався за Т = 1 200–1 135  °С, а в його лейстах є 
вкраплення  самородної  міді,  тому  зроблено  висновок, що мідь  на  момент 
становлення  базальтової  товщі  перебувала  в  розплаві  у  вигляді  дрібних 
крапель рудної речовини. У процесі ліквації ці краплі відділялись від силі‐
катного розплаву за тієї ж температури, а надалі зазнавали перерозподілу й 
перенесення  в  середовищі  глибинного  високотемпературного  флюїду  й 
відкладались  на  геохімічних  бар’єрах  (Наумко, Федоришин,  Бацевич, 2016, 
2017). 

Геохімічні  особливості  вуглеводнів  у  включеннях  досліджено  на  при‐
кладі  жильних  гідротермалітів  Волино‐Поділля,  Українських  Карпат,  Дон‐
басу (рис. 52), Криму й Туркменістану, а також викидів грязьових вулканів 
Керченського й Таманського півостровів. 

Для прожилково‐вкрапленої мінералізації з відкладів нафтогазоносних 
областей і металогенічних провінцій визначено, що характер поширення й 
загальний склад летких сполук включень у мінералах є важливим показни‐
ком  генезису  й  масштабності  нафтогазових  і  рудних  родовищ  (І. Наумко, 
Й. Сворень, М. Давиденко). 

Вивчено умови спряжених процесів міграції й локалізації вуглеводнів і 
прожилково‐вкрапленого мінералогенезу в системах залікованих тріщин за 
умов абіогенного високотермобаричного глибинного флюїду, внесок якого 
у  складову мінералоутворювальних флюїдів  (як  і метеорних  вод)  зафіксо‐
вано на ізотопному рівні.  
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с. 52. Первинні метанові включення у прожилковому кварці з порід Північної зони  
дрібних складок Донбасу, 15 км на схід від м. Краснодон, за (Зінчук, 2003):  

а – включення  (розміром 0,18 мм) метанового флюїду високої  густини у вигляді нега‐
тивн го кристала кварцу; б – трубчасте первинне включення (0,80 мм); в – сингенетичні вто‐
ринн

о
і метанове (ліворуч) і газово‐рідке водне включення (0,07 мм).  
 

Доведено подібність і, певною мірою, успадкованість складу включень у 
прожилкових мінералах,  летких компонентів природних  газів  і  газів плас‐
тових вод поблизу покладів нафти й газу. Зокрема, щодо Українських Кар‐
пат  запропоновано принципові  схеми міграційних процесів  за  участю вуг‐
леводневих флюїдів у перспективно нафтогазоносних комплексах насувно‐
піднасувних  структур Передкарпаття,  північно‐західної  частини Мармаро‐
ського масиву, Лютнянської й Бітлянської структур у північно‐західній час‐
тині  Кросненської  структурно‐фаціальної  одиниці  (І. Наумко,  Й. Сворень, 
М. Давиденко,  З. Ковалишин,  М. Братусь,  І. Зінчук,  Ю. Белецька,  Л. Редько, 
Л. Телепко, Г. Занкович). 

За даними дослідження флюїдних включень та онтогенічними спосте‐
реженнями  відтворено  стадійність  катагенного  мінералоутворення  в  оса‐
дових  товщах  Львівського  палеозойського  прогину,  насамперед,  у  межах 
Белз‐Милятинського  розлому.  Для  груп  флюїдних  вуглеводневмісних  сис‐
тем  на  тлі  закономірного  підвищення  температури  мінералоутворення  з 
глибиною визначено елементи як вертикальної  зональності  (вищий вміст 
легких вуглеводнів на значних глибинах і збагаченість важкими вуглевод‐
невими компонентами на менших), так і латеральної (зміна складу флюїдів 
від нафтових через газоконденсатні до суттєво метанових у напрямі з пів‐
нічн иого заходу на південний схід регіону) (В. Калюжн й, Г. Гігашвілі,  І. Зін‐
чук, І. Наумко, Е. Платонова, М. Зубик). 

На  південно‐західному  схилі  Українських  Карпат  за  флюїдними  вклю‐
ченнями у мармароських “діамантах” з гідротермальних жил (рис. 53) роз‐
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крито закономірну послідовність зміни термобаричних  і геохімічних пара‐
метрів міграції вуглеводнів: з часом – від метаново‐водного (Т = 240–200 °С, 
Р = 300–50 МПа) до нафто‐метаново‐водного (170–80 °С, 50 МПа), у просто‐
рі  –  від  210–225 °С  і  80–100  МПа  на  південному  сході  до  230–240 °С  і           
300 МПа на північному заході  (за максимальними значеннями)  (В. Калюж‐
ний, М. Братусь, М. Вітик, І. Дудок, С. Ломов, Д. Мачальський, І. Наумко).  

 

 
а  б 

 
в  г 

Рис. 53. Вугле і включення  воднево‐водні й метаново‐діоксидвуглецево‐водн
у кристалах кварцу типу мармароських “діамантів” південно‐західного схилу  

Українських Карпат, за (Калюжний, Сахно, 1998): 
а – первинне суттєво метанове включення з ореолами розтріскування типу L2, прозоре, 

у  формі  негативного  кристала;  Тгом  =  –113 °С  у  рідку  фазу,  с. Нижні  Ворота,  ×  440;  б – 
включення легкої нафти  (фаза нафтової  рідини легкої  конденсації)  типу L1 + L2;  за  темпе‐
ратури  нижче  –64 °С  –  типу  L1  +  L2  +  G;  часткова  гомогенізація  G → L2  –  за  –64 °С;  повна 
гомогенізація у критичний стан – за 38,5 °С, с. Ставне, × 700; в – первинне включення рідкого 
СО2 типу Н2О + СО2, Тгом = 25 °С у фазу рідкого СО2, G → L1 (L1 – CO2 у рідкому стані), с. Сойми,  
×  70;  г  –  первинні  близькосингенетичні  включення полікомпонентного  складу  типу Н2О + 
СО2 + СН  з переважанням Н О (а), СО  (б) (Т  = 24 °С, газова фаза, критичні явища), СН  (в) 
(Т’гом

4 2 2 гом 4

 = –87 °С, газова фаза; Т’’гом = –65 °С, газова фаза, критичні явища), с. Сойми,  × 132. 
 

Тут у включеннях уперше відшукали СО2 в рідкому стані й легкі вугле‐
водні  типу  газоконденсатних  (етан,  пропан), що  свідчить про  вірогідність 
виявлення покладів вуглеводнів (В. Калюжний,  І. Дудок, Б. Сахно). У складі 
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флюїдних включень у мармароських “діамантах” з флішової формації Крос‐
ненської зони Складчастих Карпат (район будівництва нової гілки Бескид‐
ського залізничного тунелю) уперше виявлено метан і його гомологи (віро‐
гідно, до С9) та їхню високу масову концентрацію. Це засвідчує можливість 
перенесення мінеральних речовин вуглеводне‐водним флюїдом і кристалі‐
зації парагенезисів з мармароськими “діамантами”, а також розширює пер‐
спективи нафтогазоносності цієї структурно‐фаціальної одиниці (І. Наумко, 
Г. Занкович, Я. Куземко, В. Дяків, Б. Сахно). 

Вивчено склад і особливості просторово‐часового розподілу газової фа‐
зи флюїдів метаморфогенно‐метасоматичного мінералогенезу північно‐за‐
хідної частини Мармароського масиву. З’ясовано, що високометаморфізова‐
ні  вуглисті  утворення  формувались  за  температури  200–300 °С  і  високої 
газонасиченості  метановмісного  флюїду.  Доведено,  що  в  надрах  регіону 
були умови для синтезу вуглеводнів з можливим подальшим формуванням 
їхніх покладів як у піднасувних структурах, так і у сприятливих структурах‐
пастках тектонічного походження  (І. Наумко, Р. Бондар,  І. Дудок, О. Маруш‐
кін, О. Нечепуренко, Б. Сахно, Й. Сворень). 

Реконструйовано  післяседиментогенні  перетворення  осадових  порід  у 
межах сучасного грязьового вулкана Старуня (Передкарпаття). У кальциті й 
целестині зафіксовано флюїди, збагачені легкими вуглеводнями, і визначе‐
но, що з їхніх високомолекулярних складників унаслідок полімеризації (по‐
ліконденсації) і подальшої кристалізації в разі охолодження за умов високої 
відносної  газонасиченості  глибинного флюїду формувався  озокерит,  який 
захо   плював  у  включення  й  закриті  пори  легку  складову  вуглеводневої 
фракції (І. Наумко, І. Дудок, Ю. Колтун, Б. Сахно, Л. Телепко). 

У  кальциті  з  викидів  грязьових  вулканів  Керченського  й  Таманського 
півостровів уперше виявлено метанові включення високої густини та вклю‐
чення  рідких  вуглеводнів;  за  цими  даними  обчислено  термодинамічні  па‐
рам  етри формування глибинних осередків грязьового вулканізму за участю
вуглеводневих сполук (В. Калюжний, Л. Телепко, О. Щириця). 

Результати досліджень стали підставою для виділення двох крайніх гі‐
лок  геохімічної  (мінерагенічної)  спеціалізації  мінерало(рудо)утворюваль‐
них флюїдів: за участю дуже високих концентрацій СО2 і за наявності знач‐
ного вмісту СН4.  

З діоксидвуглецево‐водними флюїдами пов’язані,  головно, рудопрояви 
поліметалів  і  золота,  з  діоксидвуглецево‐метаново‐водними  –  деякі  гене‐
тичні  типи  золотоносної  мінералізації  та  вуглеводневі  нафтогазові  скуп‐
ченн .  Винар, я  (В. Калюжний,  М Братусь,  О.  І. Зінчук,  З. Ковалишин,  О. Мат‐
вієнко, І. Наумко, Й. Сворень). 

Принципову  схему  геохімічної  спеціалізації  мінералоутворювальних 
флюїдів залежно від вмісту в них СО2 і СН4 показано на рис. 54 (Калюжный, 
Вынар, Зинчук и др., 1987 та ін.). 
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а 
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тРис. 54. Геохімічна спеціалізація мінералоу ворювальних флюїдів  
залежно від вмісту в них СО2 і СН4 (Калюжный, Вынар, Зинчук и др., 1987): 

а – характеристика флюїдних систем за вмістом СО2 стосовно суми газів  і Н2О; б – спів‐
відношення СО2  і СН4 у флюїдах рудопроявів Закарпаття і Карпат. Рудопрояви: 1 – Донбасу, 
2 – півдня України, 3 – Берегівського горбогір’я (Закарпаття), 4 – південного схилу Українсь‐
ких Карпат. 

 

У цю принципову схему логічно вписуються й нещодавно отримані дані 
про генезис жильного кварцу в гранодіоритах андського інтрузивного ком‐
плексу  Західної  Антарктиди  (Naumko,  Artemenko,  Bakhmutov  et  al.,  2018). 
Кристалізація мінералу  тут  відбувалась  у флюїдному  середовищі,  збагаче‐
ному  СО2,  NaCl  і  КCl,  що  свідчить  про  карбонатно‐галоїдний  склад  квар‐
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цоутворювальних флюїдів під час формування ювелірно й технологічно до‐
сконалих кристалів, можливо, з п’єзоелектричними властивостями, подібно 
до кварцу з жил Приполярного Уралу, а також синтезованого за лаборатор‐
них умов. У підсумку обґрунтовано зв’язок кварцоутворювальних флюїдів і 
післямагматичних  процесів  у  гранодіоритовій  інтрузії.  Це  сприятиме  нау‐
ково  обґрунтованій  оцінці  мінерально‐ресурсного  потенціалу  регіону  на 
рудну й п’єзооптичну сировину, передусім, у районі української антарктич‐
ної станції “Академік Вернадський”. 

Новітні дані отримано за результатами вивчення розплавних включень 
у  фенокристалах  плагіоклазу  й  ортопіроксену  в  андезитах  матеківського 
комплексу  каменоломні  Лісарня  (Вигорлат‐Гутинське  пасмо,  Українські 
Карпати) (Наумко, Скакун, Бринський, Серкіз, 2017). У розкристалізованих 
включеннях у плагіоклазах визначено плагіоклаз, клінопіроксен, магнетит, 
кварц  і  калішпат,  з’ясовано порядок  їхньої кристалізації. Нерозкристалізо‐
вані включення в ортопіроксенах складені вулканічним склом,  іноді з зер‐
нами клінопіроксену й титаномагнетиту. У мінералах виявлено також кар‐
бонатні включення (рис. 55), а в породах – нетипові  сингенетичні сидери‐
тові  вкраплення, що  свідчить  про можливу  участь  лужних магм  у  процесі 
становлення  вулканічних  апаратів.  Автори дійшли  висновку про можливе 
змішування магм ріолітового й дацитового  складу  з високотемпературни‐
ми базальтовими й лужними магмами під час формування ефузивної товщі 
Вигорлат‐Гутинського пасма. 

 

 
а  б 

и у
в ,  
Р   с. 55. Зерна плагіоклазу з включеннями силікатного (а) і карбонатного (б) розплав

андезитах другого лавового потоку каменоломні Лісарня, матеківський комплекс 
Вигорлат‐Гутинське вулканічне пасмо (Наумко, Скакун, Бринський, Серкіз, 2017). 
 

У  рамках  нового  наукового  напряму  –  геохімії  і  термобарометрії  газів 
прожилково‐вкрапленої  мінералізації  у  відкладах  нафтогазоносних  облас‐
тей  і  металогенічних  провінцій  –  розроблено  дуалістичну  (абіогенно‐біо‐
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генну)  теорію  генезису  й  синтезу  природних  вуглеводнів,  згідно  з  якою 
велетенські й надвелетенські родовища нафти й газу утворилися з неорга‐
нічних та органічних вихідних вуглеводневих сполук у літосфері Землі під 
впливом  абіогенного  високотермобаричного  глибинного  флюїду.  Розроб‐
лено  фізико‐хімічну  модель  формування  вугільних  пластів  з  органічних 
решток в осадових шарах під впливом метановмісних складових глибинно‐
го флюїду з одночасним утворенням прожилково‐вкрапленої мінералізації 
та  її метанонасиченням (Й. Сворень,  І. Наумко). На підставі теорії глобаль‐
ного флюїдогенезу розроблено комплексну систему прогнозних критеріїв і 
розшукових ознак вуглеводнів (І. Наумко, Й. Сворень, З. Ковалишин, М. Бра‐
тусь, М. Давиденко), зокрема, в осадовому чохлі Чорного моря, у рамках якої 
саме  наявність  флюїдних  включень  вуглеводнів  в  аутигенних  мінералах 
донних  відкладів  дала  змогу  обґрунтувати  значущість  термобарогеохіміч‐
ного  рангу  у  векторно‐ранговій  кореляції  геологічної  інформації  з  розшу‐
ково‐оцінною метою (Чепіжко, Янко, Кадурін та ін., 2020). 

У відділі геохімії осадових товщ нафтогазоносних провінцій мінералого‐
геохімічні  дослідження  разом  з  вивченням  включень  у  мінералах  були 
спрямовані на вирішення проблем галогенезу – визначення фізико‐хімічних 
параметрів середовища седиментації й перекристалізації солей, з’ясування 
питань  еволюції  хімічного  складу  вод  Світового  океану  на  тлі  загального 
історичного  розвитку  Землі,  напрацювання  критеріїв  розшуків  корисних 
копалин, пов’язаних з евапоритами. У 1963 р. опубліковано статтю О. Слив‐
ко та О. Петриченка “О включениях в сильвине Предкарпатья”. У ній описа‐
но вперше у світі розроблений О. Петриченком метод вивчення включень у 
мінералах  евапоритів,  суть  якого  полягає  в  екстрагуванні  складними мік‐
рокапілярами  розчинів  індивідуальних  включень  у  соляних  мінералах  з 
подальшим  визначенням  за  допомогою  спеціальних  реактивів  вмісту  ос‐
новних хімічних компонентів розчинів – Са2+, Mg2+, К+, Cl–, SO42–. Олег Йоси‐
пович  узагальнив  результати  вивчення  включень  у мінералах  галогенних 
порід у чудово ілюстрованому атласі‐довіднику (Петриченко, 1977). 

Серед головних важливих результатів досліджень у відділі геохімії оса‐
дових  товщ  нафтогазоносних  провінцій  зазначимо  такі:  з’ясовано  умови 
розвитку  процесів  давнього  седиментогенезу  осадових  утворень  та  зміни 
хімічного  складу  вод  Світового  океану протягом фанерозою;  деталізовано 
модель хімічної еволюції ропи морських евапоритових басейнів та океаніч‐
ної води у фанерозої й неопротерозої,  у якій узято до уваги новітні дослі‐
дження й літературні  дані щодо  хімічного  складу розсолів  включень  у  се‐
диментаційному  галіті  морських  евапоритових  формацій  трьох  вікових 
етапів – кайнозою, тріасу–пермі та кембрію–докембрію; доведено, що вікові 
зміни  хімічного  складу  океанічної  води  корелюють  з  віковим  розподілом 
відкладів, збагачених органікою, відповідно, – з розподілом розвіданих за‐
пасів нафти і газу (О. Петриченко, В. Ковалевич). 
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Рис. 56. Типова схема будови зерна галіту з шевроновою структурою  

(Ковалевич, Галамай, Вовнюк, 2002). 
Центральну частину зерна займає шеврон, утворений однофазовими кубічними вклю‐

ченнями  розміром  від  частки мікрометра  до  150 мкм.  По  периферії  зерна  у  водяно‐прозо‐
рому  галіті  розміщені  включення  неправильної  форми  й  різного  фазового  складу,  розмір 
яких коливається  від перших мікрометрів до кількох міліметрів.  Зональний релікт  сильно 
змінений  під  час  післяседиментаційних  перетворень  мінералу,  що  призвело  до  утворення 
різних  за  формою,  розміром  і  фазовим  складом  включень.  У  межах  шеврону  наявні:  1  – 
включення, розміщені вздовж коротких субпаралельних залікованих тріщин; 2 – аномально 
велике включення в межах релікту, яке, рухаючись уздовж зони шеврону, залишало за собою 
ділянку прозорого галіту; 3 – слід перерви (з розмиванням) у рості кристала; 4 – залікована 
тріщина, на місці якої наявні грудки теригенного матеріалу, включення з газовою фазою й 
ділянки  прозорого  галіту; 5  –  включення  з мікрокраплинкою  вуглеводнів; 6  –  включення, 
утво ені на місці залікованої тріщини; 7 – “затока” прозорого галіту в шевроні, по периферії 
якої 

р
наявні включення неправильної форми. 
 

За результатами дослідження включень у галіті (рис. 56) із розрізів со‐
лей над виявленими й передбачуваними покладами вуглеводнів і поза їхні‐
ми межами обґрунтовано можливість  їхнього використання для прогнозу‐
вання вуглеводневих покладів у підстильних відкладах (за наявністю крап‐
линок  нафти  у  включеннях  газів,  головно,  метанового  складу)  (В. Ковале‐
вич, А.  Галамай, С. Вовнюк, С. Литвинюк).  

Під час комплексних  геохімічних досліджень мінералів осадових порід 
Східних Карпат і суміжних регіонів І. Дудок визначив фізико‐хімічні показ‐
ники, які дають змогу відтворити фізико‐хімічні умови регіональної мігра‐
ції вуглеводневих сполук і оцінити можливість формування нафти й газу в 
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певних просторових і вікових інтервалах. Учений досліджував включення в 
жильному кальциті з флішових відкладів і визначив, що мінерал формував‐
ся в температурному інтервалі від 210 до 50 °С. Виділено дві його генерації, 
які  відрізняються  за  температурою  гомогенізації  включень  та  їхнім  скла‐
дом:  кальцит‐І  –  Тгом  =  150–210  °С,  домінує  СН4  (58–91 %)  і  мало  СО2  (1–       
23 %); кальцит‐ІІ – 50–90 °С, вміст СО2 різко зростає (до 36 %). Склад газів 
включень  у  жильному  кальциті  закономірно  змінюється  в  бік  зменшення 
вмісту СН4 (від 86,6–81,5 до 21,1 %) і збільшення – СО2 (від 1,8–8,4 до 34,8 %) 
у напрямі від внутрішніх покривів (Рахівського, Поркулецького) до Перед‐
карпатського прогину (Бориславсько‐Покутський покрив).  

У  неогенових  утвореннях  Карпат  уперше  визначено  загальний  вміст 
Сорг у нерозчинному залишку галогенних порід  і  генетичний зв’язок цього 
компонента  з  пелітовою  фракцією,  що  підтверджує  теоретичні  уявлення 
про активне біологічне життя в давніх евапоритових басейнах на стадії се‐
диментації  гіпсу,  галіту  й  K‐Mg  солей.  Результати  визначення  ізотопного 
складу сульфатної сірки й кисню підтверджують морський генезис відкла‐
дів досліджуваного регіону  (О. Петриченко, А. Побережський, С. Гринів).  За 
даними  вивчення  включень  у  мінералах  евапоритових  порід  узагальнено 
умови утворення гіпсових,  сірконосних  і целестинових покладів,  уточнено 
фізико‐хімічні  параметри й  особливості  середовища  хемогенного осадона‐
громадження в баденському евапоритовому басейні (А. Побережський).  

У відділі геохімії осадових товщ нафтогазоносних провінцій досліджен‐
ня включень у мінералах широко використовували під час вивчення магма‐
тичних  і  гідротермальних  процесів  серед  солянокупольних  структур  ДДЗ 
(О. Петриченко, Б. Долішній, В. Шайдецька та  ін.)  (рис. 57). Отримано нові 
дані про РТ‐умови мінералоутворення на Слов’янському солянокупольному 
родовищі ртуті, виявлено понад 40 мінералів у вигляді твердих включень у 
галіті,  детально вивчено  специфіку механізму  утворення накладеної міне‐
ралізації в солях.  

О. Хмелівська вперше для верхньопермської хемогенної товщі Переддо‐
бруджі застосувала ультрамікрохімічний аналіз рідких включень у галіті, за 
результатами якого зроблено висновок, що седиментація галіту відбувала‐
ся з розчинів хлоридно‐кальцієвого типу (1991). 

Фізико‐хімічним умовам утворення девонської кам’яної солі в північно‐
західній  частині  ДДЗ  присвячена  кандидатська  дисертація  В.  Шайдецької 
(1984). Уперше визначено хімічний склад, температуру, значення рН та Еh 
ропи солеродного басейну, виявлено закономірні зміни  її хімічного складу 
на стадіях седиментації галіту. Вивчено геохімічні особливості аутигенного 
діагенетичного  мінералоутворення  в  соляному  осаді,  визначено  склад  по‐
хованих мінералоутворювальних розчинів, склад газів, температуру й тиск 
під час катагенезу кам’яної солі та її метаморфізму в зоні контакту з магма‐
тичними породами. 
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5 . Включення в галіті з девонських відкладів Дніпровсько‐Донецької западини (а–д) 
та інших регіонів, за (Петриченко, 1977): 

а, б – Роменська структура: а – нафтогазове включення в галіті; нафта світло‐жовтого 
кольору, прозора, складена з легких фракцій, × 480; б – включення вуглеводнів, яке містить 
газ,  нафту,  воскоподібну  речовину  й  бітумну  плівку,  ×  300;  в  –  двофазове  вуглекислотне 
включення за температури 0 °С, охолодження препарату привело до появи газу СО2, Банти‐
шівська структура, × 300; г – водно‐вуглекислотне включення за температури 0 °С, у центрі 
пухирця міститься газова фаза, далі – рідкий СО2, а по периферії включення – водний розчин, 
Богданівська  структура,  ×  450;  ґ  –  трифазове  включення  в  жильному  галіті,  тверда  фаза 
представлена мінералом‐в’язнем (сильвіном), що свідчить про високу концентрацію калію в 
мінералоутворювальних  розчинах  (у  вмісній  кам’яній  солі  калійних  мінералів  нема), 
Слов’янська структура, × 500; д – водно‐вуглекислотне включення в жильному галіті за тем‐
ператури 0 °С, поряд розташовані дрібні газово‐рідкі включення без рідкого СО2, що свідчить 
про гетерогенність мінералоутворювального середовища під час формування галітової жи‐
ли, Новосанжарська структура, × 200; е – розташування рідких включень на грані, що росте, 
седиментаційного галіту з сучасних соляних озер, Сахарський Атлас, Алжир, × 450; є – газо‐
во‐рідке включення, розташоване між зонами росту седиментаційного галіту, оз. Саки, Крим, 
×  350; ж  –  газово‐рідке  включення  в  кристалику  галіту,  оточеному  червоним  сильвіном, 
девон, Старобінське родовище калійних солей, Прип’ятська западина, Білорусь, × 300. 



   

       
 
На підставі термобарогеохімічних досліджень Д. Сидор отримала конк‐

ретні дані про фізико‐хімічні  умови формування  солей нижньопермського 
Солікамського басейну в Передуральському прогині (на прикладі Верхньо‐
камського родовища калійно‐магнієвих солей). З’ясовано, що головна седи‐
ментація відбувалася за домінування морських вод, близьких за складом до 
сучасної океанічної води з дещо зниженим вмістом SО42– (до 5 г/л). У проце‐
сі  соленагромадження  послідовне  концентрування  розчинів  привело  до    
їхнього повного знесульфачення, збільшення вмісту К  (до 33 г/л)  і Mg (до 
103 г/л), що завершилося утворенням потужної товщі калійних солей хло‐
ридного  складу.  Післяседиментаційні  перетворення  відбувались  за  підви‐
щеної температури (30–92 °С) і тиску до 20 МПа під впливом похованих ме‐
тамо
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рфізованих розчинів, насичених N2, СН4, СО2 і Н2. Важливими стали зна‐
хідки в перекристалізованому галіті включень з вуглеводнями. 

За результатами дослідження включень у мінералах у відділах геохімії 
глибинних  флюїдів  і  геохімії  осадових  товщ  нафтогазоносних  провінцій 
захищено 28 кандидатських дисертацій (В. Калюжний (1955), О. Петричен‐
ко  (1967),  З. Ковалишин  (1968), Б. Заціха  (1969), Г. Гігашвілі  (1970), Д. Воз‐
няк (1971), М. Братусь (1975), Б. Жовтуля (1976), В. Ковалевич (1976), О. Ма‐
твієнко (1978), Б. Долішній (1981), Й. Сворень (1984), В. Шайдецька (1984),  
І. Наумко (1987), С. Гринів (1989), Е. Платонова (1989), М. Вітик (1990), І. Ду‐
док (1991), А. Побережський (1991), О. Хмелівська (1991), А. Галамай (2001), 
Д.  Сидор  (2002),  І.  Зінчук  (2003),  С.  Вовнюк  (2007),  С.  Литвинюк  (2011),         
Н. Нестерович (2015), О. Вовк (2016), Г. Занкович (2016)) та чотири доктор‐
ські: Калюжный В. А. Динамика минералогенеза на основании изучения ми‐
нералообразующих  флюидов  (гранитные  занорышевые  пегматиты  и  гид‐
ротермалиты Украины) (1979); Петриченко О. И. Физико‐химические усло‐
вия древнего соленакопления и эпигенез галогенных осадков (1983); Кова
левич В. М. Эволюция морского галогенеза и химический состав вод Миро‐
вого океана в фанерозое (1990); Наумко І. М. Флюїдний режим мінералоге‐
незу породно‐рудних комплексів України (за включеннями у мінералах ти‐
пових парагенезисів)  (2006). Певною мірою дотично до проблем термоба‐
рогеохімії–мінералофлюїдології у відділі седиментології провінцій горючих 
копалин  докторські  дисертації  захистили  К. Григорчук  (“Динаміка  катаге‐
незу  осадових  комплексів  нафтогазоносних  басейнів”,  2012)  та Ю. Колтун 
(“Геохімічна еволюція чорносланцевих товщ нафтогазової системи Україн‐
ських Карпат і Передкарпатського прогину”, 2013). 

Науковці ІГГГК НАН України написали десятки наукових звітів, опублі‐
кували сотні статей і понад 20 монографій (рис. 58): Калюжний В. А. Методи 
вивчення багатофазових включень у мінералах (1960); Сливко Е. П., Петри
ченко О. И. Акцессорные литий, рубидий и цезий в соленосных отложениях 
Украины  (1967);  Мінералоутворюючі  флюїди  та  парагенезиси  мінералів 
пегматитів заноришевого типу України (рідкі включення, термобарометрія,  
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Рис. 58. Праці термобарогео ня співробітників відділів  
геохімії глибинних флюїдів і г щ нафтогазоносних провінцій  

хімічного спрямуван
еохімії осадових тов
ІГГГК НАН України. 
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геохімія)  (1971,  за  ред.  В. А.  Калюжного); Петриченко  О.  Й.  Методи  дослі‐
дження  включень  у  мінералах  галогенних  порід  (1973); Петриченко  О.  И. 
Атлас  микровключений  в  минералах  галогенных  пород  (1977);  Ковале    
вич  В.  М. Физико‐химические  условия  формирования  солей  Стебникского 
калийного месторождения (1978); Калюжный В. А. Основы учения о мине‐
ралообразующих  флюидах  (1982); Ковалишин  З.  И.,  Братусь  М.  Д.  Флюид‐
ный  режим  гидротермальных  процессов  Закарпатья  (1984);  Зинчук  И.  М., 
Калюжный В. А., Щирица А. С. Флюидный режим гидротермального минера‐
лообразования Центрального Донбасса (1984); Винар О. М., Калюжний В. А., 
Наумко І. М., Матвієнко О. Д. Мінералоутворюючі флюїди постмагматичних 
утворень  гранітоїдів  Українського щита  (1987); Петриченко О.  И. Физико‐
химические  условия  осадкообразования  в  древних  солеродных  бассейнах 
(1988),  Эпигенез  эвапоритов  (1989); Ковалевич В. М.  Галогенез и  химичес‐
кая эволюция океана в фанерозое (1990);  Давиденко Н. М. Источники золо‐
тоносных  россыпей  криолитозоны  северо‐востока  Азии  (по  флюидным 
включениям в минералах) (1992); Братусь М. Д., Давиденко М. М., Зінчук І. М. 
та ін. Флюїдний режим мінералоутворення в літосфері (у зв’язку з прогно‐
зуванням  корисних  копалин)  (1994);  третя–п’ята  книги  з  серії  “Мінерали 
Українських  Карпат”  (співавт.  І.  Дудок,  В.  Ковалевич,  І.  Наумко,  І.  Попп,          
Б.  Сребродольський  та  ін.,  2003,  2011,  2014);  Карпатська  нафтогазоносна 
провінція (відп. ред. В. Колодій, 2004). 

Спорадичні дані з термобарогеохімії наявні й у монографіях науковців 
відділу  седиментології  провінцій  горючих  копалин:  Сеньковський Ю.,  Гри
горчук К., Гнідець В., Колтун Ю. Геологічна палеоокеанографія океану Тетіс 
(Кар  пато‐Чорногорський сегмент) (2004); Сеньковський Ю. М., Колтун Ю. В.,
Григорчук К. Г. Безкисневі поля океану Тетіс (2012). 

Зазначені монографії мають важливе не тільки теоретичне, а й прогно‐
зно‐розшукове  значення.  Зокрема,  у  книзі  “Мінералоутворюючі  флюїди  
постмагматичних утворень гранітоїдів Українського щита” уперше наведе‐
но результати досліджень за включеннями в мінералах природи післямаг‐
матичних мінералоутворювальних флюїдів гранітоїдів  і жильних пегмати‐
тів  УЩ.  Виявлено  залежність  між  параметрами  мінералоутворювального 
флюїду і типом рідкіснометалевої мінералізації. 

У праці О. Петриченка (1988) за включеннями в галіті й супутніх мінера‐
лах  реконструйовано  умови  хемогенної  седиментації  в  евапоритових  ба‐
сейнах фанерозою,  у тім числі Дніпровсько‐Донецькому, Прикарпатському 
й Закарпатському. За складом ропа давніх басейнів відповідала сульфатно‐
му  і  хлоридному  типам.  Склад  реліктових  розчинів  у  галіті  свідчить  про 
стабільність  хімічного  складу  вод  океану  протягом  фанерозою.  До  завер‐
шення галітової стадії глибина басейнів зменшувалася до ≤ 20 м, а темпера‐
тура ропи підвищувалася до 45–50 °С, як і її загальна мінералізація та кон‐
центрація хлоридів К й Mg, і солеродний басейн переходив у калійний. 
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Важливі дані  термобарогеохімічних досліджень наведено в монографії 
О. Марушкіна  “Пелагические  фации Мезотетиса  в  разрезе  Восточных  Кар‐
пат” (1992). Серед алотигенних мінералів піщано‐алевролітової фракції пе‐
лагічних  утворень  досить  поширені  польові  шпати,  представлені  плагіо‐
клазами й калієвими польовими шпатами (санідин, ортоклаз і анортоклаз). 
Подекуди в пелагічних осадах трапляються велетенські кристали польових 
шпатів. Рентгенометричні дані засвідчують належність одного кристала до 
анортоклазу, а іншого – до анортиту. В анортоклазі виявлено первинні роз‐
плавні двофазові включення (скло + газ). Газова фаза представлена одним 
або декількома газовими пухирцями. Під час нагрівання включень зафіксо‐
вано такі перетворення: за Т = 500 °С включення розкристалізовувалися, за 
700 °С починали просвітлюватися, за 900 °С чітко позначався один газовий 
пухи е  р ць, за 930–990 °С наставала гомогенізація. У газовій фазі визначено, 
мас. %: Н2 – 78,8; N2 – 8,9; СН4 – 6,5; Н2О – 4,1; СО2 – 1,7. 

В  анортиті  включення  розкристалізовані,  є  газовий  пухирець.  Нагрі‐
вання включень привело до того, що за Т ~ 900 °С вони цілком просвітлю‐
валися й чітко можна було ідентифікувати газовий пухирець; Тгом = 1 070–    
1 110 °С. У газовій фазі визначено, мас. %: Н2 – 77,2; СН4 – 20,4; N2 – 1,4; СО2 – 
1,0; Н2О – сліди. 

У  прозорих  кристалах  аутигенних філіпситу й  бариту  виявлено дрібні 
(1–10 мкм) однофазові, очевидно, рідкі гомогенні включення. Монофракції 
бариту й філіпситу вивчали на хроматографі “Цвет”; газ витягували термо‐
вакуумним способом. Барит нагрівали до температури 200, 400, 500 °С, цео‐
літи – до 300, 600 °С, під час нагрівання виділялися СО2, СН4, Н2О. В інтервалі 
200–600 °С вміст СО2 (дегазований з бариту) зростав від 2,1 до 33,7 %, СН4 – 
від 2,3 до 4,4 %. Монофракцію філіпситу вивчали на мас‐спектрометрі МСХ‐
3А; у включеннях виявлено тільки СО2. Отримані дані про первинні вклю‐
чення в аутигенних мінералах свідчать про насиченість вуглекислим газом 
придонних вод, що узгоджується з уявленнями про умови, які існують ниж‐
че від рівня карбонатної компенсації (Марушкин, 1992). 

У публікації “Про флюїдні включення в топазі крейдових відкладів пів‐
нічно‐західної  Волині  та  їхнє  генетичне  значення”  (Наумко,  Белецька,  Ка‐
люжний, Лемішко, 2012) наведено результати дослідження флюїдних вклю‐
чень  у  топазі  з  карбонатно‐теригенних  товщ  крейди  Волино‐Подільської 
плити в межах Північно‐Західного Полісся. Схарактеризовано розмір вклю‐
чень,  їхній  фазовий  склад,  температуру  і  тип  гомогенізації.  Переважають 
багатофазові газово‐рідкі й рідинно‐газові включення, інколи з рідким CO2 і 
твердою  ізотропною  фазою  кубічної  й  неправильної  форми.  Температура 
гомогенізації  здебільшого  в  рідку  фазу  така:  110–170,  200–220,  290–360, 
390–395, 425–480, 440 °С (газ). За типоморфними особливостями включень 
топаз  верхньоальбських  верств  зіставний  з  раніше  вивченим  топазом  су‐
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часн і оих озерних   алювіальних відкладів регіону, а т паз нижньосеномансь‐
ких верств – з мінералом із камерних пегматитів Коростенського плутону. 

Результати  термобарогеохімічних  досліджень  висвітлено  у  збірнику 
науково‐інформаційних матеріалів “Інститут геології і геохімії горючих ко‐
палин” (за ред. І. В. Дудка, 2001); у розділі “Флюїдний режим катагенно‐гід‐
ротермального  процесу  періоду  формування  жильної,  прожилкової  і  про‐
жилково‐вкрапленої  мінералізації  в  осадових  товщах”  (автори  І.  Наумко,    
М. Братусь,  І. Дудок та ін.) монографії “Карпатська нафтогазоносна провін‐
ція”  (2004); у монографії  “Комплексне освоєння газовугільних родовищ на 
основі  потокових  технологій  буріння  свердловин”  (автори  В.  Мойсишин,     
І.  Наумко, В. Пилипець та ін., 2013), де теорії походження природних вугле‐
воднів  обговорено  з  погляду процесів мінералонафтидогенезу  в  літосфері 
Землі  за флюїдними  включеннями  в мінералах.  Результати  термобарогео‐
хімічних досліджень наведено й у розділі “Геологія” (автор М. Павлюк) кни‐
ги  “
наук н

Наука  західного  регіону  України  (1990–2010).  До  40‐річчя  Західного  
ового це тру” (2011). 
Корисна  термобарогеохімічна  інформація  міститься  в  підручнику       

“Основи  мінералогії  України”  (Матковський,  Павлишин,  Cливко,  2009) 
(див. рис. 46). Її використано для характеристики генезису й парагенезисів 
більшості поширених  і промислово або науково важливих мінералів з гео‐
логічних утворень різних регіонів України; вона охоплює важливі термоба‐
рогеохімічні параметри, що їх отримали під час досліджень українські міне‐
ралоги й геохіміки. Стисло схарактеризуємо ці дані. 

Прості речовини. На родовищах і рудопроявах УЩ і Мармароського ма‐
сиву  Карпат  самородне  золото  має  метаморфогенно‐гідротермальний 
генезис. На УЩ мінералоутворення відбувалось за високо‐  і гіпербаричних 
порівняно  термостатованих  умов  (Р –  до  250–350 МПа),  у Мармароському 
масиві – за середньобаричних помірно термостатованих умов (Р – до 100–   
150 МПа). За таких же середньобаричних умов формувалось гідротермаль‐
но‐метасоматичне зруденіння на родовищах і золотопроявах Донбасу. Най‐
молодші золоті руди Берегівського рудного поля в Закарпатті утворювали‐
ся за низько‐ і помірнобаричних слабко термостатованих умов (Р – від 1 до         
21 МПа). Температурний інтервал утворення ендогенного золота становить 
300–200 °С. 

Сульфіди. Згідно з результатами вивчення включень на родовищах і ру‐
допроявах  Нагольного  кряжа  в  Донбасі,  сфалерит   кристалізувався  про‐
тягом  двох  стадій  гідротермального  процесу:  другої  –  карбонат‐галеніт‐
сфалеритової в інтервалі 350–250 °С і третьої – золото‐поліметалевої – 250–    
100 °С. На родовищах Закарпаття він формувався головно за Т = 270–145 °С. 
На Берегівському родовищі перша генерація мінералу утворювалася за Т =  
=  255–220  °С,  друга  –  250–145  °С,  на  Біганському  родовищі,  відповідно,  – 
245–225  і  210–150  °С.  Для  Рахівського  родовища  визначено  температуру 
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утворення  сфалериту  260–230  °С,  рудопрояву  Баня  –  230–170  °С,  ртутно‐
поліметалевих родовищ Вишківського району – 270–190 °С. Дещо вищу тем‐
пературу гомогенізації включень виявлено для сфалериту з поліметалевих 
проявів УЩ, зокрема, у Пержанському рудопрояві вона варіює в межах 290–
325, у Курчицькому – 325–365 °С. За даними С. Галія зі співавт., змінними є 
значення  температури  гомогенізації  у  сфалериті  різних  об’єктів  у  соляно‐
купольних структурах Донбасу – 190–250 °С, у карбонатних породах Північ‐
ного – іс
жил

 Донбасу    148–152,  у  п ковиках ДДЗ  й  Волино‐Поділля  –  150–175,  у 
ьних проявах Волино‐Поділля – 120–135 °С. 
Низькі  й  дещо  змінні  термодинамічні  параметри  визначено  для 

кіноварі  Микитівської групи родовищ. Інтервали її кристалізації – 150–105 
і 130–62 °С. Близькі значення температури визначено для різних морфоло‐
гічних  типів  кіноварі.  Низькотемпературний  генезис  має  і  метацина
барит ,  який  кристалізувався  зі  слабкокислих  сульфатно‐хлоридних  роз‐
чинів за участю СО2, СН4 і вуглеводнів (Вишківське й Оленівське рудні поля) 
або з близьких до нейтральних бікарбонатно‐хлоридних СО2‐вмісних розчи‐
нів (Чорноголово‐Соймульська, Драгово‐Углянська рудні зони) за темпера‐
тури 200–150 і 130–90 °С, відповідно. У межах Микитівського рудного поля 
А. Горовий  (1987) виділив два  генетичні типи антимоніту :  первинний  і 
втор ізація первининний;  згідно  з даними декрепітації,  кристал ного відбу‐
валася в інтервалі 250–180 °С. 

За  високих  термобаричних  умов  формувався молібденіт   на  золото‐
рудних  об’єктах  у  зеленокам’яних  структурах  Середньопридніпровського 
мегаблока УЩ. Зокрема, у Сурській структурі мінерал є в складі молібденіт‐
кварцової асоціації, яка утворювалася до стадії ранніх сульфідів за Т = 650–
400 °С і Р = 200–160 МПа. Досить багато даних термобарогеохімічних дослі‐
джень використано для з’ясування генезису піриту . На родовищах Наголь‐
ного  кряжа  Донбасу  він  формувався  протягом  другого  етапу  й  перших 
трьох стадій рудного етапу (Лазаренко, Панов, Груба, 1975): перша – пірит‐
арсенопіритова  (400–250  °С),  друга  –  карбонат‐галеніт‐сфалеритова  (350–
200),  третя  –  золото‐поліметалева  (250–100  °С).  У  межах  Бобриківського 
рудного поля пірит пов’язаний з двома мінеральними комплексами: в одно‐
му він належить до кварц‐пірит‐карбонатної асоціації (420–360 °С), у друго‐
му  –  до  золото‐кварц‐поліметалевої  (360–200  °С;  200–130  °С  –  для  пізніх 
сульфідів).  На  поліметалевих  і  ртутних  родовищах  та  рудопроявах  Закар‐
паття формування  піриту  супроводжувало майже  весь  процес  рудогенезу. 
За  включеннями  у  кварці  нижню  температурну  межу  утворення  піриту 
продуктивної стадії оцінено в 295–250 °С. У цих же межах (300–260 °С) виді‐
лявся  він  і  в  навколорудних  метасоматитах.  У  місцях  розвитку  ртутного 
зруденіння метасоматичний пірит міг кристалізуватися за 200–150 °С, а на 
флангах – і за температури < 100 °С. На золоторудних родовищах УЩ і Мар‐
мароського масиву мінерал представлений кількома генераціями. Зокрема, 
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на Майському родовищі виділено три генерації піриту: перша належить до 
ранньосульфідного  допродуктивного  комплексу  (360–300  °С),  друга  –  до 
золото‐сульфідного  продуктивного  (300–270),  третя  –  до  післяпродуктив‐
ного  (110–85  °С).  На  родовищі  Балка  Широка  пірит  формувався  за  таких 
умов: 395–320, 386–310, 335–310, 290–210 і 150–110 °С. На об’єктах Клинців‐
ського рудного поля пірит утворювався за температури 500–460, 390–370 і 
130–110 °С, а на родовищі Сауляк – 380–320, 320–260 і 240–160 °С. 

Галоїди. Важливу генетичну інформацію надають результати вивчення 
включень  у  галіті ,  сильвіні   й  інших  соляних  мінералах  родовищ  ДДЗ, 
Закарпаття, Донбасу й Передкарпаття (рис. 59), які вивчали О. Петриченко, 
В. Ковалевич, О. Сливко, В. Шайдецька, С. Гринів, Б. Долішній та ін. Визначе‐
но  особливості  агрегатного  стану,  хімічний  склад,  температуру  і  тиск  під 
час утворення цих мінералів на  стадіях  седиментогенезу,  аутигенезу й пе‐
рекристалізації. 

 

а 

 
б 

Рис. 59. Включення в соляних мінералах, за (Петриченко, 1977): 
а – газове і газово‐тверде включення в деформованому сильвіні (Передкарпаття), × 300; 

б – р ке включення в лангбейніті (Стебницький рудник), яке вибухнуло внаслідок перегрі‐
ванн

ід
я, × 500. 
 

Надзвичайно широкий діапазон термодинамічних параметрів характер‐
ний для флюориту  з різних родовищ і рудопроявів: у гранітах Коростен‐
ського  плутону  температурний  інтервал  утворення  мінералу  становить 
490–430 °С, у пегматоїдних утвореннях – 250–200, у кварцових жилах – 200–
100  °С;  у  камерних пегматитах для першої  генерації флюориту Тгом  стано‐
вить 308–400 (у рідку фазу) і 410–415 °С (у газову), Р = 25–53 МПа, для дру‐
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гої  генерації  –  Тгом  =  290–340  °С,  Р  =  28  МПа;  Сущано‐Пержанська  зона:  у 
грейзенах перша  генерація формувалась  за 380–305,  друга  – 320–280  °С,  у 
пержанських гранітах і метасоматитах – 250–200 °С, у сієнітах – 170–140 °С; 
Азовське рідкіснометалеве родовище: Т = 600–450 °С, Р = 35–45 МПа; Покро‐
во‐Кириївське родовище: Т  =  280–220,  190–140, 140–80  °С, Р  = 35–40 МПа; 
Бахтинське родовище: Тгом , 132, 133, 141  = 112 °С, первинні включення – 240 
і 265–267 °С, поодинокі – 330 °С. 

Оксиди  й  гідроксиди.  Для магнетиту   важливу  генетичну,  зокрема, 
генераційну  інформацію надають декрепітаційні дослідження. Згідно з ре‐
зультатами Ю. Стебновської, у магнетиті залізистих кварцитів Криворіжжя 
виявлено суттєві відмінності декрептограм за низкою ознак: інтенсивністю 
вибухів, початковою й кінцевою температурою декрепітаційної активності, 
інтервалом  інтенсивної  декрепітації.  Визначено  два  головні  інтервали      
декрепітаційної  активності:  низько‐  (270–500  °С)  і  високотемпературний 
(500–700 °С) з деякими відхиленнями. У магнетиті з безперервною декрепі‐
тацією звичайно наявний один максимум в інтервалі 560–600 °С, з перерв‐
ною порівняно  – кілька температурних максимумів на ділянці  низької (380, 
440, 500 °С) і високої (530–650 °С) температури. 

Гіпогенний  гематит   типу  залізної  слюдки  з  жил  альпійського  типу 
утворювався  з  низькотемпературних  гідротерм  (Т  =  386–330  °С,  Р  =  800– 
900 атм). За низької температури він формувався й на Берегівському родо‐
вищі в Закарпатті: на підставі дослідження включень у кварці, що асоціює з 
гема и п
210 

титом,  зроблено  в сновок  ро  утворення  гематиту  в  інтервалі  295– 
°С. 
Найдетальніше  з  погляду  термобарогеохімії  дослідники  вивчили 

кварц ,  який  кристалізується  за  різних  умов  під  час  різноманітних  геоло‐
гічних процесів. Його магматичну природу визначено за включеннями роз‐
плавів у гіалодацитах, ріолітових туфах та інших утвореннях Берегівського 
рудного району Закарпаття. Виділено два типи включень: 1) аморфні вклю‐
чення вулканічного скла, які зазнають гомогенізації в інтервалах 980–1 005 
та 1 305–1 345 °С; 2) розкристалізовані включення, які за 1 200 °С перехо‐
дять в аморфний стан з виділенням газових пухирців  і зазнають гомогені‐
заці   ї  за  1  360–1  495  °С  (рис.  60).  У  складі  газової  фази  включень  кислого
вулканічного розплаву виявлено СО2 (до 67,5 %), N2 (23,0) і СН4 (10,0 %).  

Дуже широкий діапазон утворення кварцу в пегматитах УЩ. Для корос‐
тишівських  пегматитів  зафіксовано  складну  еволюцію  мінералоутворю‐
вальних  розчинів:  перші  з  них були вуглекислотно‐водно‐сольові,  високо‐
концентровані й гомогенні, Т  400 °С, Р > 2 300105 Па; у цьому ж інтервалі 
розчини перебували в гетерогенному стані, а за тиску (600–1 000)105 Па  і 
температури  300–225  °С  їхня  концентрація  становила  20,5–15,5  мас. %  за 
NaCl‐екв. Найпізніші розчини – рідкі  гомогенні  з  температурою 210–80  °С, 
їхня концентрація поступово зменшувалася до 7,0–0,6.  
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Рис. 60. Включення у кварці з кислих вулканітів Берегівського району,  
за (Калюжный, Жовтуля, 1977): 

а, б  –  сингенетичні магматичні  включення  гомогенного  (а)  і  гетерогенного  (б)  захоп‐
лення, × 200; в – магматичне включення з девітрифікованим склом, прохідне світло, × 300;   
V – скло; G – газ; С' – ореол світлого розкристалізованого скла; С – девітрифіковане скло. 

 

Утворення кварцу в камерних пегматитах Волині (Д. Возняк та ін.) від‐
бувалось у значному діапазоні РТ‐умов. Температура утворення стільнико‐
вого кварцу перевищувала 573 °С, рН розчину включень у ньому – 6,3–6,9, 
склад розчинів хлоридно‐натрієвий.  

Гірський кришталь і димчасті різновиди кварцу формувалися з лужних 
розчинів (рН = 7,8–8,2) в  інтервалі 600–400 °С, кварц регенерації – за 320–
230  і 230–150 °С. Загалом тиск мінералоутворювальних розчинів у процесі 
кристалізації  кварцу  знижувався  від  (11–10)104  (стільниковий  кварц)  до 
(2,5–2,3)104  кПа  (кварц регенерації).  У метаморфогенному кварці  в жилах 
“альпійського”  типу  серед  залізистих  кварцитів  Криворіжжя  ідентифіко‐
вано 1     ( ранні й пізні включення з Тгом = 3 5–330 та 160–250 °С  Ю. Мельник зі 
співавт.). 

Найбільше  термобарогеохімічних  даних  у  підручнику  наведено  для 
кварцу з різних гідротермально‐метасоматичних утворень. У Сорокинській 
зоні  УЩ  кварц, що  асоціює  з  холмквіститом,  кристалізувався  після  турма‐
ліну,  апатиту  й  сподумену  (Тгом  =  150–200  °С)  з  розчинів  бікарбонатного 
складу.  Димчастий  кварц  кварц‐польовошпатових жил Південнокальчиць‐
кого масиву містить включення, Тгом яких коливається в межах 200–415 °С. 
Жильний  кварц  пержанських  гранітів  кристалізувався  в  інтервалі  300–   
180 °С, найбільша кількість жил утворилася за 230–180 °С, тиск становив не 
менше 800–900 атм. У зоні зруденіння Слов’янської структури ДДЗ виділено 
кілька генерацій гідротермального кварцу: середньотемпературний (Тгом = 
= 260–300 °С), газова фаза перебуває під тиском 50105 Па, містить СО2, Н2S, 
СН4, N2, Н2, С2Н6, С3Н8, трапляються нафтоподібні продукти; у низькотемпе‐
ратурному кварці є рідкісні первинні двофазові (Тгом = 125–140 °С) і трифа‐
зові (140–200 °С) включення. У жильному кварці Микитівського родовища 
Донбасу виявлено первинні  і вторинні включення з температурою гомоге‐
нізації,  відповідно,  148–162  і  138–150  °С.  Жильні  виділення  кварцу  в  На‐
гольному кряжі формувалися в інтервалі від > 350 до 150–140 °С. 
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Для  кварцу,  який  супроводжує  золоте  зруденіння в породах Мармаро‐
ського масиву,  характерні дещо відмінні  значення щодо Тгом  і  складу газів 
для безрудного (290–380 °С) та рудоносного (210–270 °С) різновидів. У ме‐
жах  Берегівського  рудного  поля  кварц  супроводжує  золото‐поліметалеве 
зруденіння  і представлений трьома генераціями, які утворилися на різних 
стадіях:  кварц‐І  –  225–157  °С,  кварц‐ІІ  –  255–170  і  235–130  °С,  кварц‐ІІІ  – 
220–120 °С. У Вишківському районі в кристалах кварцу виявлено первинні 
суттєво  газові  включення,  які  зазнають  гомогенізації  в  газову фазу  за Т  =            
=  300  °С.  Середня  температура  гомогенізації  вторинних  рідких  включень 
коливається в межах 185–205 °С. Синрудний кварц ртутного родовища Бор‐
кут кристалізувався  з  сульфато‐хлоридних киплячих розчинів  (Тгом = 160–
200 °С, Р = 15 МПа, рН = 7,0), які містили СО2 низької густини (0,12 г/см3), 
метан, етан і рідкі вуглеводні. 

Аналіз термобарогеохімічних характеристик кварцу типу мармароських 
“діамантів”  з  Українських  Карпат  і  Кримського  півострова,  які  за  даними 
різних дослідників узагальнив Д. Возняк, дав змогу серед природного роз‐
маїття вуглеводневих включень гомогенного захоплення (крайніми члена‐
ми яких є метан і рідкі нафтові вуглеводні) виділити чотири групи: суттєво 
метанові,  нафтово‐метанові,  метаново‐нафтові  й  суттєво  нафтові  рідкі.   
Виявилося, що завдяки гетерогенному станові мінералоутворювальної сис‐
теми  (водний розчин  і  вуглеводні,  звичайно метан) можна за  сингенетич‐
ними включеннями гомогенного захоплення визначати РТ‐параметри кри‐
сталізації цього кварцу: Українські Карпати – Т – від 758 до 240–230 °С, Р – 
від 420 до 60–40  Кримський МПа; Донбас – від 160–125 до 85 °С, 40–30 МПа;  
півострів –  від 280 до 65–40 °С, 50–30 МПа. 

Карбонати.  У  породах УЩ виділяють до шести  генерацій кальциту .   
Зокрема, у кальцифірах утворення мінералу пов’язують з процесами мета‐
морфізму й метасоматозу. Температура, яку одержали з використанням Mg‐
вмісного кальциту як  геотермометра,  становить 600–570  °С. У пегматитах 
Корсунь‐Новомиргородського  плутону  кальцит  утворювався  в  інтервалі 
250–150 °С (рання генерація) і 130–100 °C (пізня). На Донбасі досить поши‐
рений кальцит гідротермального походження. У межах Слов’янського купо‐
ла він асоціює з органічними мінералами, кіновар’ю і целестином. Б. Заціха 
визначив, що його формування відбувалося  в межах 200–135  °С  у  цементі 
брекчій  і  130–70  °С  –  у  тріщинах  брекчій.  На  Докучаєвському  рудопрояві 
ртуті  кальцит  утворювався під  час перервного  зниження температури від 
130–122  (перша  генерація)  до  80–60  °С  (друга).  Температура  утворення 
кальцитових прожилків у вугільній товщі підвищувалася від 50–60 до 230–
250  °С  (М. Курило  та  ін.).  У  базальтах  трапової  формації  Волино‐Поділля 
гідротермальний  кальцит  перебуває  в  тісному  проростанні  з  самородною 
міддю, у мигдалинах асоціює з цеолітами. У його різновиді –  ісландському 
шпаті – виявлено двофазові включення, гомогенізація яких відбувається за 



   

     
 

12 

Т  = 62  °С. В Українських Карпатах жильні утворення кальциту у флішових 
відкладах майже  повсюдно  асоціюють  з мармароськими  “діамантами”. Мі‐
нерал представлений двома генераціями: кальцит‐І – 250–210 і 210–150 °С; 
кальцит‐ІІ – 160–100 і 90–50 °С. Кальцит Вишківського району формувався 
в  інтервалах  від  265–245  °С  (жили  поліметалевої  асоціації)  до  200–120  °С 
(жили  ртутно   

1

ї  асоціації)  з  хлоридних  розчинів  високої  концентрації  (10– 
13 %), насичених СО2. 

Сидерит   у  камерних пегматитах Волині  тісно  асоціює  з флюоритом  і 
літієвою слюдою. За даними вивчення включень (З. Бартошинський та ін.), 
він  кристалізувався  за  Т  =  340–290  й  300–240  °С  і  тиску,  відповідно,  11  і      
28 МПа. З температурним інтервалом 135–130 °С пов’язують утворення ку‐
лястих  стяжінь  сидериту.  Гідротермальний  сидерит  супроводжує  золото‐
поліметалеве  і  ртутне  зруденіння  Берегівського  й  Вишківського  рудних 
полів.  У  поліметалевих рудах  і  безрудних  зонах ртутних родовищ мінерал 
кристалізувався в  інтервалі 280–240 °С. За такої ж температури утворюва‐
лися  кристали  ромбоедричного  габітусу  реальгар‐антимонітового  з  мета‐
цинабаритом  рудопрояву  Чорноголово,  а  сидерит,  який  асоціює  з  орга‐
нічними сполуками й супроводжує родовища, формувався за 160–150 °С. На 
Слов’янському родовищі Донбасу дортутне утворення сидериту відбувало‐
ся за Т = 290–280 °С. Для Mg‐сидериту Нагольного кряжа визначено широ‐
кий  температ иурн й  інтервал формування  (400–250  °С)  і  тиск  від  8107  до 
17109 Па. 

Доломіт  на залізорудних родовищах Криворіжжя має метаморфоген‐
но‐гідротермальне походження й бере участь у таких парагенезисах: кварц–
доломіт–піротин–пірит–халькопірит; доломіт–піротин–пірит; доломіт–тур‐
малін–пірит. Вони формувались за різних умов у широкому температурно‐
му  інтервалі  від  350  до  160–100 °С  (Є.  Лазаренко  та  ін.).  У  карбонатитах 
Приазов’я доломіт кристалізувався з магматичного розплаву за Т > 500 °С і 
Р  до  300  МПа  (Г. Кульчицька).  У  Закарпатті  доломіт  уважають  гідротер‐
мально‐метасоматичним  мінералом.  На  Вишківському  рудному  полі  пер‐
винні  включення в його ромбоедричних кристалах мають Тгом 180–203  °С. 
На  родовищі  Сауляк  температура  мінералоутворення,  визначена  за  каль‐
цит‐доломітовим геотермометром, коливається від 265 до 170 °С. 

Сульфати. Ангідрит   з  карбонатної надсольової брекчії й девонської 
кам’яної солі ДДЗ (О. Петриченко, Б. Долішній та ін.) містить первинні вклю‐
чення, температура гомогенізації яких становить 56–76  і 80–200 °С, відпо‐
відно.  Флюїдні  включення  в  ангідритолітах  слов’янської  світи  мають  ста‐
лий  хлоридно‐натрієвий  склад,  а  цілком  гідратизовані  породи  зберегли 
релікти сульфат‐натрієвих флюїдів. Однаковий склад флюїдів в ангідритах і 
порфіробластах  гіпсу  та  їхня  хлоридна  спеціалізація,  а  також  підвищений 
вміст СО2 свідчать про формування гіпсоангідритових порід за умов діаге‐
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незу.  Сингенетичні  включення  ангідриту  в  гіпсі  засвідчують  одночасну 
(протягом певного періоду) кристалізацію обох мінералів (Г. Кульчицька). 

Барит   у  Дружківсько‐Костянтинівському  рудному  полі  Донбасу  асо‐
ціює з кальцитом, анкеритом, дикітом, рідше кварцом  і піритом. Він крис‐
талізувався після піриту й анкериту. У мінералі виявлено двофазові вклю‐
чення  в  різних  зонах  росту  кристалів,  утворених  під  час  регенерації  їхніх 
головок. Наповнення включень становить 90 %, а Тгом = 50–60 °С. У Волно‐
ваській зоні розломів барит асоціює з кварцом  і флюоритом. Включення в 
ньому зазнають гомогенізації за Т = 150–170 °С, рН розчинів – 5,0. У Волино‐
Подільському регіоні барит, який супроводжує флюоритову мінералізацію, 
містить  газово‐рідкі  включення,  гомогенізація  яких  відбувається  за  Т  =         
=  60  °С  (С. Нечаєв).  Такі ж  значення  зафіксовано для бариту Бахтинського 
родовища флюориту.  У  карпатському фліші  барит  належить  до мінералів, 
які формувалися на стадії епігенезу, температура гомогенізації двофазових 
включень у ньому становить 80–125 °С (І. Афанасьєва та ін.). Кристалізація 
бариту Рахівського й Чивчинського районів відбувалася в інтервалі від 290 
до 100 °С. На Мужієвському родовищі, згідно зі значеннями Тгом, барит утво‐
рювався протягом трьох стадій: перша – 275–200 °С (перший і другий мор‐
фологічні типи бариту); друга – 200–100 °С (третій і четвертий типи, друга 
генерація); третя – не > 60 °С, в окремих випадках – 100–80 °С (третя гене‐
рація – волнін). Для бариту Біганського родовища визначено, що включен‐
ня  в  ньому  зазнають  гомогенізації  за Т  =  210–240  °С  (барит‐поліметалеві 
руди)  і  120–180  °С  (баритові  руди).  На  ртутних  родовищах  Вишківського 
району  зафіксовано  три  інтервали  гомогенізації  включень  у  бариті:  100–
120 (вторинні включення), 170–200 і 200–250 °С. 

В алуніті   Біганського  родовища  алунітових  руд  у  газовій фазі  вклю‐
чень різко переважає N2 (до 80,64 %), є незначна кількість О2 (до 11,06 %), 
СО2  (до  9,28 %)  і  СН4.  На  Берегівському  родовищі  в  алунітових  рудах  теж 
міст 5   %   і небагато О2  ( ояться N2  (до  4,6 %), СО2 (до 11–15  ) К валишин, Бра‐
тусь, 1984). 

Дослідження  флюїдних  включень  у  калушиті   з  Домбровського  
кар’єру в Передкарпатті засвідчили наявність двох груп включень (В. Квас‐
ниця та ін.). До першої групи належать первинні включення, більшість яких 
перенаповнена, є водні розчини (90–95 %), тверді фази (3–9) і газ (1–2 %). 
Температура зникнення газової фази коливається в межах 60–67 °С. Друга 
група включень – це, здебільшого, однофазові рідкі включення водних роз‐
чин орин‐ів,  які  іноді містять  газову фазу  (до 10–40 %).  Їх  зачислено до вт
них. Значення Тгом коливається в межах від 22,4 до 22,6 (± 0,2) °С. 

Вивчення  включень  надає  важливу  інформацію  про  утворення  гіпсу  
(Г. Кульчицька).  Гіпс  Придністер’я,  Передкарпаття  і,  зрідка,  Керченського 
півострова  містить  включення  бітумів.  На  Трускавецькому  рудопрояві 
включення бітумів  і  нафти в  гіпсі  другої  генерації  іноді  становлять понад 
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40–50 % від об’єму зерна. Включення з бітумами в гіпсі Керченського півос‐
трова зазнають гомогенізації за температури від 12–16 (нижня межа утво‐
рення кристалів) до 25–65 °С. Бітуми подекуди містять сірку. Це характерно 
для гіпсів, які залягають на стику Східноєвропейської платформи з Перед‐
карпатським прогином. Найбільшу кількість Н2S зафіксовано у великокрис‐
талічному гіпсі Щирецької групи родовищ. Температура кристалізації гіпсу, 
згідно  з  даними  гомогенізації  включень  нафти,  становить  33–13  °С.  Гіпс 
другої  генерації  у  воротищенських  відкладах  уже  не  містить  нафти,  він 
сфор  мувався,  згідно  зі  складом включень,  з помітно  солоних  (1–7 % NaCl)
водних розчинів.  

У первинному гіпсі є включення ангідриту, кальциту і флюориту. Наяв‐
ність включень ангідриту свідчить, що в деякі моменти існування солерод‐
ного басейну (зокрема, на початку кристалізації гіпсу) були умови, які від‐
повідали  рівновазі  гіпс–ангідрит.  Наявність  кальциту  є  ознакою  того,  що 
інколи вода солеродного басейну була насичена одночасно СаSО4 і СаСО3.  

У кристалах гіпсу з грязьових вулканів Керченського півострова наявні 
три  типи  включень:  суттєво  газові,  рідкі  водних  розчинів  і  рідкі  бітумів. 
Включення водних розчинів головно однофазові, загалом це висококонцен‐
тровані розсоли  (солянки). За цими включеннями визначено, що темпера‐
тура утворення гіпсу становить 85–80 °С. 

Фосфати.  Апатит   –  поширений  акцесорний  і  рудоутворювальний 
мінерал магматичних порід різного складу. Результати вивчення включень 
у  ньому  засвідчили,  що  кристалізація  мінералу  в  карбонатитах  Приазов’я 
відбувалася з гетерогенного карбонатного сольового розплаву, насиченого 
СО2, за температури не нижче 1 200 °С і тиску ~800–900 МПа, а в габросієні‐
тах Давидківського масиву  (північний захід УЩ) –  за високої температури 
(1  3              50–1  310  °С)  з  магматичного  розплаву  малої  в’язкості  й  густини 
(Д. Возняк та ін.).  

У  зоні  купольної  складчастості Донбасу  апатит  утворювався протягом 
двох  етапів  мінералізації:  високотемпературного  гідротермально‐метасо‐
матичного  й  середньо‐низькотемпературного  гідротермального  (Є.  Лаза‐
ренко та ін.). На першому етапі він є в парагенезисі зі скаполітом, тремолі‐
том,  флогопітом,  титанітом,  топазом  та  ін.  Його  кристалізація,  за  даними 
гомогенізації первинних газово‐рідких включень, відбувалася в межах 374–
115 °С.  

У Карпатському регіоні апатит – характерний акцесорний мінерал мо‐
лодих вулканітів Закарпаття. Тут це типовий продукт магматичного міне‐
ралоутворення,  що  підтверджено  результатами  вивчення  розплавних 
включень (рис. 61). Вони аморфні й розкристалізовані. Аморфні включення 
утворені склом (~ 70 %), газовим пухирцем (~ 10 %) і кристалічною фазою. 
Їхня  гомогенізація  відбувається  за  1  250–1  300  °С,  цілковите  плавлення 
кристалічної фази – за 1 075 °С (В. Калюжний, Л. Шукайло). 
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Рис. 61. Включення розплаву в кристалах апатиту з масивів Варгедь (а–в) і Клобук (г–д),  

ґ 

Закарпаття, × 350, за (Шукайло, 1980).  
 

Силікати.  Олівін   –  типовий  магматичний  мінерал.  Термодинамічні 
умови його формування в геологічних утвореннях УЩ навели Б.  Яковлєв та 
інші дослідники за даними різних мінералогічних геотермометрів і бароме‐
трів. У Дністерсько‐Бузькому блоці найвищу температуру кристалізації (за 
геотермометрами) визначено для олівіну ультрамафітових і мафітових по‐
рід Побужжя (1 310–1 290 °С). Для мафіт‐ультрамафітів Павлівського маси‐
ву Голованівської шовної зони температуру утворення олівіну обчислено за 
методом В. Кутоліна–А. Прусевича, вона становить 1 150 °С, за олівін‐орто‐
піроксеновим геотермометром – 990–920 °С. Майже таку саму температуру 
визначено для пари олівін–ортопіроксен з олівінових гіперстенітів Ядлово‐
Трахтемирівської  смуги  (1  070–990  °С)  і  високозалізистих  гіпербазитів  
Приазов’я (1 037–1 028 °С). Для олівіну з карбонатитів чернігівського ком‐
плексу  температура  й  тиск,  обчислені  за  олівін‐піроксеновим  і  доломіт‐
кальцитовим термометрами, такі: Т = 1 000–900 °С, Р = 600 МПа.  

У породах Коростенського плутону максимальна температура кристалі‐
зації олівіну (за методом В. Кутоліна–А. Прусевича) досягала 1 200 °С. Най‐
нижчу температуру кристалізації має олівін зі стрибезького дайкового суб‐
лужно‐олівін‐габрового комплексу (визначено за геотермометром Лінсули). 
Для олівіновмісного пегматоїдного габро Прутівської інтрузії (Волинський 
геоблок)  інтервал  субсолідусної  температури  становить  1  290–720  °С,  а 
кристалізація  меланократових  олівіновмісних  габроїдів  відбувалася  в  ме‐
жах 1 490–890 °С. 



   

     
 
Циркон  належить до найраніших магматичних і ультраметаморфічних 

мінералів,  які  кристалізуються  з  магматичних  розплавів,  однак,  судячи  з 
парагенезисів, численних включень інших акцесорних і породоутворюваль‐
них мінералів, зональної будови й розподілу включень, утворення його від‐
бувалося  протягом  тривалого  часу.  Вивчення  включень  розплавів  засвід‐
чило,  що  температура  кристалізації  циркону  з  гранітних  порід  становить    
1 000–970, з монцонітоїдів Новомиргородського плутону – 1 300–1 250 °С. 
За ще  вищої  температури формувався  циркон  в  орогенних  вулканітах  За‐
карпаття. У ньому виявлено включення розплавів, повна гомогенізація яких 
не відбувається навіть у разі нагрівання до 1 500 °С (рис. 62). На Азовському 
родовищі  в  цирконі,  який  тісно  асоціює  з  бритолітом,  виявлено  численні 
включення затверділих розплавів і флюїдів. Гомогенізація включень скла у 
внутрішніх зонах кристалів першого морфологічного типу відбувається за  
Т = 1 160–1 250 °С. У периферійних зонах кристалів другого морфологічного 
типу  виявлено  первинні флюїдні  включення  (тверді фази й  5–7 %  газу)  з 
Тгом   870–920 °С. 
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2. Крис ннями (
і кварц плаву,  

Рис. 6 а, б)  тали циркону з ріолітів гори Ардов з розплавними включе
ови  д  м оз
апа и ,  ), Закарпаття, за (Шукайло, 1980): 

х іорит‐порфіритів асиву Варгедь з включеннями р
т ту й ільменіту (в г
а, в – до нагрівання; б, г – після нагрівання до 1 500 °С. 

 

Термобарогеохімічні  дослідження  свідчать,  що  кристали  фенакіту  
ромбоедричного  габітусу  в  камерних  пегматитах  Волині  утворювались  за 
температури  405–360  °С  у  кислому  середовищі  з  високим  потенціалом    
кремнію і фтору, рН = (4,9–5,3) ± 0,02 (Калюжная, Калюжный, 1963). Довго‐
при кіт  формзматичний  фена увався  в  нейтральному  або  слабколужному 
середовищі, яке, крім фтору, містило СО2 (Ремешило, Вовк, 1973). 

Альмандиновий гранат  у межах УЩ має різний генезис, переважає ме‐
таморфічний. У породах різних фацій метаморфізму термодинамічні пара‐
метри  його  утворення  оцінені,  головно,  за  мінералогічними  геотермомет‐
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рами й  геобарометрами. За діаграмами Л. Перчука визначено температуру 
гранат‐біотитової рівноваги в різних фаціях (Породообразующие гранаты..., 
1980),  °С: зеленосланцева – 450–470; ставролітова субфація епідот‐амфібо‐
літової фації – 470–600, силіманіт‐мусковітова субфація – 550–630; амфібо‐
літова фація  – 550–670;  гранулітова фація – 630–720. Температура кордіє‐
рит‐гранатової  рівноваги,  за  Л. Перчуком,  для  амфіболітової  фації  стано‐
вить 640 °С, для гранулітової – 650–715 °С. Значно вищу температуру (750–
860  °С)  зафіксовано для  гранулітових комплексів Побужжя  і Приазов’я.  За 
гранат‐гіперстеновим барометром оцінено тиск амфіболітової й грануліто‐
вої фацій – від 3108 до 11108 Па. За дещо вищих термодинамічних парамет‐
рів  формувався  гранат  у  бердичівських  гранітах  (Т  =  670–610  °С,  Р  =                
= 600 МПа) і пов’язаних з ними мігматитах (у вінницитах Т = 700–670 °С, Р = 
= 700 МПа). Температура гранат‐роговообманкової рівноваги в амфіболітах 
коливається від 500 до 700 °С. 

У метаморфічних породах і рудах Криворізького басейну гранат містить 
первинні  газово‐рідкі  включення,  які  зазнають  гомогенізації  за  Т  =  295–  
300 °С. З урахуванням передбачуваного тиску під час метаморфізму криво‐
різької  серії 3 000–4 000 бар температура кристалізації гранату становить 
450  °С  (А. Сіворонов  та  ін.).  Вищу  температуру  (650–550  °С)  визначено  за 
гранат‐біотитовим термометром. За високих значень температури й тиску 
формувався  альмандиновий  гранат  у  породах  Середнього  Придніпров’я 
(Породообразующие гранаты..., 1980). Для кордієрит‐гранат‐біотит‐силіма‐
нітового  з  калішпатом парагенезису  з Правобережного  району Криворізь‐
ко‐Кременчуцької зони визначено такі параметри: Т = 680 °С, Р = 490 МПа; 
для  піроксен‐гранат‐магнетитового  кварциту  Березнюватської  ділянки  – 
670  °С,  Артемівської  ділянки  –  660,  Петровської  –  640  °С.  На  підставі  ви‐
вчення  включень  у  гранаті  із  зони  альбітизації  в  пегматитах  Приазов’я 
зроблено висновок, що   його кристалізація відбувалася за температури не 
вище 287 °С. Умови утворення гранату в метаморфічних породах Мармаро‐
ського  масиву  оцінено  за  мінералогічними  термометрами  і  включеннями. 
Для метапелітових порід найвищі значення температури (630–550 °С) оде‐
ржано  за  гранат‐біотитовим  термометром  і  дещо  нижчі  (550–525  °С)  –  за 
гранат‐ставролітовим. У метабазитах температура, визначена за гранат‐ам‐
фіболовою рівновагою, становить 510–450 °С. Включення в гранаті зі слан‐
ців  і  амфіболітів  мають Тгом  380–395  °С.  З  урахуванням  поправки  на  тиск, 
який був не нижче 3 кбар, одержано значення температури 665–630 °С. 

За даними більшості дослідників  (В. Калюжний, Д. Возняк,  І. Наумко та 
ін.), система кристалізації топазу  в пегматитах була гетерогенна. Мінерал 
формувався  під  час  метасоматичних  заміщень  у  зонах  вилуговування 
(кварц‐топазові грейзени)  і вільною кристалізацією в занірках (пегматити 
периферійної  частини  Володарськ‐Волинського  пегматитового  поля).  Від‐
повідно  до  виконаних  узагальнень,  найраніші  кристали  топазу‐І  утвори‐
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лись  зі  щільних  газових  флюїдів  за  температури  близько  600  °С  першого 
кислотного  періоду.  Формування  основної  маси  мінералу  (топаз‐ІІ)  відбу‐
валося протягом другого кислотного періоду післяінверсійної стадії за тем‐
ператури,  дещо  вище  400  °С.  Мікрокристали  топазу‐ІІІ,  виявлені  в  зонах 
регенерації морі зону, формувалися  а Т = 250–180 °С (третій кислотний пе‐
ріод). 

Ставроліт   у  Криворіжжі  та  Приазов’ї  утворювався  за  температури 
500–400 °С, що визначено за мінералогічними термометрами (Породообра‐
зующие гранаты..., 1980), а в ставролітовій зоні температура мінералоутво‐
рення коливалась у межах 580–480 °С. Загальний тиск за геобарометрами, у 
тім  числі  ставроліт‐гранатовим,  змінювався  від  3  до  6  кбар  (Лазаренко  и 
др.,  1977).  Подібні  термодинамічні  умови  утворення  ставроліту  були  й  у 
Мармароському масиві. Ставролітовмісні метапеліти формувалися в  інтер‐
валі 600–550 °С. 

Берил  у камерних пегматитах Волині містить численні рідинно‐газові 
включення  і  багато  газових. Вивчення первинних  газово‐рідких включень 
засвідчило,  що  температура  їхньої  гомогенізації  коливається  в  інтервалі 
310–438 °С, зрідка більше. У заніркових ділянках берил формувався за тем‐
ператури ~ 400 °С, у зоні вилуговування й перекристалізації – за дещо ниж‐
чої,  а  в  метасоматично  змінених  породах  –  близько  500  °С  (Б. Ремешило, 
І. Наумко). Такі ж значення температури (510–480 °С) визначено для берилу 
з  метасоматично  змінених  рапаківіподібних  гранітів.  У  приазовських  пег‐
матитах Тгом первинних включень у берилі становить 380–420 °С (у газову 
фазу).  Обчислений  тиск  мінералоутворювального  водного  розчину  – 
490105  Па  за       Т  =  120–125  °С.  Більш  високотемпературні  розчини  (240–
280 °С) перебували під тиском 800105 Па. 

Турмалін  у породах УЩ має метаморфічний, пегматитовий і гідротер‐
мально‐метасоматичний  генезис.  Найчастіше  трапляється  пегматитовий 
тип, у якому добре вивчено включення. У турмаліні з пегматитів Криворіж‐
жя первинні включення, головно, двофазові, їхня гомогенізація відбуваєть‐
ся в рідку фазу за температури 320–360 і 335–350 °С, а вторинних – за 198–
268  °С  (Галабурда,  1974).  У  пегматитах  Приазов’я  первинні  включення  в 
турмаліні зазнають гомогенізації в рідку фазу за Т = 325–345  і 354–358 °С. 
Найнижча Тгом включень гетерогенного захоплення становить 355 °С. Тер‐
мобарогеохімічні дослідження шерлу  з  волинських пегматитів  засвідчили, 
що  у  включеннях  істинних  водних  розчинів  без  СО2  гомогенізація  відбу‐
вається в інтервалі 286–300 °С у рідку фазу, у вуглекислотних включеннях – 
за  25–16  °С  теж  у  рідку  фазу,  густина  СО2  за  цієї  температури  становить 
1,24–1,42 г/см3. Значення Тгом включень у турмаліні з різних пегматитових 
полів  такі: Корецьке поле – 286–300  °С;  Городницьке поле – 330–350  °С,  у 
шерлі з кварцового ядра – 290–315 у рідку фазу й 340–350 °С – у газову; Ба‐
ранівське поле – 350–370 °С. 
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Ромбічні   піроксени   –  типові  магматичні  й  метаморфічні  мінерали.   
Їхнє магматичне походження схарактеризовано такими термодинамічними 
параметрами:  ортопіроксени  в  парагенезисі  з  олівіном,  клінопіроксеном  і 
основним плагіоклазом  у меланократових  габроїдах Прутівської  інтрузії  –   
1  240–890  °С;  парагенезис  ортопіроксен–піжоніт  в  ультрамафітових  поро‐
дах Побужжя – Т = 1 280–1 230 °С, Р = 200–100 МПа. За олівін‐ортопіроксено‐
вим  геотермометром для ультрамафітів Павлівського масиву Голованівсь‐
кої шовної зони одержано температурний інтервал 990–920 °С, для ультра‐
базитів  Приазов’я  –  1  038–1  028  °С.  Значно  нижчі  значення  температури 
характерні  для  ортопіроксенів  з  гранітоїдів.  За  біотит‐гіперстеновим  гео‐
термометром Л. Перчука для гранодіоритів гайсинського комплексу Росин‐
сько‐Тікицького  мегаблока  визначено  Т  =  710  °С,  для  гіперстеновмісних 
гранітів  новоукраїнського  комплексу  (Чигиринський масив)  –  830–750  °С, 
за  двопіроксеновим  геотермометром  Р. Кратца  для  сієнітів  південнокаль‐
чицького комплексу Приазов’я Т = 800 °С, Р = 340 МПа, за гранат‐ортопіро‐
ксеновим  геобарометром  для  чарнокітів  Літинського  купола  Дністерсько‐
Бузького  геоблока Р  = 430 МПа  (В. Курепін). У метаморфічних породах ор‐
топіроксени формувалися,  головно,  за  умов  гранулітової фації.  За різними 
мінералогічними термо‐ й барометрами Б. Яковлєв визначив такі парамет‐
ри для різних порід володарської товщі Росинсько‐Тікицького мегаблока – 
Т  =  750–680  °С, Р  =  770 МПа;  гіперстеновмісні  й  інші породи  Інгульського   
району і Побужжя – 700–650 °С, 700–800 МПа; основні кристалосланці  цент‐
ральноприазовської  серії  – 800–700  °С, 700–800 МПа; евлізити дібровської 
світи Приазов’я –770–670 °С, 450 МПа. В основних породах Побужжя виділе‐
но три етапи метаморфізму з такими термодинамічними параметрами: пе‐
рший – формування порід двопіроксен‐плагіоклазової субфації за Т = 960–
910  °С, Р  = 700–800 МПа; другий – утворення порід двопіроксен‐роговооб‐
манкової субфації за 890–820 °С і 640–760 МПа; третій – дегідратація рого‐
вої обманки з утворенням симплектитів ортопіроксен + плагіоклаз і кліно‐
піроксен–плагіоклаз за 860 °С і 600 МПа. 

Діопсид–геденбергіт   утворювався  під  час  метаморфічних  і  метасо‐
матичних процесів, рідше – магматичних. За високих значень температури 
сформувався  геденбергіт  у  сієнітах  Корсунь‐Новомиргородського  плутону 
та  південнокальчицького  комплексу  Приазов’я;  за  двопіроксеновим  гео‐
термометром  Р. Кратца  для  нього  визначено  температуру  кристалізації   
800 °С, а за геотермометром Л. Перчука – 700 °С (Є. Марченко та  ін.). Утво‐
рення клінопіроксенів під час метаморфічних перетворень ультраосновних 
порід  оцінено  за мінералогічними термометрами й барометрами: для  гра‐
нулітової фації – Т = 850–750 °С, Р = (5–7)108 МПа; для амфіболітової фації 
(переважає)  –  700–640  °С  і  500–600 МПа;  для  епідот‐амфіболітової  –  640–
600 °С і 400–600 МПа (С. Нечаев, В. Сьомка). У скарнах Закарпаття гомогені‐
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зація первинних включень з наповненням 80–85 % у клінопіроксені відбу‐
вається в інтервалі 210–310 °С (М. Братусь та ін.). 

Рогова  обманка   в  метабазитах  мангуського  комплексу  Приазов’я 
пов’язана з кількома фаціями метаморфізму (І. Усенко), серед яких є гранат‐
роговообманкова  (перехідна  від  гранулітової  до  амфіболітової)  і  діопсид‐
роговообманкова (амфіболітова). За допомогою геотермометрів Л. Перчука 
за  двома  парами  клінопіроксен + рогова  обманка  одержано  однакову  тем‐
пературу метаморфізму основних порід – 750 °С. У метабазитах Мармарось‐
кого масиву Карпат умови утворення рогової  обманки визначено  за  амфі‐
бол‐біотитовою  й  амфібол‐плагіоклазовою  рівновагами  (О. Матковський). 
Для  і  амфіболітів темпе    більшост ратура цих рівноваг становить 510–450, а
для одного взірця – 575 °С. 

Стосовно польових шпатів  зазначимо таке. Альбіт у камерних пегма‐
титах Волині кристалізувався, головно, з гідротермальних розчинів в інтер‐
валі  400–300  °С.  Дослідження флюїдних  включень  засвідчили, що  анорто‐
клаз  (санідин)  у  дацитах  Закарпаття  формувався  з  гетерогенної  мінера‐
лоутворювальної системи, складовими якої були сольовий (а не силікатний, 
як уважали раніше) розплав і газ малої густини. Захоплення газових вклю‐
чень  і  сольового розплаву, що  співіснували в  кристалах  санідину  (анорто‐
клазу) і тридиміту, який з ними асоціював, відбувалося за температури, що 
дорівнювала або була нижча від температури гомогенізації включень, тоб‐
то  (920–975–1050)  15 °С, і тиску  0,20–0,25 МПа (рис. 63). 

Нефелін   з  порід  Октябрського масиву Приазов’я містить  газово‐рідкі 
включення, більша частина яких відповідає етапу альбітизації лужних порід 
і  зазнає  гомогенізації  за Т  =  120–450  °С.  Більш  високотемпературні  (650–
770 °С) рідинно‐газові включення трактовано як релікти мінералоутворю‐
валь відповідають них  флюїдів,  що  нефеліноутворенню  або  формувались 
безпосередньо після них. 

За  виявленими у  гентгельвіні   первинними й первинно‐вторинними 
включеннями, у тім числі трифазовими газово‐рідкими з СО2 та однією або 
трьома твердими фазами, одержано такі значення Тгом: максимальна стано‐
вить 435–455 °С, мінімальна – 230–270 °С, найбільше включень гомогенізо‐
вано  в  інтервалі  310–400  °С  у  рідку  фазу.  Загалом  уважають,  що  основна 
маса гентгельвіну утворилася протягом стадії пізнього лужного метасома‐
тозу й грейзенізації за Т = 500–250 °С. 

Дуже багато термобарогеохімічної інформації від львівських і київських 
дослідників міститься в п’ятій книзі “Мінерали Українських Карпат. Про
цеси мінералоутворення”  (2014),  у  якій  уперше  відтворено  надзвичайно 
скла ивому   дний і різноманітний процес мінералоутворення в такому важл й
геологічно складному об’єкті, як Українські Карпати (див. рис. 46).  

У  першому  з  семи  розділів  книги  розглянуто  магматичне  мінера‐
лоутворення (автори О. Матковський, Д. Возняк). 
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Рис. 63. Включення в анортоклазі з дацитів Закарпаття,  
за (Квасница, Мельников, Возняк и др., 1987): 

а – первинні включення газу в мінералі, нагрітому до 1 130 °С, навколо обрисів газової 
фази  включення  й  мінералу‐господаря  помітно  світлову  смугу  (показана  стрілками),  яка 
відділяє кристалічну речовину від скла; б – вторинне газово‐рідке включення; в – первинна 
поро нина в анортоклазі, що містить речовину коломорфної будови, чітко видно тріщини 
всихання. 

ж

 

Висвітлено  особливості  процесу  в  протерозойсько‐палеозойських,  ме‐
зозойських  і  кайнозойських магматичних комплексах. Найдетальніше роз‐
глянуто кайнозойське магматичне мінералоутворення, яке реконструйова‐
но, головно, за даними термобарогеохімічних досліджень. 

Перші результати дослідження розплавних включень у мінералах кай‐
нозойських вулканітів належать В. Калюжному (1960, 1965), згодом – його 
учневі Б. Жовтулі (1975–1978). У книзі наведено характеристику включень 
у фенокристалах (див. рис. 60) та скла основної маси гіалодацитів з темпе‐
ратурою  гомогенізації  і  плавлення  мінералу‐господаря  для  плагіоклазу, 
гіперстену й рогової обманки (за В. Калюжним), температуру гомогенізації 
включень скла в магматичних мінералах (кварц, плагіоклаз) ефузивного й 
гіпабісального комплексів Закарпаття (за Б. Жовтулею). Температура гомо‐
генізації  включень у фенокристалах мінералів така,  °С: піроксену – 1 280–    
1 320 (кварцові діорит‐порфірити), плагіоклазу – 1 390–1 430 (гіалодацити) 
і 1 280–1 390 (андезибазальти), кварцу – 950–1 355 (ріоліти й їхні туфи). 

У трьох орогенних магматичних комплексах уперше детально вивчено 
включення в акцесорних цирконі й апатиті  (Шукайло, 1978, 1980, 1982). У 
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цирконі  виявлено  тверді  й  розплавні  включення  (див.  рис.  62).  Розплавні 
надзвичайно різноманітні за формою і представлені вулканічним склом та 
газовим пухирцем (7–10 % об’єму). У цирконі з порід андезитової формації 
виявлено два типи розплавних включень: 1) сингенетичні – скло червоно‐
бурого кольору з порохоподібними частинками рудного мінералу; 2) майже 
безбарвне  скло.  У  разі  нагрівання  до  1  500  °С  повної  гомогенізації  різних 
типів розплавних включень не відбувалось. В апатиті виявлено тільки роз‐
плавні включення, вони аморфні й розкристалізовані. Аморфні включення 
утво % рені  склом  (~ 70 %),  газовим пухирцем  (10  вакуолі). Під  час нагрі‐
вання повна гомогенізація таких включень настає за 1 250–1 310 °С. 

Важливими є нові дані з вивчення включень у санідині (анортоклазі)  і 
тридиміті з міаролових порожнин олівінових дацитів Чорної Гори в Закар‐
патті.  Вони  засвідчують  їхню  кристалізацію  за  умов  гетерогенної  мінера‐
лоутворювальної  системи,  складовими  якої  були  сольовий  (а  не  силікат‐
ний) розплав і газ низької густини. Природу сольового розплаву остаточно 
не  обґрунтовано.  Він міг  з’явитися  внаслідок  контакту магматичного роз‐
плаву  з  галогенними відкладами  або ж мати лікваційне походження  (Воз‐
няк, 2007). 

Найбільший  за  обсягом другий розділ присвячено  гідротермально‐ме‐
тасоматичному  мінералоутворенню  (автори  О. Матковський,  І. Наумко, 
Л. Скакун,  Н. Словотенко,  В.  Степанов,  С.  Ціхонь).  У  першому  з  його  трьох 
підрозділів  розглянуто  особливості  формування  найдавнішого  золотого, 
поліметалевого й  баритового  зруденіння  та метасоматичне мінералоутво‐
рення в межах Рахівського й Чивчинського рудних районів Мармароського 
масиву,  у  другому  –  гідротермально‐метасоматичне  мінералоутворення, 
пов’язане  з  мезозойським  магматизмом.  Третій  підрозділ  охоплює  аналіз 
загальних  рис  кайнозойського  гідротермально‐метасоматичного  мінера‐
лоутворення  й  характеристику  процесів  формування  мінералів  Берегівсь‐
кого рудного району, Вигорлат‐Гутинського пасма і прилеглих геологічних 
утворень.  

Термобарогеохімічні дослідження масштабно використано під час ана‐
лізу  давнього  золотого  зруденіння Мармароського масиву  і,  особливо, мо‐
лодого золото‐поліметалевого, ртутного й Hg‐As‐Sb зруденіння. За резуль‐
татами  вивчення  включень  у  мінералах  детально  проаналізовано  особли‐
вості  формування  золоторудного  родовища  Сауляк  і  рудопроявів  Білий  
Потік,  Тукало,  Ясенів  (О. Матковський,  І. Попівняк,  В. Степанов,  С. Ціхонь,      
І. Кончаківський). Наведено значення температури гомогенізації й декрепі‐
тації  включень  у  рудоносному  кварці,  діаграму  складу  газової фази  вклю‐
чень  у  рудоносному  й  безрудному  кварці,  температурно‐парагенетичну 
схему стадійності мінералоутворення родовища Сауляк і рудопрояву Білий 
Потік, температуру гомогенізації включень у кварці різних генерацій. Тем‐
пературний  інтервал продуктивного мінералоутворення родовища Сауляк 
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становить 335–90 °С, переважна маса золота виділялася за Т = 280–120 °С і  
Р = (145–105)–(90–80) МПа. За даними вивчення мінерального складу лист‐
венітів–березитів,  а  також  визначення  РТ‐умов  лиственітизації  за  карбо‐
натними  геотермометрами  (Т  =  265–170  °С, Р  = 0,36–1,0 кбар) В. Шехоткін 
виділив  (1995)  три  стадії  мінералоутворення:  допродуктивну  (метасома‐
тичну), продуктивну (гідротермальну) і післяпродуктивну. 

З. Ковалишин і М. Братусь за включеннями в мінералах визначили тем‐
пературу відкладання (Тгом = 120–360 °С) і склад газової фази продуктивних 
порцій мінералоутворювальних флюїдів під час формування чотирьох най‐
важливіших генетичних типів золотого зруденіння Берегівського родовища 
(1984).  За даними термобарогеохімічних досліджень  і мінеральними пара‐
генезисами Б. Заціха, В. Квасниця, С. Галій, О. Матковський (1984) виділили 
на родовищі чотири стадії мінералоутворення: кварц‐адулярову з темпера‐
турним  інтервалом  400–250  °С,  поліметалеву  (350–200),  кварц‐гематит‐
карбонатну (200–150) і барит‐алунітову (200–150 °С).  

За  даними  вивчення  флюїдних  включень  у  кварці,  кальциті,  бариті, 
флюориті  й  геденбергіті  Е.  Платонова  (1989)  дійшла  висновку,  що  міне‐
ральні  асоціації  на  Берегівському  родовищі  формувалися  впродовж  чоти‐
рьох  стадій  за  температури 410–60  °С.  До найбільш високотемпературних 
утворень належать скарни в донеогеновому фундаменті (410–205 °С). Міне‐
ральні асоціації наступної, галеніт‐сфалерит‐кварцової стадії утворювалися 
за 400–180  °С; третя,  золото‐кварцова стадія розпочалася з адуляризації й  
окварцювання за Т ~ 370 °С, а основні мінеральні асоціації кристалізували‐
ся за 250–200 °С. До четвертої мінеральної асоціації зачислено кварц‐барит‐
карбонатну асоціацію (220–100 °С). 

На підставі вивчення флюїдних включень та  ізотопного складу кисню, 
водню й вуглецю в мінералах М. Вітик  (1990 та  ін.) проаналізував  головні 
риси  еволюції  мінералоутворювальних  розчинів  у  межах  Берегівського  
рудного поля і розробив генетичну модель його формування. Виділено два 
етапи: передрудний високотемпературний (350–260 °С) і рудний середньо‐
температурний (250–140 °С). Продуктивне мінералоутворення відбувалося 
в інтервалі 200–140 °С. Дослідження включень у кварці штокверкових руд‐
них тіл засвідчили, що його утворення відбувалося за участю розчинів двох 
типів: глибинного флюїду (виявлений у включеннях з Тгом 230–250 °С  і мі‐
нера  лізацією 9,0–14,5 мас. % NаCl‐екв.)  і поверхневих  (у включеннях з Тгом
170 °С і мінералізацією 2,5 мас. % NaCl‐екв.). 

Л. Скакун за результатами детальних досліджень золото‐поліметалево‐
го і срібного зруденіння Берегівського рудного поля з використанням міне‐
ралогічних,  онтогенічних,  термобарогеохімічних  та  ізотопно‐геохімічних 
методів визначив мінеральні парагенезиси в рудних тілах (головно на при‐
кладі Мужієвського родовища)  і виділив уже згадувані вище чотири стадії 
мінералоутворення. За даними термобарогеохімічних та ізотопно‐геохіміч‐
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них  досліджень,  аналізу  мінеральних  рівноваг  і  фізико‐хімічного  моделю‐
вання дослідник розробив  генетичну модель  гідротермальної  системи Бе‐
регівського рудного поля, згідно з якою мінералоутворення контрольоване 
процесами  взаємодії  гідротермального флюїду  з метеорною водою й фор‐
маційним флюїдом (1994 та ін.). 

У межах Берегівського рудного поля виявлено перспективно рудоносні 
периферійні  ділянки  родовищ,  які  вивчили методами  термобарогеохімії  й 
онтогенії  І. Наумко  зі  співавт.  (2013).  Флюїдні  включення  досліджено  в   
кварці, кальциті, сфалериті й бариті. Найбільша кількість включень зазнає 
гомогенізації в інтервалі 205–240 °С, рідше – 160–190 і 260–270 °С. Визначе‐
но  відносну  газо‐  й  водонасиченість,  а  також  склад  летких  компонентів 
флюїдних включень, зокрема, вміст СО2 і N2. 

Для Біганського барит‐поліметалевого родовища за термобарогеохіміч‐
ними даними з’ясовано, що гідротермальні розчини, які формували барит‐
поліметалеві руди, змінювали свій склад і температуру з рухом до поверхні, 
що зумовило досить чітку мінералогічну зональність (Ковалишин, Братусь, 
1984).  Більш  високотемпературними  були  гідротермальні  розчини,  які   
формували  глибинні  горизонти,  складені  поліметалевими  рудами.  Дещо 
нижчі  значення  температури  (за  включеннями)  характерні  для  змішаних 
руд: для сфалериту – 220–145 °С, для бариту – 220–120 °С. Наведено схему 
стадійності й температурного режиму мінералоутворення, у якій виділено 
такі стадії: кварц‐піритову (400–300 °С), поліметалеву (300–200), барит‐по‐
ліметалеву  (250–100),  алуніт‐баритову  (150–50  °С)  (Зациха,  Квасница,  Га‐
лий, Матковский, 1984). 

Термобарогеохімічні особливості ртутного і Hg‐As‐Sb зруденіння дослі‐
джували М. Головченко, Б. Заціха, О. Івантишина та ін. Включення вивчали у 
кварці, кальциті, кіноварі, метацинабариті й реальгарі. Визначено порівня‐
но низьку температуру мінералоутворення. Найвищі термодинамічні пара‐
метри (Т = 260–200 °С, Р = 30–15 МПа) характерні для Вишківського рудного 
поля, найнижчі (180–130 °С) – для рудопроявів Оленьово й Чорноголово, де 
головними рудними мінералами є антимоніт і реальгар. Включення в кіно‐
варі Вишківського рудного поля зазнають гомогенізації за Т = 110–180 °С, у 
реальгарі Драгівського району – 130–140 °С.  

Для кальциту ртутних родовищ і рудопроявів, представленого п’ятьма 
морфологічними типами, визначено такі температурні умови кристалізації: 
ромбоедричні кристали з гранями пінакоїда (характерні для поліметалевої 
стадії) формувалися за 270–240 °С з хлоридних розчинів порівняно високої 
(10–13 %) концентрації, насичених СО2; ромбоедричний кальцит у параге‐
незисі з кіновар’ю й метацинабаритом кристалізувався в інтервалі від 200–
150  до  80–60  °С  з  низькоконцентрованих  (3–5  %)  розчинів,  що  містили   
сульфат‐іон, метан та інші компоненти. 
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Третій  розділ  монографії  стосується  осадового  й  вулканогенно‐осадо‐
вого мінералоутворення  (автори П.  Білоніжка, М.  Ковальчук,  О. Матковсь‐
кий,  І.  Наумко,  І.  Попп,  Є.  Сливко).  Тут  висвітлено  особливості  мінера‐
лоутворення під час формування різних типів гірських порід і пов’язаних з 
ними розмаїтих мінеральних родовищ і рудопроявів – солей, поліметалево‐
го, мідного, манґанового й  золотого  зруденіння,  бентонітових  глин. Вико‐
нано  комплексні  термобарогеохімічні  дослідження для реконструкції  про‐
цесів мінералоутворення під  час формування калійно‐магнієвих  солей Пе‐
редкарпаття й кам’яної солі Закарпаття, а також сірко‐, сульфато‐, карбона‐
то‐  і  солеутворення  в  баденський  час.  Значну  термобарогеохімічну  інфор‐
мацію містить підрозділ, присвячений післяседиментаційній перекристалі‐
зації  й  новоутворенню  соляних  мінералів,  а  також  галогенному  мінера‐
лоутворенню під час формування кам’яної солі. За хімічним складом розчи‐
ни  включень  у  перекристалізованому  галіті  з  покладів  калійно‐магнієвих 
солей Передкарпаття належать до  сульфатно‐магнієвого підтипу  сульфат‐
ного  типу,  а  в  галіті  з  глинистої  соленосної  брекчії  –  до  хлор‐кальцієвого 
типу. Температура гомогенізації включень з кристалом‐в’язнем сильвіну, за 
В. Ковалевичем (1978), змінюється в межах 56–86 °С й у середньому стано‐
вить 71 °С. Тиск газів у включеннях галіту високий – від 30 до > 110 атм. У 
перекристалізованому сильвіні О. Петриченко (1973, 1977) визначив суттє‐
во газові включення, двофазові (газ + тверда фаза,  рідина + мінерал‐в’язень 
карн і  ал т, іноді галіт) і трифазові (рідина + карналіт + сильвін). Тиск газів у 
включеннях сильвіну дуже високий – досягає 150–280 атм.  

На  Солотвинському  родовищі  Закарпаття  виділено  три  типи  галіту:    
первинно‐седиментаційний,  перекристалізований  і  перевідкладений  (Пет‐
риченко, Сливко, Шайдецька, 1973). Результати ультрамікрохімічних аналі‐
зів розчинів включень у галіті засвідчили, що його седиментація в солерод‐
ному басейні відбувалася з розчинів сульфатного типу. Наявність у первин‐
но‐седиментаційному  галіті  тільки  однофазових  включень  є  доказом нор‐
мального  тиску  й  порівняно  низької  (до  40  °С)  температури  ропи  в  соле‐
родному басейні під час осадження мінералу. 

На підставі головно термобарогеохімічних досліджень в окремому під‐
розділі  монографії  схарактеризовано  процеси  формування  кварцу  типу  
мармароських  “діамантів”  і  прожилково‐вкрапленої  мінералізації  в  осадо‐
вих породах. Флюїдний режим формування власне прожилково‐вкрапленої 
мінералізації  у  відкладах  осадових  нафтогазоносних  товщ Передкарпатсь‐
кого й Закарпатського прогинів відтворено за даними вивчення включень 
флюїдів у дрібнокристалічному кальциті, рідше – гіпс‐ангідриті й кальциті 
з порожнин. Флюїдні включення в кальциті,  ангідриті й кварці прожилків 
різні, головно газово‐рідкі. Температура їхньої гомогенізації варіює від 110 
до  218  °С.  Серед  летких  компонентів  головною  складовою  є  метан,  вміст 
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яког у о  включеннях змінюється від 40,6 до 100 об. %, у незначній кількості 
трапляються СО2 і N2. 

У  мономінеральних  кальцитових  прожилках  декрепітація  включень 
відбувається  у  двох  температурних  інтервалах,  °С  :  Пенінська  зона  –  130–
200 і 200–280, білопотоцька світа – 80–200 і 240–280, шипотська світа – 90–
200 і 280–340, кросненська світа – 120–160 і 220–280, стрийська серія – 150–
290 і 320–340. Леткі компоненти у включеннях представлені СО2, N2, СН4 та 
його  першими  гомологами  (етан,  пропан,  бутан).  Аналіз  численних  даних 
стосовно кварцу типу мармароських “діамантів” засвідчив, що під час фор‐
мування  парагенезисів  “діамантів”  у  жильних  утвореннях  серед  осадових 
порід Складчастих Карпат послідовно кристалізувалися такі мінеральні асо‐
ціації: ранній парагенезис – кальцит‐І + антраксоліт; середній – мармароські 
“діаманти” + антраксоліт; пізній – кальцит‐ІІ + керит. Перший кальцит кри‐
сталізувався разом з антраксолітом за Т = 250–210 °С, мармароські “діаман‐
ти”  –  від  240–230  до  80–75  °С,  кальцит‐ІІ  –  160–110  °С.  Мінералоутворю‐
вальна  система  перебувала  в  гетерогенному  водно‐конденсатному  стані. 
Розчинні солі – гідрокарбонати кальцію й магнію, у складі газів переважає 
метан високої густини. 

У четвертому розділі монографії проаналізовано особливості контакто‐
во‐метаморфічного  й  регіонально‐метаморфічного  мінералоутворення  в 
кристалічному фундаменті  й  породах  палеозойського  чохла,  а  також  роль 
процесів метаморфізму в рудоутворенні (автор О. Матковський). За даними 
термобарогеохімії найдетальніше висвітлено регіонально‐метаморфічне мі‐
нералоутворення  в  фундаменті  (відомості  про  еволюцію,  термодинамічні, 
фізико‐хімічні й фаціальні умови, роль у ньому діафторезу, залізо‐манґано‐
ве, колчеданово‐поліметалеве зруденіння). Досліджено включення в грана‐
ті зі  сланців  і амфіболітів білопотоцького комплексу, які зазнають гомоге‐
нізації за 380–395 °С. З урахуванням поправок на тиск, який (згідно зі скла‐
дом гранату) був не нижче 3 кбар, одержано значення Т ~ 665–650 °С. Наве‐
дено  дані  численних  визначень  температури  декрепітації  й  гомогенізації 
первинних і вторинних включень у кварці з різних типів порід білопотоць‐
кого  й  діловецького  комплексів,  кварцових жил  з  сульфідною мінераліза‐
цією  й  золотоносних  кварц‐карбонатних  жил,  а  також  температури  утво‐
ренн мя метаморфічних порід, яку визначали за включеннями й  інералогіч‐
ними геотермометрами Перчука, Барта, Офтедаля та ін. 

Особливості  сучасного  мінералоутворення  розглянуто  в  останньому, 
сьомому  розділі  книги.  Тут  доцільно  згадати  кандидатську  дисертацію 
С. Кріль  “Процеси  мінералоутворення  на  неотектонічному  етапі  розвитку 
південно‐східної частини Українських Карпат” (2015), де вперше виконано 
комплексний порівняльний аналіз процесів мінералоутворення на складча‐
сто‐насувному й неотектонічному етапах розвитку регіону. З’ясовано, що на 
складчасто‐насувному  етапі  формувалися,  головно,  синтектонічні  мономі‐
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неральні кальцитові жили у флішових відкладах і кварц‐карбонатна жильна 
мінералізація з твердими вуглеводнями, а на неотектонічному етапі – залі‐
зо‐манґанова  карбонатна,  арсенова  й  давсонітова  мінералізація,  а  також 
травертини. На цьому етапі для низькотемпературних розчинів характерне 
значне збагачення СО2, поява Fe, Mn, As, S, Sr та інших компонентів. Карбо‐
натам (як жильним, так і поверхневим, травертиновим) притаманне збага‐
ченн ‰) та 18О (δ18О – від 
20 д

я важкими ізотопами 13С (δ13СVРОВ – від 2,5 до 10,0 
о 45 ‰). 
Львівські науковці брали активну участь у роботі наукових форумів з 

термобарогеохімії  всесоюзного  й  міжнародного  рівня.  Надзвичайно  ак‐
тивною була  їхня участь у всесоюзних нарадах з термобарогеохімії, які за‐
поча маков. Про це свідчить перелік численних тез доткував М. Єр повідей і 
статей у збірниках наукових праць, виданих за  матеріалами цих нарад. 

Зокрема,  на Другій  всесоюзній  нараді  з термобарогеохімії  (Новоси‐
бірськ,  1965)  доповідь  В.  Калюжного  стосувалася  закономірностей  зміни 
складу,  температури й тиску мінералоутворювальних розчинів  гіпогенних 
родовищ  (за  газово‐рідкими  включеннями),  Ю.  Дорошенка,  Ю.  Ляхова,         
А.  Пізнюра  –  можливості  використання  температури  гомогенізації  вклю‐
чень  як  розшукової  ознаки  для  ендогенних  родовищ,  а  також  хімізму  ру‐
доутворювальних  розчинів  за  водними  витяжками  включень,  Є.  Лазька,     
Ю. Ляхова, А. Пізнюра – газових розчинів та їхньої ролі в ендогенному міне‐
ралоутворенні, П. Вовка й Д. Возняка – особливостей розчинів під час альбі‐
тизації,  Д.  Возняка  –  відомостей  про  фізико‐хімічний  стан  мінералоутво‐
рювальних  розчинів  моріононосних  пегматитів  Волині,  Б.  Заціхи  –  умов 
утворення флюориту з пегматитів Приазов’я, Р. Архипчука, Ф. Ковалевсько‐
го, А. Локермана й А. Росихіної – мінералотермометричних даних щодо умов 
формування флюоритових родовищ Західного Забайкалля, М. Сливка –  за‐
гальних особливостей і механізму утворення включень розчинів у турмалі‐
ні, М. Братуся, З. Ковалишина – характеристики газових компонентів вклю‐
чень у кварці графітовмісних пегматитових і кварцових жил, О. Петриченка 
й В. Шайдецької – фізико‐хімічних умов перекристалізації галіту в калійних 
солях, В. Калюжного й Н. Миколайчук – визначення твердих фаз (NaCl, KCl 
та ін.) у сухому залишку розчинів мікровключень за допомогою електроно‐
графії, В. Притули, В. Калюжного, Д. Возняка – використання електролізу й 
фільтраційної  колонки  в  дослідженнях  складу  рідких  включень  методом 
водн впливу  подрібнення  мінералів  на  виді‐
ленн

ої  витяжки,  З.  Ковалишина  – 
я газів із включень.  
Доповіді  львівських учених на Третій всесоюзній нараді з мінерало

гічної термометрії  і  геохімії  глибинних мінералоутворювальних  роз
чинів (Москва, 1968) були присвячені термометрії за газово‐водними вклю‐
ченнями  і  деяким  питанням  систематики  післямагматичних  родовищ         
(Є. Лазько, Ю. Ляхов), включенням розчинів у шерлі пегматитів (М. Сливко), 
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фізико‐хімічному  стану  мінералоутворювальних  розчинів  під  час  форму‐
вання пегматитових жил (М. Братусь), умовам утворення топазу й сингене‐
тичних мінералів у пегматитах Волині (Д. Возняк), фізико‐хімічним особли‐
востям мінералоутворення в пегматитах  Коростенського плутону, а також 
новим  приладам  для  дослідження  включень  мінералоутворювального  се‐
редовища і принципам їхньої дії (В. Калюжний), термодинамічному режиму 
розчинів  під  час  формування  барит‐поліметалевих  руд  Біганського  родо‐
вища  в  Закарпатті  (Е.  Платонова,  А.  Пізнюр),  включенням  колоїдної  речо‐
вини  в  кальциті  Закарпаття  (В.  Калюжний,  Я. Маслякевич),  особливостям 
формування Жерекенського молібденового родовища в Забайкаллі (А. Піз‐
нюр),  фізико‐хімічним  умовам  формування  післямагматичних  родовищ  
Східного  Забайкалля  (Є.  Лазько,  Ю.  Дорошенко,  Л.  Колтун,  Ю.  Ляхов,              
Н.  М’язь,  А.  Пізнюр),  температурним  умовам  формування  головних  міне‐
ральних  асоціацій  Утакінського  золоторудного  родовища  Східного  Забай‐
калля,  а  також  фізико‐хімічним  умовам  формування  й  температурній  зо‐
нальності  цього  родовища  (С.  Івасів),  порівняльному  аналізу  термодина‐
мічного  режиму  утворення  флюоритових  родовищ  Східного  Забайкалля  
(Ю. Дорошенко), глибині формування деяких флюоритових родовищ Захід‐
ного Забайкалля за даними термобарометрії (Р. Архипчук, С. Івасів), досвіду 
застосування  мас‐спектрометра  МХ‐1303  для  газового  аналізу  флюїдних 
включень  і  питанням  визначення  в  них  водню  (В.  Калюжний,  Й.  Сворень,    
Е.  Платонова),  методу  вимірювання  тиску  за  включеннями  за  допомогою 
спец камери (В. Ковалевич), визначенню Eh і хімічного складу 
розч н альних включ

іальної термо
и ів індивіду ень (О. Петриченко, В. Шайдецька). 
У  матеріалах  Четвертої  регіональної  наради  з  термобарогеохімії 

процесів  мінералоутворення  (Ростов‐на‐Дону,  1973)  опубліковано  тези 
доповідей про фізико‐хімічні основи методу гомогенізації рідких включень 
і визначення агрегатного стану мінералоутворювальних розчинів, а також 
про склад рідких включень у мінералах, їхнє значення й перспективи дослі‐
джень (В. Калюжний), термометричні дослідження газово‐рідких включень 
і вуглеводнів у шеєліті (А. Коржинський), зміни ксенолітів жильного кварцу 
в розплавах середнього й кислого складу (Я. Маслякевич), проблеми термо‐
метрії метаморфічних мінеральних парагенезисів (А. Сіворонов), термомет‐
рію включень у гранатах з порід різних фацій метаморфізму (А. Сіворонов, 
А.  Росихіна),  порівняння  фізико‐хімічної  характеристики  розчинів  вклю‐
чень  у  турмаліні  слюдяних  і  рідкіснометалевих  пегматитів  (М.  Сливко), 
включення  мінералоутворювальних  середовищ  у  мінералах  кімберлітів      
(І. Попівняк, Є. Є. Лазько), фізико‐хімічні особливості метасоматичних про‐
цесів  у  Приазов’ї  (З.  Ляшкевич),  дослідження  післямагматичних  утворень 
гранітного масиву Кам’яні Могили в Приазов’ї (Б. Заціха), визначення кон‐
центрації  розчинів  “стільникових”  включень  у  кварці  пегматитів  України 
(Г. Гігашвілі), особливості складу мінералоутворювальних розчинів деяких 
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пегматитових тіл Корсунь‐Новомиргородського плутону (М. Братусь, З. Ко‐
валишин,  В.  Притула),  порівняння  польових  шпатів  Володарськ‐Волинсь‐
кого  пегматитового  поля  за  рентгенометричними й  термобарогеохімічни‐
ми  даними  (О.  Лазаренко),  склад  і  температуру  мінералоутворювальних 
розчинів  поліметалевого  зруденіння  Берегівського  горбогір’я  (З.  Ковали‐
шин,  Б.  Грибанов, М.  Братусь,  Б. Жовтуля),  склад  водних  розчинів  у  міне‐
ральних утвореннях міаролових порожнин у кварцових діорит‐порфіритах 
Закарпаття (А. Коржинський, Т. Зав’ялова), результати комплексного дослі‐
дження рідких  включень вуглеводнів  у мінералах кварц‐кальцитових жил 
Західної  України  (Г.  Гігашвілі,  В.  Калюжний),  хімічний  склад  рідких  вклю‐
чень соляних мінералів (О. Петриченко), склад давніх розсолів пермського 
солерудного  басейну  Донбасу  (О.  Петриченко,  О.  Сливко,  В.  Шайдецька), 
температуру  і  склад розчинів під  час формування Етикінського оловоруд‐
ного родовища в Забайкаллі (Л. Колтун), температурну зональність у межах 
Клічкінського  рудного  поля  Забайкалля  (Ю.  Дорошенко),  склад  рудоутво‐
рювальних розчинів золоторудних, молібденових і Sn‐W родовищ Східного 
Забайкалля (Л. Колтун, Ю. Ляхов, Н. М’язь, А. Пізнюр, Г. Руденко, Ж. Сімків), 
температурні  умови  формування  руд  Красно‐Ярово‐Зодинського  рудного 
поля  Східного  Забайкалля  (Г.  Григорчук,  К.  Поздєєв),  температурні  типи 
флюоритових родовищ Чикойського флюоритового вузла Західного Забай‐
калля (Р. Архипчук, Г. Лисак), фізико‐хімічні умови і стадійність формуван‐
ня Ірокінського родовища Північної Бурятії (Ю. Ляхов, І. Попівняк, Ю. Пиво‐
варов),  термобарогеохімічні  умови  формування  рідкіснометалевих  родо‐
вищ  Центрального  Казахстану  (А.  Пізнюр, Ю.  Дорошенко  та  ін.),  темпера‐
турні  умови  формування  вибухових  брекчій  на  прикладі  Коунрадського 
мідно‐молібденового родовища в Казахстані (А. Пізнюр, А. Полєтаєв), з’ясу‐
вання  генезису  кришталеносних  розчинів  за  допомогою  мінералотермо‐
метрії  (В.  Корнілов),  розшукові  можливості  методу  декрепітації  (Н. М’язь,   
В. Корнілов), декрепітаційні ореоли Sb‐Hg рудних тіл (В. Корнілов, Н. М’язь), 
методи водної  витяжки в дослідженнях  складу рідких включень  і  способи 
підвищення надійності  одержаних результатів  (В. Притула, В. Калюжний), 
зале (Н. М’язь, 
Г. Ру

жність складу водних витяжок від характеру підготовки проб 
денко, Ж. Сімків).  
У 1975 р. в ІГГГК АН УРСР проведено республіканську нараду “Углерод 

и его соединения в эндогенных процессах минералообразования (по дан
ным  изучения  включений  в  минералах)”  (рис.  64).  Збірник  тез  наради 
(рис.  65) містить понад 20 публікацій науковців  Інституту,  які  стосуються 
генетичної  інформативності  включень  глибинних  флюїдів  у  мінералах      
(В. Калюжний), еволюції фазових змін вуглецевмісних флюїдів за включен‐
нями  в мінералах  (В. Калюжний),  ролі  вуглецевмісних флюїдів  у  післямаг‐
матичних  процесах  мінералоутворення  (О.  Винар,  Б. Ремешило),  впливу 
умов формування заніркових пегматитів на розподіл  ендогенного СО2  в ок‐ 
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Рис.  64.  Учасники  республіканської  наради  “Углерод  и  его  соединения  в  эндогенных 

процессах  минералообразования  (по  данным  изучения  включений  в  минералах)”,  Львів, 
1975. Сидять: другий ліворуч – Ф. Мельников (Москва), третій ліворуч – Є. Лазаренко (Київ), 
  центрі  – Г. Доленко  (Львів),  перший праворуч – В. Калюжний  (Львів),  другий праворуч –   
. Мойсеєнко (Благовєщенськ). 
у
В
 

 

Рис. 65. Збірн их у Львові, ики матеріалів і тез доповідей наукових конференцій, проведен
які містять важливу й цікаву термобарогеохімічну інформацію. 
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ремих мінералого‐структурних зонах (О. Матвієнко), газів у кварці міарол і 
шлірових пегматитів  (О. Лазаренко),  кварцу  з  включеннями вуглеводнів  з 
жильних  утворень  Донбасу  (Д.  Возняк,  В.  Павлишин),  метанових  і  водно‐
метанових  включень  високої  густини  в  мінералах  гідротермальних  жил 
Донбасу  (В. Калюжний,  І.  Зінчук, Й. Сворень), розподілу ендогенного СО2 у 
магматичних  породах  Вишківського  району  Закарпаття  (Б.  Жовтуля), 
включень  вуглеводнів  у  мармароських  “діамантах”  Карпат  (М.  Братусь,        
Й.  Сворень,  В. Даниш)  та  гідротермальному  кварці  Закарпаття  (Б. Заціха), 
умов міграції й еволюції вуглеводневих флюїдів за включеннями вуглевод‐
нів  у  гідротермальних  мінералах  Криму  (Г. Гігашвілі,  О. Ступка,  А. Плотні‐
ков), сполук вуглецю із включень у галіті (О. Петриченко), включень рідко‐
го СО2 у галіті девонської кам’яної солі ДДЗ (В. Шайдецька), термобаричних 
досл ень у синтетичному галіті (В. Ковалевич), вуглецевмісних 
газів х сил

іджень включ
 у включення ьвіну Передкарпаття (В. Ковалевич, Й. Сворень) та ін. 
У  матеріалах П’ятої  всесоюзної  наради  з термобарогеохімії земної 

кори і рудоутворення  (Уфа, 1976) (рис. 66) тези доповідей львівських ав‐
торів стосувалися таких питань: важливі напрями розвитку термобарогео‐
хімії (Є. Лазько, Ю. Ляхов, А. Пізнюр); дослідження мінералоутворювальних 
розчинів для розшуків і розвідки рудних тіл (Л. Колтун, А. Пізнюр); термо‐
барогеохімічні  параметри  мінералогенезу за включеннями типу H2O + NaCl 
(В. Калюжний); особливості онтогенії включень за високих значень темпе‐
ратури (І. Попівняк); вміст SiO2 у магматичних флюїдах (Б. Жовтуля); вугле‐
цевмісні  сполуки в  гідротермалітах  (З. Ковалишин);  захоплення включень 
гідротермальним  колоїдом  (Й.  Сворень,  Б.  Пісоцький);  термобарогеохімія 
молібденових родовищ (А. Пізнюр); умови утворення кальциту (М. Братусь,               
П. Вовк); класифікація включень у мінералах кімберлітів (Н. М’язь, І. Попів‐
няк, Є. Є. Лазько, О. Харків); класифікація включень у метеоритах і породах 
Місяця (А. Ясинська); закономірності формування золотого зруденіння різ‐
них  глибин  (Ю.  Ляхов);  чинники  локалізації  золотого  зруденіння  та  їхнє 
рудно‐розшукове значення (Ю. Ляхов,  І. Попівняк); флюїдний режим мета‐
морфізму гранулітової фації (А. Сіворонов, А. Росихіна, О. Жихарєв); темпе‐
ратура утворення гранітів УЩ (А. Росихіна, А. Сіворонов, Г. Яценко) і порід 
зеленосланцевої й  епідот‐амфіболітової фацій  (О. Матковський); післямаг‐
матичні флюїди  гранітів  і  пегматитів кіровоградсько‐житомирського ком‐
плексу УЩ (О. Винар, Б. Ремешило); значення δ13С вуглекислоти у включен‐
нях у жильному кварці УЩ (Г. Мамчур, О. Винар, Б. Ремешило, О. Яринич); 
умови формування  золоторудних проявів  у Карпатах  (М. Братусь,  З. Кова‐
лишин, В. Гніломедов); умови утворення бариту Закарпаття (Е. Платонова, 
З. Ковалишин,  Г.  Сасін, М. Братусь); мінералоутворювальні  гідротермальні 
жили  Північної  антикліналі  Донбасу  (І.  Зінчук);  включення  в  галіті  з  жил 
Донбасу  (О.  Петриченко,  В.  Шайдецька);  галіт  із  міоценових  соленосних  
відкладів  Передкарпаття  (В.  Ковалевич);  акцесорне  мінералоутворення  в     
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Рис. 66. Учасники П’ятої всесоюзної наради з термобарогеохімії земної кори  

і рудоутворення, Уфа, 1976. Зліва направо: М. Павлунь, Ю. Дорошенко, М. Братусь,               
Д. Возняк, В. Корнілов; другий праворуч – В. Калюжний. 

 

кам’яній солі (Б. Долішній); палеотермальна зональність золоторудних по‐
лів  Забайкалля  (Ю.  Ляхов);  ендогенна  мінералізація  Східного  Забайкалля 
(М. Головченко, Г. Григорчук, С. Івасів); порівняльна оцінка умов утворення 
поліметалевих родовищ Забайкалля (Л. Колтун); температурна зональність 
родовищ  Садонської  групи  на  Північному  Кавказі  (С.  Івасів,  К.  Поздєєв);   
особливості формування Архонського рудного поля Північної Осетії (К. Поз‐
дєєв); умови формування Mo‐W родовищ Казахстану (Ю. Дорошенко, А. Піз‐
нюр,  Р.  Турчинюк);  хімізм  мінералоутворювальних  розчинів  у  рідкісноме‐
талевих Мо‐W родовищах Казахстану  (Ж. Сімків, Ю. Дорошенко);  темпера‐
турні умови формування Hg‐Sb зруденіння Кодамжай‐Чаувайського рудно‐
го  поля  в  Киргизії  (В.  Корнілов);  особливості  валового  аналізу  включень       
у  кі Ж.      новарі  (Н.  М’язь,  Сімків);  хімічні  методи  в  аналізі  водних  витяжок
(Ж. Сімків, Н. М’язь).  

Досить  численну  й  різноманітну  термобарогеохімічну  інформацію  до‐
слідників  Львівського  університету  та  ІГГГК  наведено  у  двох  томах  тез 
доповідей  Шостої  всесоюзної  наради  з  термобарогеохімії  в  геології 
(Владивосток, 1978) (рис. 67). Перший том містить таку інформацію. В. Ка‐
люжний,  Л. Шукайло  й  Б. Жовтуля  навели  результати  дослідження  вклю‐
чень розплавів в апатиті з магматичних порід Українських Карпат. Виявле‐
но  відмінності  в  поведінці  включень  в  апатиті  різних  порід  під  час  нагрі‐
вання.  У  перлітах  гори Пелікан  за Т =  1  350  °С  включення  в  апатиті  ясні‐
шають,  проте  гомогенного  стану не досягають,  у  кварцових діорит‐порфі‐ 
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Рис. 67. Учасники Шостої всесо охімії в геології, Владивосток, 

1978. Зліва направо: Л. К М. Єрмаков, О. Щириця,  
юзної наради з термобароге
олтун, А. Пізнюр, Н. М’язь, 
І. Попівняк, Ю. Дорошенко. 

 

ритах масиву Варгедь за 1 270–1 290 °С настає гомогенізація в рідку фазу, а 
в  діорит‐порфіритах  під  час  нагрівання  до  1  060  °С  одні  включення  за‐
знають  гомогенізації,  а  інші  не  досягають  гомогенного  стану  за  1  300  °С. 
М. Братусь і А. Коржинський проаналізували умови кристалізації тридиміту 
в  породах  Закарпаття.  Виявилось,  що  гомогенізація  включень  скла  відбу‐
вається за Т = 1 050–1 080 °С, а розчинення твердої фази у склі включень – 
за  1  190–1  220 °С.  О. Винар  та  Б. Ремешило  дослідили  флюїдний  режим 
післямагматичного  мінералоутворення  в  протерозойських  інтрузивних 
комплексах  УЩ.  Визначено,  що  мінімальний  температурний  інтервал 
післямагматичних  флюїдів  становить  500–250  °С;  часті  випадки  кипіння 
мінералоутворювальних розчинів. А. Сіворонов і А. Росихіна проаналізували 
фізико‐хімічні  умови  метаморфізму  за  даними  мінералотермобарометрії. 
Визначено такі РТ‐параметри для різних фацій метаморфізму: зеленослан‐
цева  – Тгом  =  290–340  °С, Р  >  2  000  атм;  епідот‐амфіболітова  –  395–460  °С         
і  >  2  000  атм;  амфіболітова  –  675–730  °С,  регресивна  стадія  –  370–525  °С,         
1  400–2  250  атм;  гранулітова  –  750–1  100  °С.  А.  Cіворонов  та  О. Жихарєв 
вивчали включення мінералоутворювального середовища в гіперстені гра‐
нулітової фації УЩ. Найнижчу температуру  (850–970  °С)  одержано під час 
гомогенізації  (за першим і другим типом) газово‐рідких включень, а гомо‐
генізація  багатофазових  включень  відбувалась  за  найвищої  температури 
(950–1 100  °С). Обчислений флюїдний тиск  становив 4,5–5,0 кбар. А. Роси‐
хіна й  Г. Яценко  схарактеризували температуру й послідовність  ультраме‐
таморфічних процесів на УЩ. Виявлено, що максимальне значення Тгом пер‐
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винних включень у кварці становить 580 °С. Первинно‐вторинні включення 
зазнають  гомогенізації  за  350–450  °С,  вторинні  –  за  217–227  °С.  Виділено 
три  етапи  ультраметаморфічного  процесу.  Флюїдний  режим  мігмати‐
тоутворення досліджували А. Сіворонов  та О. Бобров.  За первинними,  пер‐
винно‐вторинними і вторинними включеннями визначено нижню РТ‐межу 
стійкості  мінеральних  асоціацій  амфіболітової  фації:  Т   =  575  °С,  Р  =                    
= 1 500 атм; регресивна стадія – 500–210 °С  і нижче, 1 000 атм. Й. Сворень 
висвітлив  цікаве  питання  щодо  форм  наявності  водню  в  процесах  міне‐
ралоутворення.  Експериментально  визначено  властивість  водню  під  час 
цих процесів виділятися з водних розчинів у формі атомарного йона (про‐
тона), проникати в мінерали в атомарній формі Н0, а зі зміною термодина‐
мічних  умов  переходити  в  молекулярну  форму  Н2.  В. Ковалевич  дослідив 
фазові перетворення рідина–газ у включеннях мінералів за сталої темпера‐
тури. Визначено, що фазовий перехід відбувається за тиску, який відповідає 
тиску  двофазової  рівноваги  досліджуваної  речовини  включень  за  заданої 
температури. Дослідник виявив фазовий перехід у включеннях з СО2, у яких 
було  досягнуто  рівноваги,  у  кварці  й  галіті.  І. Зінчук  висвітлив  деякі  пи‐
тання  вивчення  кристалогідратів  газів  під  час  кріометричних  досліджень 
флюїдних  включень.  Зазначено,  що  утворення  кристалогідратів  газів  у 
процесі  хроматографії  надає  додаткову  інформацію,  проте  обмежує  вико‐
ристання  деяких  кріометричних  методик.  В. Калюжний  та  Й. Сворень  сха‐
рактеризували раціональні методи вилучення й аналізу газових компонен‐
тів  включень  у  разі  механічного  руйнування  мінералу.  Під  час  вивчення 
газу  на  мас‐спектрометрі  використовували  два  способи  розкриття  вклю‐
чень:  подрібнення  мінералу  в  електромагнітній  ступці‐приставці  та  роз‐
криття окремих включень. Дослідження засвідчили, що в разі подрібнення 
мінералів  гази  (головно  водень)  виділяються  не  тільки  з  включень,  а  й  з 
ультрамікропор  кристалічної  ґратки  мінералу.  А. Ясинська  запропонувала 
класифікацію включень у космічних мінералах, виділивши за особливостя‐
ми генезису такі класи включень: первинні, вторинні, тверді сторонніх ре‐
човин, затверділих розплавів, газові в метеоритах.  

Цікавими  є  дві  публікації,  які  не  стосуються України.  Зокрема, М.  Бра‐
тусь, Г. Гігашвілі та М. Безкровний проаналізували умови формування пла‐
гіобазальтів на прикладі продуктів вулкана Штюбеля (Камчатка) за даними 
вивчення включень у гіперстені, повна гомогенізація яких відбувається за  
Т = 1 250–1 270°С. А І. Попівняк та Н. М’язь дослідили розплавні включення 
в карбонатах з кімберлітової трубки Удачна Східна; у них за Т = 640–670 °С 
відб  увається  розгерметизація  вакуолі,  і  газова  фаза  видаляється  з  неї  по
тріщинах спайності мінералу‐господаря. 

Досить численними були публікації львівських науковців у другому то‐
мі  тез  доповідей  Шостої  наради,  які  стосуються  геологічних  утворень  не 
тільки України, а й  інших регіонів та деяких загальних питань термобаро‐
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геохімії. Розглянуто такі проблеми, як умови формування золоторудної мі‐
нералізації в Закарпатті (З. Ковалишин, Е. Платонова, Г. Сасін) і в метамор‐
фічних комплексах Східних Карпат (О. Матковський, В. Степанов); еволюція 
складу  газових  компонентів  мінералоутворювальних  флюїдів  гірського 
кришталю  гідротермального  генезису  (О.  Щириця,  В.  Калюжний);  залеж‐
ність геохімічних особливостей піриту від фізико‐хімічних умов формуван‐
ня (Л. Григорчук, Г. Григорчук, С. Мартинова);  термобарогеохімічна харак‐
теристика  молібденових  (А.  Пізнюр)  і  ртутних  родовищ  (М.  Головченко,      
Н.  М’язь,  Ж.  Сімків);  мінералоутворювальні  порожнини  стійкого  термоба‐
ричного режиму на Hg‐Sb родовищах (В. Корнілов); умови утворення полі‐
металевих  родовищ  Східного  Забайкалля  за  даними  вивчення  флюїдних 
включень  (Л.  Колтун);  фізико‐хімічні  умови  формування  і  прогнозування 
поліметалевих руд на родовищах Північного Кавказу (К. Поздєєв); прогноз‐
на оцінка рідкіснометалевого зруденіння Центрального Казахстану на під‐
ставі термобарогеохімічних критеріїв, а також термобарогеохімія родовища 
Акчатау  в  Центральному  Казахстані  (Ю.  Дорошенко,  М.  Павлунь);  іонне 
співвідношення  у  водних  витяжках  як  показник  глибини  зруденіння         
(Ж.   методу детальних 
розш нко).  

Сімків);  застосування  ендогенного  вуглекислотного
уків мінеральної сировини  (В. Калюжний, О. Матвіє
Львівські  науковці  взяли  активну  участь  у  роботі  Сьомої  всесоюзної 

наради  “Термобарометрия  и  геохимия  рудообразующих  флюидов  (по 
включениям в минералах)” (1985), яку проведено на базі ІГГГК АН УРСР у 
Львові  (рис. 68). Матеріали опубліковано у збірнику тез доповідей та двох 
збірниках наукових праць: “Минералообразующие флюиды и рудогенез: ма‐
териалы VII Всесоюзного совещания по термобарометрии и геохимии рудо‐
образующих флюидов” (1978) (див. рис. 58); “Геохимия и термобарометрия 
эндогенных флюидов” (отв. ред. В. А. Калюжный, 1988). 

Тези доповідей складаються з двох частин. Перша частина присвячена 
таким  проблемам,  як  кристалогенез  включень,  наукові  основи  й  методи 
дослідження  мінералоутворювальних  флюїдів;  петрологічні  аспекти  ви‐
вчення магматичних включень; флюїди процесів мінералогенезу в осадових 
породах.  З  першої  проблеми  львівські  науковці  зосередились  на  такому: 
основні проблеми методики дослідження включень у мінералах (Є. Лазько, 
А. Пізнюр);  дефекти  кристалічної  ґратки  мінералів  –  важливе  джерело  ін‐
формації про леткі речовини в процесах мінералоутворення і кристалізації 
на  газовому пухирці  (Й. Сворень);  класифікація  газів  земної  кори  і місце в 
ній газових компонентів включень (З. Ковалишин); формування первинних 
включень  мінералоутворювального  середовища  під  час  відштовхування, 
спільного росту й захоплення твердих частинок кристалами топазу, що ро‐
сте (І. Наумко); класифікація включень у мінералах космічних і космогенних 
тіл  (А. Ясинська); розчинність мінералів  і водна витяжка (Н. М’язь, Ж. Сім‐
ків, Т. Ярова); кріометричні дослідження газів у включеннях (І. Зінчук). 
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Рис.  68  Учасники  Сьомої  всесоюзної  наради  з  термобарометрії  і  геохімії  рудоутворю‐

вальних флюїдів (за включеннями в мінералах), ІГГГК АН УРСР, Львів, 1985. У першому ряду 
сидять відомі вчені‐термобарогеохіміки (зліва направо): четвертий – Л. Хетчиков (Владиво‐
ток), п’ятий –   В. Калюжний (Львів), шоста – Н. Петровська (Москва), сьомий – М. Єрмаков 
Мос
с
( ква), восьма – Н. М’язь (Львів), дев’ятий –  Ю. Долгов (Новосибірськ). 
 

Другій  проблемі  присвячені  тези  про  інформативність  “аномальних” 
розплавних включень (І. Попівняк, В. Шевчук, Б. Жовтуля та ін.), леткі ком‐
поненти мантійних магм  (З. Ляшкевич,  З. Ковалишин,  О. Марушкін),  дослі‐
дження включень  скла у плагіоклазі  (Б. Жовтуля),  геохімію летких компо‐
нентів основних магм океанічного дна (В. Калюжний зі співавт.). 

Різні аспекти третьої проблеми схарактеризовано в тезах, які стосують‐
ся складу, концентрації  і значення рН водно‐вуглеводневих флюїдів вклю‐
чень у мінералах (М. Братусь, І. Зінчук), вуглеводневої речовини й мінералів 
як  типоморфних  ознак  ртутного  зруденіння  (Г. Діденко),  складу  розчинів 
включень у сірці (В. Ковалевич, А. Побережський), складу й генезису газів із 
включень у друзах кристалів кварцу силіцитів (Ю. Сеньковський, З. Ковали‐
шин),  проблем  застосування  термобарогеохімічних  методів  під  час  дослі‐
дження осадових порід (О. Петриченко, В. Ковалевич). 

У другій частині тез доповідей наведено матеріали А. Пізнюра про деякі 
проблеми  прикладної  термобарогеохімії,  А. Пізнюра  зі  співавторами  –  про 
нові дані щодо фізико‐хімічних умов утворення близькоповерхневих родо‐
вищ, Ю. Дорошенка й М. Павлуня – про прикладні аспекти термобарогеохі‐
мічного аналізу флюїдних включень, М. Павлуня – про дослідження фізико‐
хімічних  умов  еволюції  формування  рудномагматичної  системи  вольфра‐
мового  родовища,  О. Матковського  –  про  термобарогеохімію  метаморфіч‐
ного й післяметаморфічного мінералоутворення в кристалічному фундаме‐
нті  Східних  Карпат,  О. Боброва,  А. Росихіної,  А. Сіворонова  –  про фізико‐хі‐
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мічні  умови  петрогенезису  нижньодокембрійських  плагіогранітоїдів  Се‐
реднього  Придніпров’я  за  даними  мінералотермобарометрії,  З. Бартошин‐
ського зі співавторами – про домішки газів в алмазах, І. Попівняка з колега‐
ми – про фізико‐хімічні умови мінералоутворення Уряської рудної зони (Ір‐
кутська  обл.),  періодичність  залучення елементів  у  кристалогенез на при‐
кладі однієї  з золоторудних мінералоутворювальних палеосистем  і розшу‐
кове значення низькотемпературної (20–120 °С) дегазації вапняків, які вмі‐
щують кімберлітові тіла. 

У  збірнику наукових праць  “Геохимия и термобарометрия эндогенных 
флюидов” (1988) висвітлено дві проблеми: кристалогенез включень, науко‐
ві  основи й методи дослідження мінералоутворювальних флюїдів; флюїди 
включень мінералогенезу в осадових породах. 

Першій проблемі присвячена стаття В. Калюжного “Основные достиже‐
ния и перспективы учения о минералообразующих флюидах (вопросы тер‐
мобарометрии  и  геохимии  рудообразующих  флюидов)”,  у  якій  наведено 
огляд сучасного стану досліджень ендогенних флюїдів за результатами ви‐
вчення  включень  у  мінералах.  Виділено  найважливіші  теоретичні  і  при‐
кладні досягнення, критично розглянуто недостатньо обґрунтовані напря‐
ми й методи досліджень, окреслено перспективи розвитку й першочергові 
завдання. У публікації Ж. Сімків “Изучение химического состава растворов 
включений методом водной вытяжки из минералов” наведено уніфіковану 
за всіма параметрами схему визначення хімічного складу мінералоутворю‐
вальних розчинів за їхніми включеннями в мінералах із застосуванням по‐
трійної водної витяжки, запропоновано форму подання результатів аналізу 
водної  витяжки  й  інтерпретації  одержаних  даних.  Цікавою  є  фундамен‐
тальна стаття Й. Свореня “Формы нахождения водорода в некоторых твер‐
дых  материалах  различного  происхождения  согласно  физико‐химической 
модели наводороживания твердых тел”. 

Стосовно другої проблеми привертає увагу стаття Г. Доленка “Вопросы 
геохимии астеносферных углеводородных флюидов”,  у якій  зазначено, що 
термобарогеохімічні  дослідження  процесів  формування  основних  і  ульт‐
раосновних  магм  засвідчують  участь  в  ендогенному  мінералоутворенні 
летких компонентів (CO2, H2O, H2, CH4), які можуть бути донаторами вугле‐
цю й водню в разі синтезу багатокомпонентної вуглецево‐водневої системи 
нафти. У праці В. Шайдецької “Геохимические особенности растворов вклю‐
чений из каменной соли девона Днепровско‐Донецкой впадины” наведено 
результати дослідження складу й інших фізико‐хімічних параметрів індиві‐
дуальних первинних включень у різних  генетичних типах  галіту. За хіміч‐
ним складом розчини включень у седиментаційному й епігенетичному га‐
літі  належать  до  хлоридного  (хлор‐кальцієвого)  типу.  Характерна  зміна 
концентрації К й Са в розчинах включень у галіті у вертикальному розрізі 
соленосних відкладів. 



   

     
 
Кілька  тез  доповідей львів’ян  опубліковано в матеріалах наради  “Тер

мобарогеохимия эндогенных процессов” (Благовєщенськ, 1984): А. Пізню‐
ра – про термобарогеохімію молібденового зруденіння, З. Ковалишина – про 
умови  утворення  золото‐кварц‐карбонатних  руд  Центральної  Камчатки,   
М. Братуся, М. Зінчука, І. Наумка, А. Ротмана – про особливості формування 
деяких  гідротермальних мінералів  у  кімберлітових  трубках Якутії,  О. Пет‐
риченка й В. Ковалевича – про прикладне значення методів термобарогео‐
хімічних досліджень евапоритів, В. Калюжного, Л. Телепко, О. Щириці – про 
резу дних  вклю‐
чень

138 

льтати  термобарометричного  й  геохімічного  аналізу  флюї
 у кальциті з грязьових вулканів. 
Велика  група  львівських  науковців  узяла  участь  у  роботі  XII  Міжна

родного  симпозіуму ECROFI  (Варшава, 1993).  Тези  доповідей  симпозіуму 
опубліковано  в  журналі  “Archiwum mineralogiczne.  Journal  of  Geochemistry, 
Mineralogy and Petrology” (1993. Т. 49. Z. 1). Розглянуто такі питання: раціо‐
нальна класифікація флюїдних включень (І. Попівняк); термобарогеохімічні 
критерії розшуків і оцінки ендогенної мінералізації (А. Пізнюр, М. Павлунь, 
І. Попівняк); термобарогеохімічне прогнозування, розшуки й оцінка гетеро‐
гіпогенних  покладів  золота  (Є.  Лазько,  Ю.  Ляхов,  М.  Павлунь,  А.  Пізнюр); 
типоморфізм включень у мінералах золотовмісних парагенезисів головних 
генетичних  груп  і  типів  промислових  покладів  Євразійського  континенту 
(М. Давиденко, І. Зінчук, З. Ковалишин); термобарогеохімічні критерії золо‐
тоносних кварцових жил у метаморфічних породах (О. Матковський, В. Сте‐
панов);  термобарогеохімічне  прогнозування  покладів  золота  України          
(Є. Лазько, Ю. Ляхов, О. Матковський та ін.); геологічні й фізико‐хімічні чин‐
ники формування сподуменових пегматитів УЩ (О. Матвієнко); особливості 
еволюційного розвитку гідротерм типу H2O + CH4 + CnHm середовища крис‐
талізації  гірського  кришталю  типу  мармароських  “діамантів”  Українських 
Карпат  (В. Калюжний);  залежність розвитку флюїдних включень у марма‐
роських  “діамантах”  від  тектонічного  стану Українських Карпат  (М. Вітик,  
А. Андерсон, Р. Боднар, І. Дудок); залежність значення δ18O флюїдних вклю‐
чень  у  кварці  епітермального  середовища від  геологічного  часу  (М. Вітик,  
Й.  Денісов,  Р.  Краузе);  сульфідно‐карбонатні  асоціації  мінералів  у  трубці 
Удачная (Якутія) за даними вивчення включень та ізотопного складу сірки, 
вуглецю,  кисню  (М.  Братусь,  І.  Зінчук,  Р.  Краузе,  М.  Вітик);  нові  дані  про 
склад  газових включень у  склі  толеїтових базальтів океанічних підводних 
екструзій  (В.  Калюжний, Л.  Редько, Н.  Сущевська, Н.  Кононова). На  симпо‐
зіумі  В.  Калюжному  вручили Міжнародну  золоту  медаль  імені  Г.  Сорбі  як 
визнання світового рівня його наукових розробок у галузі термобарогеохі‐
мії. І саме тоді Українське товариство дослідників флюїдних включень ста‐
ло колективним членом ECROFI. Успішною була й  участь українських уче‐

                                                           
ECROFI – European Current Research on Fluid Inclusions. 
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них  у  роботі  наступних  симпозіумів  під  егідою  ECROFI,  до  прикладу,  XІV 
(Нансі, Франція, 1997) і XV (Потсдам, Німеччина, 1999) та ін. 

Цікаві термобарогеохімічні дані наведено в матеріалах наукової конфе‐
ренції  “Проблеми  геологічної  науки  та  освіти  в  Україні”,  присвяченої  
50‐річчю  геологічного факультету ЛНУ  імені  Івана Франка  (1995),  та між‐
народної  наукової  конференції  “Наукові  основи  прогнозування,  пошуків 
та оцінки родовищ золота” (1999) (див. рис. 65), які проведено в універ‐
ситеті. Привертають увагу матеріали з історії термобарогеохімії (А. Пізнюр), 
дані  щодо  ролі  прикладної  термобарогеохімії  в  підвищенні  ефективності 
геологорозвідувальних робіт (М. Павлунь, А. Пізнюр, І. Попівняк), термоба‐
рогеохімічного моделювання флюїдодинамічних рудогенерувальних палео‐
систем і прогнозування пов’язаного з ними зруденіння (І. Попівняк), термо‐
барогеохімічних  досліджень  дорудних  процесів  на  Майському  золоторуд‐
ному  родовищі  УЩ  (І.  Бакуменко,  А.  Сіворонов),  характеристики  мінера‐
лоутворювальних флюїдів кварцовожильних рудопроявів південної части‐
ни Кіровоградського блока УЩ (І. Наумко, З. Ковалишин, Н. Сава та ін.), тер‐
мобарогеохімічної моделі флюїдогенерувальної  системи Дністерсько‐Бузь‐
кого геоблока УЩ (А. Сіворонов, Ю. Ляхов, М. Павлунь, О. Бобров), флюїдно‐
генетичних і мінеральних ознак вертикальної зональності на Квасівському 
рудному полі  Закарпаття  (В. Калюжний, Н.  Сайко),  диференціації  золота й 
газової фази мінералоутворювальних флюїдів під час формування родови‐
ща Сауляк (О. Матвієнко зі співавт.), фізико‐хімічних умов утворення й тер‐
мобарогеохімічної  зональності  родовищ  Чаткало‐Курамінського  регіону  в 
Узбекистані  (М.  Павлунь),  каскадного  хроматографічного  аналізу  газів 
вклю нього  поінтегрального  виділення  вакуумно‐
декр ч

чень  за  результатами  їх
ептометри ним методом (І. Попівняк, П. Ніколенко). 
У  збірнику  тез  доповідей Дев’ятої міжнародної  конференції  з тер

мобарогеохімії  (Александров, 1999) вміщено матеріали, присвячені фрак‐
ціонуванню мінералоутворювальних флюїдів  і кристалогенезу ендогенних 
мінеральних  парагенезисів  (І.  Попівняк),  періодичній  послідовності  поєд‐
нань  мінералоутворювальних  елементів  під  час  формування  мінеральних 
парагенезисів (І. Попівняк, М. Павлунь, Ю. Ляхов, А. Пізнюр та ін.), флюїдно‐
му  режиму  кристалізації  головних  золотоносних  асоціацій  на  родовищах 
України за даними термометрії (І. Попівняк, Ю. Ляхов, М. Павлунь, А. Пізнюр 
та  ін.),  термоградієнтним  умовам  формування  золоторудних  родовищ  
України  (Ю. Ляхов, М. Павлунь,  І. Попівняк та  ін.), типам золотоконтролю‐
вальних  палеогідросистем  родовищ  України  за  даними  термобарометрії  
(Ю. Ляхов, М. Павлунь, А. Сіворонов та ін.), зміні морфології й розміру вклю‐
чень  у  жильному  кварці  золоторудного  родовища  Сауляк  (Т.  Олійник)  та 
дослідженню його декрептоактивності  (Т. Олійник, С. Ціхонь), вуглеводне‐
вим включенням у мармароських “діамантах” Карпат (І. Дудок), залежності 
морфології  кристалів  молібденіту,  флюориту,  топазу,  піриту  (М.  Павлунь,   
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А. Пізнюр, І. Попівняк) і кальциту (І. Попівняк, П. Вовк, С. Кондрахін) від фі‐
зико‐хімічних умов їхнього формування, реконструкції хімічного складу вод 
океану в неогені  за даними дослідження включень у  галіті  (А. Побережсь‐
кий,  В.  Ковалевич),  закономірностям  зміни  SO42–  і  Ca2+  у  водах  Світового 
океану в фанерозої за даними вивчення включень у галіті морських евапо‐
ритів (В. Ковалевич, Т. Перит, О. Петриченко), геохімічним умовам післясе‐
диментаційного перетворення солей ДДЗ й Передуралля (Д. Сидор). 

Певні здобутки мають львівські науковці з розробки термобарогеохімі‐
чних критеріїв прогнозування і розшуків алмазоносних кімберлітів, які пе‐
редбачив на Сибірській платформі В. Соболєв і які виявлено за участю випу‐
скників геологічного факультету в Якутії. Результати таких робіт висвітле‐
ні в матеріалах  і тезах доповідей всесоюзних нарад з термобарогеохімії та 
російських наукових конференцій. Зокрема, у збірнику матеріалів науково‐
практичної  конференції  “Геология  и  закономерности  размещения,  ме
тоды  прогнозирования  и  поисков месторождений  алмазов”  (Мирний, 
Республіка  Саха  (Якутія),  1998)  опубліковано  доповіді  такої  тематики: 
включення в мінералах кімберлітів як надійне джерело інформації про їхній 
генезис (А. Пізнюр, М. Зінчук); від мантійних до післямагматичних процесів 
у кімберлітах  (за включеннями в мінералах)  (М. Павлунь, А. Пізнюр); при‐
кладні аспекти термобарогеохімії кімберлітів (Ю. Ляхов, М. Павлунь, А. Піз‐
нюр); термобарогеохімічне вивчення процесів кімберлітоутворення – осно‐
ва  для  прогнозування  і  розшуків  родовищ  алмазів  (М.  Зінчук,    А.  Пізнюр,       
І. Попівняк); газоаналітичний і декрептометричний критерії прогнозування 
родовищ алмазів (І. Попівняк). Збірник матеріалів науково‐практичної кон‐
ференції “Эффективность геологоразведочных работ на алмазы: про
гнозноресурсные, методические, инновационнотехнологические пути 
её повышения” (Мирний, 2018) містить повідомлення М. Братуся та М. Зін‐
чука  “Термобарогеохимические условия кристаллизации некоторых мине‐
ралов в кимберлитах”. 

Важливі  результати  термобарогеохімічних  досліджень  опубліковано  у 
збірнику  тез  доповідей  міжнародної  наукової  конференції  “Мінералогія: 
історія, теорія  і  практика”,  присвяченої  140‐річчю кафедри мінералогії 
ЛНУ імені Івана Франка (Львів, 2004) (див. рис. 65). Зокрема, схарактеризо‐
вано  пізньо‐  й  післямагматичні  фізико‐хімічні  процеси  і  роль  закипання 
флюїдів  під  час  мінералоутворення  (М.  Зінчук)  та  питання  діагностики  і 
структурно‐генетичних властивостей генерацій флюїдних включень (І. По‐
півняк), проаналізовано склад та  ізотопну природу компонентів флюїдів у 
вуглецевмісних  комплексах  графітових  і  золоторудних  родовищ  УЩ           
(М.  Братусь,  Ю.  Белецька,  Ю.  Деміхов  та  ін.),  високотермобаричні  потоки 
рідкого СО2 як потенційне джерело золота в мінералоутворювальній гідро‐
термальній  системі Майського родовища  (Д. Возняк, В. Павлишин)  і  типо‐
морфізм флюїдних включень у кварці гранітних пегматитів в основних по‐
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родах  північно‐західної  частини  УЩ  (Л.  Редько,  І.  Наумко),  описано  вклю‐
чення з нафтовою фазою в галіті баденських соленосних відкладів Україн‐
ських  Карпат  (А.  Галамай,  О.  Бараненко)  і  особливості  термобарометрії  й 
геохімії  газів прожилково‐вкрапленої мінералізації  у  відкладах нафтогазо‐
носних  областей  і металогенічних провінцій  (Й.  Сворень,  І.  Наумко),  наве‐
дено  порівняльну  характеристику  деструктивних  методів  визначення  хі‐
мічного складу розчинів індивідуальних включень у галіті (С. Вовнюк).   

Випускники геологічного факультету провадять активні термобарогео‐
хімічні дослідження, про що свідчить їхня участь у наукових конференціях, 
присвячених  ювілеям  геологічного  факультету  ЛНУ  імені  Івана  Франка. 
Зокрема, збірник тез доповідей наукової конференції “Проблемні питання 
геологічної  освіти  та  науки  на  порозі  ХХІ  століття”,  присвяченої        
60‐річчю  геологічного  факультету  ЛНУ  імені  Івана  Франка  (Львів,  2005) 
(див.  рис.  65),  містить  численні  матеріали  термобарогеохімічного  спряму‐
вання: І. Наумко запропонував принципи термобарично‐геохімічного райо‐
нування України; С. Ціхонь, І. Попівняк та О. Нечепуренко на підставі термо‐
барогеохімічних,  ізотопних  та  інших  досліджень  розробили  критерії  про‐
гнозування гідротермального зруденіння Рахівського золоторудного райо‐
ну; С. Вовнюк проаналізував можливість використання газово‐рідких вклю‐
чень  у  галіті  для  реконструкції  складу  розчинів  евапоритового  басейну,  а   
В. Ковалевич, Т. Перит і С. Литвинюк – геохімічні ореоли впливу вуглевод‐
невих покладів на покривні солі (за результатами дослідження включень у 
галіті);  З. Матвіїшин порівняла  епітермальні мінералоутворювальні  систе‐
ми  золото‐поліметалевих  родовищ  Берегівського  району  (Україна)  і  Бая 
Маре (Румунія); Д. Сидор реконструювала фізико‐хімічні умови формування 
пермських галогенних відкладів Солікамського басейну на Уралі; І. Наумко, 
І. Зін зували джерела метану палеофлюї‐
дів о

чук, Б. Сахно й В. Узіюк схарактери
садових палеозойських товщ Львівського прогину. 
Збірник тез доповідей конференції “Стан і перспективи сучасної гео

логічної освіти та науки”, присвяченої 65‐річчю геологічного факультету 
(Львів,  2010),  містить  повідомлення  з  такої  тематики:  леткі  вуглеводневі 
компоненти флюїдних включень у гідротермальних мінералах тростянець‐
кого вулканогенного комплексу Карпат (І. Наумко, Р. Бондар, Л. Телепко та 
ін.);  фрагменти  мінералого‐генетичної  зональності  золотого  зруденіння 
родовища Сауляк  (А.  Городечний,  С. Ціхонь, М.  Занкович);  літолого‐петро‐
фізичні й мінералофлюїдологічні властивості відкладів силуру Львівського 
палеозойського  прогину  (І.  Куровець,  І.  Наумко,  Г.  Притулка  та  ін.);  склад 
газів мікровключень у природних кременях мезо‐кайнозою заходу України 
(С.  Крижевич,  І.  Наумко);  вуглеводневі  сполуки  в  осадово‐метаморфічних 
комплексах  Українського щита  (М.  Братусь,  І.  Наумко);  мікровключення  в 
кристалах алмазу з розсипищ Північної Якутії та кімберлітової трубки Юві‐
лейна (С. Тітков, Б. Помазанський, І. Рябчиков та ін.). Цікаві матеріали наве‐
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дено у праці Н. Білик, К. Шакіної, Л. Скакуна та О. Скакуна “Мінеральні пара‐
генезиси  та  РТ‐еволюція  гранат‐біотитових  порід  Хащувато‐Завалівської 
структури (Середнє Побужжя)”, у якій виконано реконструкцію РТ‐умов ме‐
таморфізму  з  використанням  гранат‐біотитового  геотермометра,  одномі‐
нера T отермометра  Генрі  та  гранат‐Al2SiO5‐плагіо‐
клаз‐кварцового геобарометра. 

льного  i‐біотитового  ге

Збірник  тез  конференції  “Фундаментальне  значення  і  прикладна 
роль  геологічної  освіти  та  науки”,  присвяченої  70‐річчю  геологічного 
факультету ЛНУ імені Івана Франка (Львів, 2015) (див. рис. 65), теж містить 
доповіді  термобарогеохімічної  тематики.  Серед  них  праці  про  умови  фор‐
мування  (за даними дослідження включень у мінералах) аланіту Анадоль‐
ського рудопрояву у Східному Приазов’ї  (В. Бельський, А. Самчук, Ю. Гала‐
бурда, Д. Возняк), рідкіснометалевої мінералізації в породах кар’єру побли‐
зу с. Дмитрівка у Приазов’ї (Д. Возняк, Ю. Галабурда, В. Бельський), прожил‐
кової  мінералізації  вугленосних  відкладів  Любельського  родовища  Львів‐
сько г а , ‐Волинсько о кам’яновугільного басейну (М. Зубик, І. Н умко Б. Сахно, 
Я. Яремчук), калійних солей у давніх солеродних басейнах (Д. Сидор). 

Результати  термобарогеохімічних  досліджень  завжди  були  однією  з 
тем,  представлених  на  регулярних  наукових  читаннях  імені  академіка  Єв‐
гена  Лазаренка.  Наприклад,  у  збірнику  матеріалів  Восьмих  наукових  чи‐
тань,  присвячених  150‐річчю  заснування  кафедри мінералогії  Львівського 
університету, на тему “Мінералогія: сьогодення і майбуття” (Львів, 2014) 
(див.  рис.  65),  наведено  інформацію  про  природу  флюїдних  включень  не‐
звичного  наповнення  в  кристалі  топазу  з  камерних  пегматитів  Волині       
(Д. Возняк), за первинними флюїдними включеннями в кристалах циркону 
виконано  оцінку рідкісноземельної  рудоносності Яструбецького цирконіє‐
вого  рудопрояву  на  УЩ  (Д.  Возняк,  Г.  Кульчицька,  В.  Бельський),  описано 
флюїдний  режим  гідротермально‐метасоматичного  мінералогенезу  в  ме‐
жах Берегівського рудного району за включеннями в мінералах  (З. Матвії‐
шин, О. Матковський, І. Наумко, Л. Скакун) і формування прожилково‐вкра‐
пленої  мінералізації  в  породах  заболотівської  світи  трапової  формації  За‐
хідної Волині (І. Наумко, Н. Нестерович, Л. Телепко, Б. Сахно), схарактеризо‐
вано  особливості  появи  газової  фази  в  однофазових  рідких  включеннях  у 
галіті для визначення температури його кристалізації (А. Галамай, Д. Сидор, 
О.  Любчак),  проаналізовано  стан  і  пріоритети  досліджень  вуглеводнів    
флюїдних включень у мінералах нафтогазоносних порід Кросненської зони 
Українських Карпат (І. Наумко, Г. Занкович). 

Отже, характеризуючи історію розвитку термобарогеохімії львівського 
періоду,  ми  проаналізували,  узагальнили  й  підсумували  фундаментальні  і 
прикладні  напрацювання наукових  колективів ЛНУ  імені  Івана Франка  та 
ІГГГК НАН України.  Саме  у Львівському  університеті  дослідження  вклю‐
чень у мінералах, започатковані М. Єрмаковим, привели до формування все‐
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світньовідомої наукової термобарогеохімічної школи, яку вдало розвинули 
колеги, учні й послідовники вченого та поширили в Україні й за її межами. 
Дослідження стосувалися, головно, проблем ендогенного мінералоутворен‐
ня загалом та рудоутворення на родовищах кольорових, рідкісних  і благо‐
родних металів різних генетичних і формаційних типів. Наведемо найваго‐
міші теоретично‐прикладні здобутки науковців геологічного факультету: 

– прецизійно визначено й модельно реконструйовано флюїдний режим 
ендогенних  рудоутворювальних  процесів  і  фізико‐хімічні  чинники  рудо‐
конц н Cентрації  а  родовищах W, Mo, Sn,  u‐Mo, Au, Au‐Ag, Pb, Zn, Sb, Hg, флюо‐
риту, п’єзооптичного кварцу; 

– уперше  виконано  комплексне  термобарогеохімічне  моделювання   
особливостей флюїдодинамічних палеосистем і флюїдних режимів золотого 
зруденіння, виявлено мінливість фізико‐хімічних умов мінералоутворення, 
запропоновано  комплексні  фізико‐хімічні  моделі  рудогенезу  для  родовищ 
різних  геолого‐генетичних  типів,  розроблено  критерії  прогнозування  і 
з’ясовано  їхнє  розшуково‐оцінне  значення на  різних  стадіях  геологорозві‐
дувального  процесу.  Як  приклади  наведемо  схему  термобарогеохімічного 
реж у  им   золотоконцентрувальних  систем  у  родовищах  України  (рис.  69)  і
генетичну модель формування Берегівського рудного поля (рис. 70); 

–    теоретичним  підґрунтям  термобарогеохімічних  прогнозувань,  роз‐
шуків та оцінки зруденіння є стійкість режиму фізико‐хімічних умов утво‐
рення  продуктивних  мінеральних  парагенезисів.  Вони  формуються  в  до‐
статньо вузькому діапазоні зміни термобарогеохімічних параметрів специ‐
фічного  за  хімічним  складом  і  агрегатно‐густинним  станом  рудоутворю‐
вального  середовища, що  виявляється  в  разовому  типоморфізмі  відповід‐
них  родин  флюїдних  включень,  практично  незалежно  від  геотектонічних 
умов і тектонічної типізації рудних регіонів. Ця обставина засвідчує вираз‐
ну к  онвергентність фізико‐хімічних умов і термобарогеохімічних показни‐
ків формування відповідного зруденіння; 

– діагностовано  термобарогеохімічні  ознаки  глибинності  перебігу  та‐
ких  процесів щодо  синрудної  палеоповерхні,  головні  риси й  чинники тер‐
мобарогеохімічної  зональності  рудних  полів,  фізико‐хімічні  передумови  й 
терм мобарогеохі ічні  ознаки прогнозування,  розшуків  і  оцінки  зруденіння, 
особливо для золоторудних формацій; 

– розкрито  принципи,  логіку,  методологію,  технологію  генетичного, 
структурного  (просторового),  дослідно‐методичного  й  спеціалізованого 
терм іобарогеох мічного опробування рудних тіл  і різних геологічних об’єк‐
тів як первинної ланки досліджень за польових умов; 

– не менш важливою передумовою реалізації  завдань прикладної  тер‐
мобарогеохімії є можливість діагностики і просторової екстраполяції трен‐
дів  цих  параметрів  (термобарогеохімічна  зональність)  з  визначенням  для 
різних формацій просторового положення зон, які фізико‐хімічно сприятли‐ 
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Рис ем  . 69. Термобар люїдних систичний режим золотоконцентрувальних ф

у родовищах України за багатофазовими включеннями в мінералах,  
за (Геолого‐генетична типізація..., 2004). 

Генеральна спрямованість еволюції процесів золотоконцентрації: метаморфогенно‐гід‐
ротермальних  (родовища на УЩ: 1  – Майське, 2  – Балка Широка, 3  – Балка Золота), плуто‐
ногенно‐гідротермальних  (4  –  типові  для  більшості  фанерозойських  провінцій,  включно  з 
Нагольним кряжем) і вулканогенно‐гідротермальних (5 – Мужієвське та його низькобаричні 
аналоги).  Виділено  (жирний  штрих)  РТ‐області  існування  вуглекислотно‐водно‐сольового 
флюїду (допродуктивний період), вуглекислотно‐водного (продуктивний на золото) і влас‐
не водного (післяпродуктивний). РТ‐діаграму з лініями двофазової рівноваги (суцільні лінії) 
та кр тичного стану (тонкий штрих) системи Н О–СО –NaCl побудовано за експерименталь‐и 2 2

ними даними (Tödheide, Franck, 1963; Такеноучи, Кеннеди, 19681, 2). 
 

ві для формування того чи  іншого зруденіння, а також верхньо‐  і нижньо‐
рудних рівнів фізико‐хімічних умов їхнього виклинювання; 
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Рис. 70. Модель Берегівської палеогідротермальної системи  

за даними терм х досліджень,  обарогеохімічних та ізотопно‐геохімічни
за (Геолого‐генетична типізація..., 2004). 

 

– уся сукупність матеріалів термобарогеохімічного вивчення Mo, W, Au, 
Pb‐Zu,  Sb‐Hg,  Cu‐Mo  та  інших формацій,  викладених  у  багатьох матеріалах 
термобарогеохімічних  досліджень  (І.  Бакуменко,  М.  Головченко,  Ю.  Доро‐
шенко, Л. Колтун, Є. Лазько, Ю. Ляхов, Н. М’язь, М. Павлунь, А. Пізнюр, І. По‐
півняк, Ж. Сімків, Л. Скакун, В. Степанов, С. Ціхонь та  ін.), переконливо за‐
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свідчує, що ми впритул  підійшли до розробки й реалізації наукової концеп‐
ції  нового  напряму  сучасного  рудоформаційного  й металогенічного  аналі‐ 
зу – термобарохімічного моделювання, діагностики і прогнозування рудних 
формацій; 

–  у разі  оцінювання вертикального розмаху  сприятливої для рудокон‐
центрації  фізико‐хімічної  зміни  на  підставі  градієнтно‐векторного  аналізу 
термобарогеохімічної  зональності  потрібно брати до уваги різний  ступінь 
термостатування  різноглибинних  флюїдів  та  його  обернено‐функціональ‐
ний  зв’язок  зі  значенням ΔТ/100 м як показника  інтенсивної  зміни РТ‐ре‐
жиму: для вулканогенно‐гідротермальних високо‐  і порівняно флуктуацій‐
них  процесів  з  навхрест  ізохорним  трендом розвитку  значення ΔТ  значно 
більше,  ніж  для  низькофлуктуаційних  метаморфогенно‐гідротермальних 
процесів з близько‐ізохоричним трендом їхнього перебігу. Саме цим зумов‐
лений  вертикально  стиснутий  і  порівняно концентрований тип розподілу 
зруденіння  в  першому  випадку  й  вертикально  розтягнутий  за  порівняно 
низь  кого вмісту рудних компонентів, проте з дуже значними запасами, – у
другому (Є. Лазько, Ю. Ляхов, М. Павлунь, А. Пізнюр, І. Попівняк та ін.); 

– вирізнено природно різні генотипні родовища золота УЩ і його фане‐
розойського облямування, які належать до плутоногенно‐, вулканогенно‐ і 
метаморфогенно‐гідротермальних  утворень.  Аргументовано  доведено,  що 
за  ступенем  термостатування  палеогідросистем  золотоконцентрації  родо‐
вищ олота а  з коректно зіставні  з  трьома різноглибинними золоторудними 
формаціями (Петровская, 1973; Петровская, Сафонов, Шер, 1976). 

На  цій  підставі  виділено  п’ять  геолого‐генетичних  типів  ендогенного 
золотого зруденіння з типовими для них термобарогеохімічними парамет‐
рами, що логічно випливає з визначеного під час тривалих досліджень тер‐
моб их флюїдних систем у родови‐
щах

аричного режиму золотоконцентрувальн
 України (за багатофазовими включеннями в мінералах) (табл. 5). 
Фундаментальні  здобутки  дослідників  Інституту  геології  і  геохімії 

горючих копалин НАН України в галузях геохімії  і термобарометрії міне‐
ралоутворювальних  флюїдів  та  термобарогеохімії  евапоритів  нерозривно 
пов’язані  з  основними  науковими  напрямами  Інституту.  Зазначені  вище 
наукові новації визначають вагомість внеску проведених досліджень у гео‐
логічну науку, зокрема, генетичну мінералогію, учення про корисні (горючі, 
рудні, нерудні) копалини, геохімію флюїдів мінералоутворювального сере‐
довища, нафтогазову геологію і геохімію. 

На  підставі  аналізу  можливостей  термобарогеохімії  в  реконструкції 
флюїдного  середовища  мінералонафтидогенезу  в  надрах  Землі  доведено 
(Наумко, 2020), що у включеннях у мінералах реально відображені процеси 
синтезу й генезису природних вуглеводнів, міграції вуглеводневих флюїдів 
і утворення родовищ нафти й газу. Це сприяє з’ясуванню питань походжен‐
ня природних вихідних вуглеводневмісних речовин для синтезу вуглевод‐
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нів у глибинних геосферах і складових нафти й газу в земній корі. Наявність 
вуглеводнів у включеннях у мінералах перспективних геологічних розрізів 
може свідчити про природну вуглеводненасиченість надр і, отже, вірогідну 
наявність  покладів  вуглеводнів.  Аналіз  новаторських  термобарогеохіміч‐
них–мінералофлюїдологічних  ідей  відіграв  визначальну  роль  в  обґрунту‐
ванні  універсальних  підходів  до  процесів  синтезу  й  генезису  природних 
вуглеводнів у вигляді нової фундаментальної парадигми нафтогазової гео‐
логі      ї  й  геохімії  –  полігенез  природних  вуглеводнів  у  надрах  Землі,  а  це
збільшує потенціал нафтогазових ресурсів перспективних регіонів України. 

Тому можна стверджувати, що в ІГГГК НАН України в рамках термоба‐
рогеохімічної школи професора М. Єрмакова на засадах творчого розвитку 
ідей  попередників  і  за  підтримки  Є. Лазаренка,  В. Соболєва,  Г. Доленка  та‐
кож сформувалися наукові школи світового рівня з геохімії і термобаромет‐
рії м т імії інералоу ворювальних флюїдів (В. Калюжний) і термобарогеох ева‐
поритів (О. Петриченко) (Наумко, Павлюк, Побережський, 2020). 

Зокрема,  комплексні  дослідження  геохімії  й  термобарометрії  мінера‐
лоутворювальних флюїдів як найпотужнішого розділу сучасної генетичної 
мінералогії  (Павлишин,  Бондаренко,  Брик  та  ін., 2018)  виконали  лауреат 
Державної премії УРСР В. Калюжний, його колеги, учні й їхні послідовники 
(М. Братусь, О. Винар, М. Давиденко, Г. Занкович, І. Зінчук, М. Зубик, З. Кова‐
лишин, О. Матвієнко,  І. Наумко, Н. Нестерович, Й.  Сворень та  ін.)  у рамках 
основного наукового напряму відділу геохімії  глибинних флюїдів –  “Геохі‐
мія  і  термобарометрія  палеофлюїдів  середовища  мінералоутворення  та  
осадонагромадження  в  літосфері  провінцій  горючих  копалин  України  (за 
флюїдними включеннями в мінералах)”. Головні досягнення науковців такі: 

– ідентифіковано  склад,  фізико‐хімічні  властивості,  генезис  флюїдів 
верхньої  мантії  й  земної  кори  та  доведено,  що  перебіг  процесів  петро‐,    
мінерало‐, рудо‐ і нафтидогенезу й формування родовищ корисних копалин 
визначені особливостями дегазації глибинних геосфер Землі; 

– з’ясовано умови післямагматичного мінералогенезу й відтворено про‐
цеси   ендогенного рудоутворення на родовищах різного генетичного типу в
магматичних і осадових породно‐рудних комплексах; 

– відтворено  геохімію  флюїдів  як  показника  процесів  флюїдоперене‐
сення речовини й механізмів заліковування міграційних тріщин в осадових 
товщ аах нафтог зоносних областей, газовугільних  і сланцевогазових басей‐
нів та металогенічних провінцій; 

– логічним підсумком вивчення флюїдного режиму процесів мінерало‐
генезу  породно‐рудних  комплексів  стало  створення  моделі  еволюції  гли‐
бинних флюїдів (за включеннями в мінералах), удосконалений варіант якої 
показано на рис. 71. У її рамках розроблено нову теорію синтезу й генезису 
природних  вуглеводнів:  абіогенно‐біогенний  дуалізм  (Сворень,  Наумко, 
2006; Наумко, 2006) та нову модель мінералонафтидогенезу (Наумко, 2006), 



   

     
 

Таблиц
Схема геолого‐генетичної типізації ендогенного золотого зруденіння 

України, за (Геолого‐генетична типізація..., 2004) 
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*І – вулканогенно‐гідротермальні (300–50 °С, ΔТ/ΔР = 10°) золото‐срібло‐галеніт‐сфале‐

ритові (з баритом, карбонатами, сульфідність – від 0,1 до 90 %); штокверки, зони зближення 
жил  і  прожилково‐вкрапленої  мінералізації  серед  кварц‐адуляризованих,  пізніше  аргіліти‐
зованих  вулканітів  андезит‐ріолітової  формації  в  межах  вулкано‐депресійних  структур  – 
мужієво‐берегівський генотип; 
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що стало підставою для обґрунтування нової схеми глибинного мінерало‐ й 
нафтидогенезу (синтезу вуглеводнів і мінералів) у системі магма–літосфера 
в межах розломних  зон літосфери в  середовищі  абіогенного високотермо‐
баричного  глибинного флюїду.  Ці  фундаментальні  результати  дали  змогу 
за включеннями флюїдів у мінералах підтвердити, що тільки СО2 і Н2О мо‐
жуть бути донаторами водню й вуглецю для синтезу вуглеводнів, як уважав 
Е. Чекалюк (1980). Вони разом з коровими складовими за умов абіогенного 
високотермобаричного  глибинного флюїду розкладалися на атомарні вуг‐
лець, водень і CnHm‐радикали, у разі хімічної взаємодії яких відбувався син‐
тез  складної вуглеводневої  суміші типу газу, нафти, бітумів абіогенно‐біо‐
генного походження. За субвертикальної міграції глибинними розломними 
зонами й іншими порушеннями в земній корі та за наявності сприятливих 
умов вони заповнювали пастки, і формувалися поклади нафти й газу. 

Піонерські роботи О. Петриченка та його колег і учнів (С. Вовнюк, А. Га‐
ламай, С. Гринів, Б. Долішній, І. Дудок, В. Ковалевич, С. Литвинюк, О. Олійо‐
вич,  А.  Побережський,  Д.  Сидор,  О.  Сливко,  О.  Хмелевська,  В.  Шайдецька,       
Я. Яремчук та  ін.)  з  термобарогеохімії  евапоритів як нового наукового на‐
пряму в галузі знань про евапорити в рамках головного наукового напряму 
відділу  геохімії  осадових  товщ нафтогазоносних  провінцій  “Вивчення  гео‐
хімічних особливостей осадових товщ нафтогазоносних провінцій України” 
дали змогу досягти таких результатів: 

– відтворено процеси екзогенного мінералоутворення, передусім  гало‐
генезу,  пов’язані  з  особливостями  нагромадження  й  перекристалізації  со‐
лей  евапоритових басейнах та еволюцією хімічного складу вод Світового 
океану; 

в 

 
   

ІІ  –  метаморфогенно‐гідротермальні  (400–50  °С)  золото‐сульфідно‐кварцові;  субзгідні 
зони малосульфідної (1–3 %) прожилково‐вкрапленої мінералізації серед порід зеленослан‐
цево  і кар‐ї фації перетворення (кварц‐слюдисті, серицит‐хлоритові з прошарками вуглистих
бонатних) осадово‐вулканогенного комплексу – сауляцький генотип (Закарпаття); 

ІІІ – гідротермальні, на глибині пневматолітово‐гідротермальні (420–50 °С, ΔТ/ΔР = 7–
15°)  кварц‐пірит‐арсенопірит‐галенітові  золотоносні;  зони  зближених  жил  і  прожилково‐
вкра л ипленої  мінералізації  (сульфідність  –  20 %)  у  купо ьн х  структурах  теригенної  вугле‐
вмісної формації – бобриківсько‐гостробугорський генотип (Донбас); 

IV – метаморфогенно‐гідротермальні (450–50 °С, ΔТ/ΔР = 1,4°) золото‐пірит‐піротинові 
(з  бісмутом,  телуридами,  середня  сульфідність  –  1–3  %);  зони  вкрапленої  мінералізації, 
пов’язані з тілами біотит‐кварцових і біотит‐кварц‐олігоклазових метасоматитів у мігмати‐
зованому  ьекзоконтакті масиву  палінгенних  гранітів  – майс ко‐савранський  генотип  (Дніс‐
терсько‐Бузький геоблок УЩ); 

V – метаморфогенно‐гідротермальні (500–100 °С, ΔТ/ΔР = 1,6–1,9°) золото‐пірит‐кварц‐
карбонатні  (з молібденітом,  середня сульфідність – 1–7 %); штокверкові ореоли та лінійні 
зони  прожилково‐вкрапленої мінералізації  в  асоціації  з  тілами кварцових порфірів  (струк‐
турно‐енергетичний  зв’язок)  серед  метабазитів,  інколи  з  горизонтами  залізистих  кварци‐ 
тів  –  південносурський  генотип  (Балка  Золота,  Сергіївське  у  Середньопридніпровському 
геоблоці УЩ). 
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Рис. 71. Термобарогеохімічна модель глибинного флюїдогенезу –  
модель еволюції глибинних флюїдів за включеннями в мінералах,  

за (Наумко, 2006) з удосконаленнями (Наумко, Павлюк, Сворень, Зубик, 2015, 2016 та ін.). 
 

у– з’ясовано  мови  розвитку  процесів  седиментогенезу  осадових  утво‐
рень і зміни хімічного складу вод Світового океану у фанерозої; 

– доведено,  що  вікові  зміни  хімічного  складу  океанічної  води  коре‐
люють з віковим розподілом відкладів, збагачених органічною речовиною, 
відтак – з розподілом розвіданих запасів нафти, газу й нерудної сировини; 

–  запропоновано узагальнену модель  хімічної  еволюції  ропи морських 
евапоритових  басейнів  та  океанічної  води  у фанерозої  й неопротерозої  за 
даними про склад розсолів‐солянок включень у седиментаційному галіті в 
докембрії–кембрії,  пермі–тріасі  й  кайнозої  (рис.  72).  Отримані  фундамен‐
тальні результати  з  геології й геохімії евапоритових утворень і генетично 
пов’язаних з ними родовищ вуглеводнів, кам’яної солі, калійних руд, само‐
родної  сірки,  целестину,  гіпсу  сприяли  з’ясуванню  природи  парагенного 
зв’язку евапоритових та нафтогазоносних формацій і стали підґрунтям для 
визначення  хіміко‐палеоокеанографічних  індикаторів  прогнозування  по‐
кладів вуглеводнів та  інших корисних копалин у відкладах континенталь‐
них окраїн. 

В узагальнювальній публікації  “Термобарогеохімічна школа професора 
Миколи Порфировича Єрмакова та її внесок у розвиток генетичної мінера‐
логії  й  учення  про  родовища  корисних  копалин”  (Матковський,  Наумко, 
Павлунь, 2017) зазначено, що включення в мінералах – це унікальне джере‐
ло  кількісної  генетичної  інформації  про  параметри  тривалого  і  складного 
процесу мінералогенезу за різних флюїдодинамічних ситуацій у літосфері.  
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Рис. 72. Узагальнена модель хімічної еволюції ропи морських евапоритових басейнів  
та океанічної води у неопротерозої й фанерозої, за (Петриченко, Ковалевич, Побережський      

та   ін., 2006), деталізована у працях (Ковалевич, Дудок, Побережський та ін., 2012;               
Вовнюк, Галамай, Гринів та ін., 2017 та ін.): 

1–4 – калійні солі: 1 – хлоридного типу з домішкою сульфатів; 2 – хлоридно‐кальцієвого 
типу; 3  –  сульфатного типу; 4    – хлоридного типу  (без кальцієвих мінералів); 5–8  –  середні 
значення вмісту йонів за результатами досліджень різних авторів: 5 – нові дані для окремих 
басейнів (Петриченко, Ковалевич, Побережський та ін., 2006); 6 – нові літературні дані інших 
авторів;  7  –  нові  дані  для  окремих  етапів  (перм–тріас,  кайнозой)  (Петриченко,  Ковалевич, 
Побережський та ін., 2006), 8 – раніше опубліковані дані для першої моделі (Kovalevich, Peryt, 
Petrichenko, 1998);  у  колонках  праворуч  –  етапи  існування  “кальцитових“  (К)  і  “арагоніто‐
вих” (А) морів та хімічний склад калійних солей; SW* – сучасна морська вода, згущена до оса‐
дження  галіту;  SW**  – прогнозована морська  вода  (хлоркальцієвого  типу),  згущена до оса‐
дження галіту.  



   

     
 
За результатами комплексного прецизійного вивчення флюїдних вклю‐

чень  у  мінералах  визначено  геохімічні  й  термобаричні  характеристики 
флюїдного  середовища  кристалізації  мінералів  та  їхніх  парагенетичних 
асоціацій  у  гірських  породах  і  рудах  магматичного,  пегматитового,  гідро‐
термального й  іншого генезису. Доведено (та в багатьох аспектах реалізо‐
вано) можливість прикладного використання термобарогеохімічних дослі‐
дже
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нь  у  практиці  прогнозно‐розшукових,  геологорозвідувальних  та  екс‐
плуатаційних робіт. 

Отже,  наукова  школа  термобарогеохімії  М.  Єрмакова  на  геологічному 
факультеті ЛНУ імені Івана Франка та в ІГГГК НАН України розвивається, а 
її послідовники пам’ятають, що засновники школи зі своїми учнями й коле‐
гами  здійснили  теоретичний  прорив  і  заклали  наукове  підґрунтя  нового 
напряму геологічної науки в період так званого агностицизму, сформували 
змістовну методологію вивчення включень мінералоутворювального сере‐
довища  і  блискуче  визначили  теоретичні  й  прикладні  наслідки  її  застосу‐
вання. І хоча зроблено немало, є ще багато складних і різноманітних питань 
термобарогеохімії процесів магморудогенезу, петрології й седиментації, які 
потребують глибоких досліджень і різнобічної аргументації. 

Учні й послідовники львівської наукової школи термобарогеохімії про‐
фесора М. Єрмакова в Україні та всьому світі продовжують торувати новіт‐
ню дорогу досліджень флюїдних включень у мінералах. За  словами акаде‐
міка О. Ферсмана, значення дослідження часто виявлене не стільки в тому, 
що воно через гущавину лісу прорубує зовсім  інший шлях, скільки в тому, 
що воно робить цю просіку проїжджою і змушує всіх рухатися новим шля‐
ом.  У цьому полягає,  зокрема,  світовий науковий поступ  сучасних  термо‐
арогеохімічних досліджень. 
х
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РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ  

 

КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ  
ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЇ 

 
Дослідження  включень  у  мінералах,  започатковані  у  Львівському  уні‐

верситеті,  успішно  розвивали  й  поширювали  колеги,  учні  й  послідовники  
М. Єрмакова в Україні та колишньому СРСР. За сталої підтримки майбутніх 
академіків В. Соболєва й Є. Лазаренка було закладено підґрунтя нової галузі 
геологічних знань, що стало вагомою підставою для створення осередків з 
вивчення флюїдних  включень не  тільки в Україні  (Київ, Дніпропетровськ, 
Донецьк, Івано‐Франківськ, Сімферополь), а й у Москві, Ленінграді, Новоси‐
бірську, Владивостоку, Ростові‐на‐Дону, Улан‐Уде, Алма‐Аті й за кордоном.  

В  академічних  інститутах  та  інших  установах  Києва  становлення  й      
активний  розвиток  термобарогеохімічних  досліджень  приурочені  до         
1970 та ‐х років і тісно пов’язані з академіками Я. Бєлєвцевим, Є. Лазаренком 
Є. Шнюковим. 

Київський  період  розвитку  термобарогеохімії  в  Україні  розпочався  зі 
створення  в  Інституті  геологічних  наук  АН  УРСР  наприкінці  1960‐х  років 
спеціалізованої лабораторії з вивчення включень у мінералах. Згодом акти‐
вні термобарогеохімічні дослідження почали провадити співробітники від‐
ділу регіональної та генетичної мінералогії, очолюваного Є. Лазаренком; у 
1972 р. відділ перевели до Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР (з 
1993  р.  –  ІГМР  імені  М. П. Семененка  НАН  України).  Флюїдні  включення  в 
мінералах вивчали і в інших відділах – металогенії (за керівництва Я. Бєлє‐
вцева),  геохімії  рудоутворення,  експериментальної  мінералогії,  а  також  в 
Інституті  геохімії  навколишнього  середовища НАН України  (відділ  термо‐
динаміки геосфер), Інституті фундаментальних досліджень та інших науко‐
вих установах. Однак зазначимо, що саме переїзд Є. Лазаренка зі Львова до 
Києва  сприяв  інтенсифікації  термобарогеохімічних досліджень. Євген Кос‐
тянтинович далекоглядно оцінив значення вивчення включень у мінералах 
для  з’ясування  об’єктивних  критеріїв  пізнання процесів мінералоутворен‐
ня,  чим  заклав  основи  майбутніх  вагомих  здобутків  киян  у  мінералого‐
генетичному  й  термобарогеохімічному  напрямах.  На  посадах  і  директора 
ІГН АН УРСР,  і  завідувача  відділу  він  сприяв поповненню  їхніх  колективів 
молодими випускниками геологічного факультету Львівського університе‐
ту, серед яких Д. Возняк, Ю. Галабурда, С. Галій, В. Квасниця, Г. Кульчицька, 
О.  Лазаренко,  В.  Павлишин,  О.  Щириця  –  майбутні  доктори  й  кандидати  
наук  (потужна львівська діаспора!). Після Є. Лазаренка відділ регіональної 
та  генетичної  мінералогії  очолювали О. Литвин  (1979–1990),  В. Павлишин 
(1991–2003), Д. Возняк (2003–2019), а нині – Д. Черниш (рис. 73–75).  
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Рис. 73. Знаменита “термобарогеохімічна трійця”: Г. Кульчицька, Д. Возняк, Ю. Галабурда. 
 

 
Рис. 74. Остання ної мінералогії  зустріч співробітників відділу регіональної та генетич

з Євгеном Костянтиновичем Лазаренком, 13.11.1978 р. 
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Рис. 75. Співробітники відділу регіональної та генетичної мінералогії, 2009.  

Зліва направо сидять: Д. Черниш, О. Гречановська, Д. Возняк, Г. Кульчицька, Г. Демиденко, 
с а ттоять: Ю. Г лабурда, Т. Ма вєєва, Т. Бутник, В. Мельников, С. Остапенко, Ю. Назаров.  
 

Активно  підтримує  розвиток  термобарогеохімії  створене  1970  р.      
Українське  мінералогічне  товариство  (УМТ),  першим  президентом  якого 
був Є. Лазаренко, а нині – Г. Кульчицька. 

У відділі регіональної та  генетичної мінералогії  активно працює лабо‐
раторія термобарогеохімії. Вона обладнана біологічними мікроскопами ти‐
пу МБР, Zaboval i Ergoval, установкою на базі хроматографа ЛХМ‐8МД, уком‐
плектованою оригінальними газовою схемою, піролізатором і кріопристав‐
кою (що дає змогу з однієї наважки визначати вміст у мінералі Н2, Н2О, СО, 
СО2,  СН4...С3Н8,  N2,  NO,  NH3,  H2S,  SO2)  та  іншою  оригінальною  апаратурою 
(рис. 76). Примітно, що ще в часи СРСР укомплектованість лабораторії при‐
ладами була однією з найліпших у країні попри те, що серійного обладнан‐
ня для термобарогеохімічних досліджень тоді не випускали.  

У книзі  “Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення  імені М. П. Се‐
мененка НАН України: 50 років” (2019) зазначено, що, незважаючи на знач‐
ний термін експлуатації (40–50 років), досі в робочому стані перебуває таке 
обладнання:  середньотемпературна нагрівальна  камера  конструкції  В.  Ка‐
люжного (від 20 до 600 ± 1 °С); високотемпературна термокамера з оптич‐
ною фіксацією фазових змін у включеннях (від 20 до 1 300 ± 120 °С); висо‐
котемпературна термокамера на основі силітового нагрівального стрижня 
(від 20 до 1 400 ± 20 °С); нагрівальний пристрій на основі силітового нагрі‐
вального  стрижня  для  визначення  температури  гомогенізації  включень 
методом  загартування  (від  20  до  1  500  ±  20  °С);  кріокамера  конструкції        
Д. Возняка (від 150 до –196 ± 0,2 °С) та ін.  
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Рис. 76. Обладнання лабораторії термобарогеохімії: 
а – термокамера конструкції В. Калюжного; б – установка на базі хроматографа ЛХМ‐8М. 
 

Таке  унікальне  обладнання  дає  змогу  досліджувати  включення на  ви‐
сокому сучасному рівні й за їхніми результатами виявляти найбільш об’єк‐
тивні дані щодо умов кристалізації мінералів, визначати хімізм середовища 
і РТ‐параметри мінералоутворення, його еволюцію, умови формування ро‐
довищ корисних копалин, створювати моделі рудоутворення. Лідерами цих 
досліджень стали Д. Возняк та Г. Кульчицька. 

Щоб отримати якомога повнішу інформацію про генезис мінералу, нау‐
ковці  відділу  залучають,  крім термобарогеохімічних даних,  результати фі‐
зико‐хімічних,  термодинамічних,  ІЧ‐спектроскопічних,  електронно‐мікрос‐
копічних  та  інших  досліджень.  Перші  результати  таких  робіт  наведено  в 
фундаментальних  монографіях  регіонально‐мінералогічного  спрямування 
за ред. Є. Лазаренка:  “Минералогия и генезис камерных пегматитов Волы‐
ни” (1973);  “Минералогия Донецкого бассейна” (1975);  “Минералогия Кри‐
ворожского бассейна” (1977); “Минералогия Приазовья” (1981) (рис. 77).  

Зазначені праці містять  генетичну частину,  яка,  зазвичай,  ґрунтується 
на результатах дослідження включень. Висвітлено фізико‐хімічні, термоди‐
намічні й геохімічні умови формування магматичних і метаморфічних порід 
та пов’язаних  з ними пегматитових, пневматолітово‐гідротермальних,  гід‐
ротермально‐метасоматичних  родовищ  корисних  копалин.  За  результата‐
ми вивчення розплавних, газових, газово‐рідких і рідких первинних та, час‐
тково, вторинних включень, головно, у кварці (іноді в інших прозорих міне‐
ралах) з різних парагенетичних мінеральних асоціацій проаналізовано ста‐
дійність мінералоутворення й особливості кристалізації окремих мінералів. 

Дані термобарогеохімічних досліджень стали підґрунтям для розробле‐
ної Є. Лазаренком і В. Павлишиним схеми стадійності мінералоутворення у 
волинських камерних пегматитах, наведеної в монографії  “Минералогия и 
генезис камерных пегматитов Волыни”  (1973).  Виділено три головні стадії 
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Рис. 
ніт
77. Праці з регіональної, генетичної та систематичної мінералогії, що містять різнома‐
ну термобарогеохімічну інформацію (1973–1981). У їхньому написанні брали участь  
Є. Лазаренко, Н. Бучинська, Д. Возняк, Ю. Галабурда, С. Галій, Б. Заціха, В. Квасниця,              

авлишин, Б. Панов, Б. Пирогов Г. Кульчицька, В. Мельников, В. П та інші науковці. 
 

з  відповідними  типоморфними  мінералами  й  температурними  інтервала‐
ми:  магматичну  (700–650  °С),  пневматолітову  (600–500)  і  гідротермальну 
(400–200 °С). Стосовно Донецького басейну термобарогеохімічно обґрунто‐
вано  найпоширеніше  гідротермальне  мінералоутворення  під  час  форму‐
вання  золото‐поліметалевого,  ртутного  й  іншого  зруденіння  (1975).  Для 
Криворізького басейну наведено (за даними різних методів термобарогео‐
хімії)  термодинамічні й фаціальні  умови формування метаморфічних ком‐
плексів та гідротермально‐метасоматичної рідкіснометалевої мінералізації 
(1977). У “Мінералогії Приазов’я” термобарогеохімічні дослідження викори‐
стано під час аналізу магматичних процесів мінералоутворення, у тім числі 
карбонатитового й  пов’язаного  з ним післямагматичного  апатит‐рідкісно‐
земельного  зруденіння,  а  також  пегматитового  процесу  з  рідкіснометале‐
вою мінералізацією (1981). 

Термобарогеохімічні дослідження є також важливою складовою остан‐
ньої монографічної праці Є. Лазаренка “Опыт генетической классификации 
минералов” (1979) (див. рис. 77), у якій узагальнено давно задумані вченим 
принципи й  особливості  такої  класифікації.  Вона  ґрунтується,  головно,  на 
типоморфізмі  мінералів,  а  особливе  значення  відведено  типоморфізму 
включень  у  мінералах.  “Только  на  основе  генетического  принципа  можно 
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ставить  и  решать  вопросы  истории  минеральных  тел  и  эволюции  мине‐
рального вещества в планетарном масштабе, а также наиболее рациональ‐
но  подойти  к  раскрытию  причин  возникновения  высоких  концентраций 
минералов в отдельных участках” (с. 7). Разом з Д. Возняком і В. Павлиши‐
ним Євген Костянтинович виділив за включеннями новий генетичний тип    
кварцу – скелетні кристали гірського кришталю з включеннями вуглевод‐
нів (1978). 

У 1974 р. вийшов збірник “Типоморфизм кварца Украины” (за матеріа‐
лами однойменного республіканського симпозіуму), який містить важливу 
термобарогеохімічну  інформацію  (див.  рис.  77).  Результати  дослідження 
включень у кварці наведено, зокрема, у таких працях київських, львівських 
та інших науковців: Возняк Д. К., Калюжный В. А. Растресканные включения 
и  их  значение  для  восстановления  РТ‐условий  минералообразования  (на 
примере  кварца  пегматитов  Волыни);  Галабурда  Ю.  А.  Кварц  железистых 
пород Криворожского бассейна; Возняк Д. К., Квасница В. Н., Галабурда Ю. A. 
Типоморфные особенности “мармарошских диамантов”; Лазаренко Е. Е. Не‐
которые типоморфные особенности кварца пегматитов окраин Володарск‐
Вол б  ынского пегматитового поля; Щирица А. С. Кварц жильных о разований
Донбасса и особенности его генезиса та ін. 

Київські  науковці  відразу  почали  брати  активну  участь  у  роботі  все‐
союзних  нарад  з  термобарогеохімії.  Зокрема,  у  збірнику  тез  Четвертої  ре‐
гіональної  наради  з  термобарогеохімії  процесів  мінералоутворення  (Рос‐
тов‐на‐Дону, 1973) опубліковано матеріали з такої тематики: умови форму‐
вання сфалериту з родовищ України (С. Галій, Ю. Кузнєцов, М. Кулик); дво‐
фазові рідкі включення в гіпсі  (Г. Кульчицька); фізико‐хімічні умови мета‐
морфізму  порід  Криворізького  басейну  за  даними  включень  розчинів         
(Ю. Галабурда); включення у кварці  залізистих кварцитів Кривбасу  (Я. Бє‐
лєвцев,  В.  Коваль);  температурна  стадійність  у  лужних  метасоматитах 
центральної частини УЩ (В. Коваль, О. Маківчук). 

У матеріалах П’ятої всесоюзної наради з термобарогеохімії земної кори і 
рудоутворення  (Уфа,  1976)  опубліковано  тези  доповідей  про  зіставлення 
значень температури гомогенізації включень у кварці з продуктивних і не‐
продуктивних  пегматитів  УЩ  (О.  Лазаренко),  хімізм мінералоутворюваль‐
них  розчинів  у  родовищах  докембрійської  уран‐альбітитової  формації      
(Ж.  Кулик,  С.  Кузнєцова)  та  практичне  застосування  експрес‐визначення 
СО2 у включеннях (С. Кузнєцова, Є. Кучеренко). 

Досить активною була участь київських науковців, особливо відділу ме‐
талогенії  ІГФМ АН  УРСР,  у  роботі Шостої  всесоюзної  наради  з  термобаро‐
геохімії в геології (Владивосток, 1978). Зокрема, Я. Бєлєвцев і С. Терещенко 
схарактеризували  умови  метаморфізму  залізисто‐кременистих  формацій. 
Визначено такі РТ‐інтервали метаморфічних перетворень:  зеленосланцева 
фація – Т = 320–400 °С, Р = 100–150 МПа; епідот‐амфіболітова й амфіболіто‐
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ва фації – 400–470 °С і 150–250 МПа; гранулітова фація – температура дося‐
гає  730  °С,  максимальний  тиск  –  500  МПа.  Проаналізовано  (Я. Бєлєвцев, 
В. Ветштейн, Т. Воїнова, С. Кузнєцова, М. Щербак) ізотопний склад включень 
у  жильному  кварці  з  різних  метаморфічних  комплексів  УЩ.  З’ясовано, що     
у  включеннях  у  кварці  вміст  дейтерію  змінюється  в  інтервалі  від  –119 до         
–9 ‰, кисню – від –11,5 до +1,3 ‰. Температура мінералоутворення коли‐
вається  від  540  до  100  °С.  Виконані  дослідження  засвідчили  переважну 
участь у формуванні ізотопного складу рідких включень вод метаморфічно‐
го (первинно‐метеорного) походження. Б. Коваль і К. Литовченко схаракте‐
ризували флюїдоакумулювальні  системи  в  породах  УЩ.  Зазначено, що мі‐
нерали окремих різновидів метаморфічних порід містять настільки багато 
включень, що це дає підстави запропонувати термін флюїдоакумулювальні 
системи. Локально такі  системи формувались за умов амфіболітової  і  гра‐
нулітової  фацій  у  тріщинах  відриву.  Тиск  флюїдів  сягав  500–700 МПа,  го‐
ловний компонент включень – СО2. Для кварцу, кіаніту й польових шпатів з 
пегматитів характерні однофазові переущільнені включення з СО2, Тгом яких 
коливається від –11 до –39 °С. У гіперстені вмісних порід виявлено багато‐
фазові включення (розчин + рідкий СО2 + тверда фаза) з Тгом = 680–750 °С. 
Я. Бєлєвцев,  А. Дроздовська,  С. Кузнєцова  та  І. Щербань  схарактеризували 
умови  утворення  альбітитів  за  обчисленими  термодинамічними  й  термо‐
барогеохімічними даними. Виявилось, що утворення карбонатовмісних аль‐
бітитів  відбувалося  за  температури від 300 до 160  °С  (визначено за Тгом)  і 
тиску ~ 60 МПа з розчинів зі значною кількістю НСО3–, Сl–, СО32–. Оптимальні 
умови для утворення безкарбонатних альбітитів – 400–300 °С, тиск – бли‐
зько 100 МПа. У праці В. Коваля проаналізовано термобарогеохімічні умови 
формування рудоекстрагованих систем, які є одним з етапів розвитку вели‐
ких флюїдоакумулювальних систем, що формуються в зонах зминання гли‐
бинного  закладання. Флюїди  в  них  збагачені  СО2,  парціальний  тиск  якого 
регулює  рухомість  кремнезему  й  алюмінію.  Втрата  флюїдом  СО2  призво‐
дить до стрибкоподібного підвищення концентрації й лужності залишково‐
го флюїду, який за Т < 400 °С екстрагує з порід значну кількість урану, фор‐
муючи рудоносний розчин. Для процесів калієвого метасоматозу характер‐
на  температура  395–300  °С,  натрієвого  –  290–210,  карбонатного  –  250–     
200 °С. Є. Кучеренко запропонував використовувати для визначення мікро‐
кількості фтор‐іона у водних витяжках і породах методику, яка ґрунтується 
на  п е уоєднанні  м тод   пікової  паперової  хроматографії  й  люмінесцентного 
аналізу.  

У  збірнику  тез  наради  “Термобарогеохимия  эндогенных  процессов” 
(Благовєщенськ,  1984)  представлено  доповідь  Д.  Возняка  й  Л.  Горбачової 
“Установка для извлечения газовых включений из минералов и ввода их в 
хроматограф с использованием двухколодочной схемы”. Розроблений при‐



   

     
 

160 

лад дає змогу визначати CO2, N2, SO2, He, а також Н2О й  інші компоненти в 
газах, виділених із включень у мінералах. 

У  1970‐х  роках  виявили флюїдні  включення вуглеводнів  (здебільшого 
рідкі  й  газові  розчини  метану)  у  мармароських  “діамантах”  Українських 
Карпат (Возняк, Квасница, Галабурда, 1974 та ін.). З’явились публікації про 
температурні умови утворення докембрійських гранітів і альбітитів на од‐
ному з родовищ урану УЩ (Гнатенко, 1976) та про включення сірководню у 
кварці з гранітоїдів (Лазаренко, 1980). У праці, присвяченій мінералогії вуг‐
леносних товщ Донбасу (Квасница, Галабурда, Симбирцев, 1982), наведено 
результати  дослідження  кристаломорфології  кварцу,  газово‐рідких  вклю‐
чень у ньому та ізотопного складу кисню й вуглецю. На цій підставі розкри‐
то  зональне  поширення  виявлених  на  різній  глибині  й  у  різних  частинах 
басейну  мінеральних  утворень  та  їхні  генетичні  особливості,  висловлено 
припущення щодо можливості знахідок у Донецько‐Макіївському районі на 
глибині  1–2 км покладів нафти й  газу.  Євгенія Лазаренко в кандидатській 
дисертації  “Ударно‐метаморфизованный  кварц  горных  пород  астроблем 
Украинского  щита”  (1984)  уперше  визначила  температуру  гомогенізації 
газово‐рідких включень, які декорують планарні елементи у кварці з імпак‐
титів УЩ. Ця температура (130 °С) відповідає залишковій   температурі під 
час  імпульсного  стиснення  кварцу  за  10–20 МПа.  За  даними  А.  Вальтера 
(200 мпульсного  ік‐4),  саме  в  разі  такого  і стиснення  експериментально  ф
сують появу планарних елементів у кварці. 

У  1984  р.  опубліковано  монографію  Б.  Заціхи,  В.  Квасниці,  С.  Галія  та      
О. Матковського  “Типоморфизм минералов полиметаллических и ртутных 
месторождений Закарпатья”. У ній серед численних типоморфних генетич‐
них  і  розшуково‐оцінних  ознак  мінералів  виділено  й  термобарогеохімічні 
ознаки, визначено стадійність процесів рудоутворення. Наведено результа‐
ти  досліджень  (власні  й  інших  науковців),  головно,  кварцу  й  кальциту,  а 
також сфалериту й бариту. Для родовищ Вишківського рудного району ви‐
значено  таку Тгом  первинних  включень  у  кальциті  й  асоційованому  з  ним 
кварці:  ранній  кальцит  {101̅1}  –  100–260  °С;  пізній  кальцит  {011 ̅2}  –  60–      
80; кварц – 120–260 °С. Для кварцу типу мармароських “діамантів” зафіксо‐
вано  температуру  гомогенізації  140–240  °С  і  кріометрії  –  110–68  °С  (газ); 
тиск за Т = 180–220 °С становить 11·105 Па. Близькі значення Тгом виявлено 
для  сфалериту  Берегівського  (150–255  °С)  і  Біганського  (150–245  °С)  ро‐
довищ. 

Важливі термобарогеохімічні дані, що їх отримали київські науковці, мі‐
стяться  у  двотомнику  тез  Сьомої  всесоюзної  наради  “Термобарометрия  и 
геохимия рудообразующих флюидов (по включениям в минералах)” (Львів, 
1985)  (див.  рис.  68).  Зокрема,  С. Кузнєцова  та  О. Лазаренко  досліджували 
процеси утворення включень гвинтової форми у кварці; вони з’являються 
внаслідок розчинення гвинтових метакристалів рутилу, який формується в 
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процесі  розкладання  біотиту  під  час  гідротермальної  зміни  порід  мінера‐
лоутворювальними  розчинами.  В.  Блажко  запропонував  методику  визна‐
чення газів у породах і мінералах. Д. Возняк схарактеризував ті особливості 
перетворення  включень  мінералоутворювального  середовища,  які  позна‐
чаються на їхньому хімічному й фазовому складі та формі, разом з Г. Малюк 
проаналізував питання визначення  складу  газових компонентів флюїдних 
включень,  вилучених  термічним  способом,  а  з  колективом  авторів  описав 
установку для хроматографічного визначення газів, вилучених з мінералів. 
О. Щириця  зі  співавторами  запропонував  удосконалену  термобарокамеру, 
навів  схему  для  вивчення  включень мінералоутворювальних флюїдів,  яка 
дає   перетвореннями змогу проводити експерименти з фазовими включень 
в температурному інтервалі 20–600 °С.  

Г. Кульчицька й Д. Возняк навели дані про РТ‐умови карбонатитоутво‐
рення  чернігівського  комплексу  Приазов’я.  В  апатиті  з  кальцитового  кар‐
бонатиту (севіту) вони виявили первинні включення карбонатного розпла‐
ву й сингенетичні включення вуглекислого флюїду, які дали підстави при‐
пустити, що кристалізація мінералу відбувалася з гетерогенного карбонат‐
ного сольового розплаву, насиченого СО2, за температури не нижче 1 200 °С 
і тиску близько 800–900 МПа. Д. Возняк зі співавторами вивчив склад і умо‐
ви утворення апатиту Давидківського масиву габро‐сієнітів (північно‐захід‐
на  частина  УЩ):  мінерал  кристалізувався  за  високої  температури  (1  350–     
1 310 °С) з магматичного розплаву малої в’язкості й густини. Ю. Галабурда 
та В. Квасниця в доповіді, присвяченій включенням нафти в гідротермаль‐
ному кварці вугленосної товщі Донбасу, зазначили, що рідка фаза всіх пер‐
винних включень представлена органічною сполукою типу нафти. Під час 
нагрівання одного з таких включень з найбільшим наповненням (близько 
80 %) за 75 °С рідина потемніла, а за 80 °С включення розтріскалось. Зроб‐
лено висновок, що мінералоутворювальним середовищем, очевидно, слугу‐
вав безводний гетерогенний флюїд, рідка фаза якого представлена нафтою, 
а в газовій фазі є метан (переважає), етан, пропан і СО2. Г. Кульчицька дослі‐
джувала включення в гіпсі для вирішення деяких питань осадового мінера‐
лоутворення.  Вивчення  включень  у  мінералі  з  міоценових  відкладів  При‐
карпаття  й  Керченського  півострова  засвідчило  таке:  хоча  якісний  склад 
розчинів включень  і не суперечить  їхньому морському генезису, та макси‐
мальна  концентрація  NаCl  у  включеннях  не  перевищує  9  мас.  %,  а  деякі 
включення свідчать про солоність, нижчу від середньої океанічної. На під‐
ставі наявності у включеннях СО2 й СН4, високої забрудненості середовища 
мінералоутворення бітумами  і просторового зв’язку гіпсової товщі з родо‐
вищами сірки зроблено висновок, що джерелом сульфату були еманації га‐
зів, збагачені сірководнем і органічними сполуками. 

К. Литовченко  і  В. Коваль  за  даними вивчення включень у пегматитах 
УЩ проаналізували зв’язок пегматитоутворення з метаморфізмом. У ділян‐
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ках розвитку метаморфічних порід верхів гранулітової–низів амфіболітової 
фації метаморфізму тиск флюїду 350–250 МПа, визначений за включеннями 
в метаморфічних мінералах,  знижувався  до  80–50 МПа  (за  включеннями  у 
власне  пегматитових  мінералах).  Температура  формування  пегматитових 
жил варіює від 1 100 до 150–100 °С. Пегматити центральної частини щита й 
окремі  пегматитові  жили  Західного  Приазов’я  (верхи  амфіболітової–низи 
зеленосланцевої фації) формувалися в інтервалі 620–150 °С, тиск змінював‐
ся від 250 до 50 МПа. 

В. Фоменко,  О. Терещенко,  С. Коржнєв  та  Є. Пісковський  у  публікації, 
присвяченій  характеристиці  газово‐рідких  включень  у  залізорудній  товщі 
Правобережного  району  УЩ,  зазначили,  що  включення  метаморфічного 
етапу  мають  суттєво  вуглекислотний  склад,  Тгом  становить  430–480 °С.  У 
ділянках  гранітизації  переважають  газово‐рідкі  включення  з  твердою фа‐
зою, малим вмістом СО2 і Тгом до 450 °С. У зонах значних тектонічних пере‐
творень і великих розривних порушень переважають газово‐рідкі й суттєво 
рідкі включення з Тгом = 300–350 °С (у рідку фазу). 

А. Калініченко, Л. Васальська,  І. Матяш  і В. Прошко досліджували  склад 
флюїдних фаз включень у кварці й польових шпатах  гранітів  і пегматитів 
УЩ  методами  протонного  магнітного  резонансу  і  газової  хроматографії. 
Визначено,  що  високотемпературний  “стільниковий”  β‐кварц  містить      
Н2О  (0,11  мас.  часток  %),  СО2  (0,012  мас.  часток  %),  Н2  (20  см3/кг)  і  СН4     
(104  см3/кг),  а  післяінверсійний  кварц  –  Н2О  (0,03  мас.  часток  %),  СО2       
(0,015 мас. часток %), Н2 (20 см3/кг), СН4 (27), СН2 (119 см3/кг). Зі “стільни‐
кового” кварцу Н2О і СО2 виділяються на повітрі в одному температурному 
інтервалі  –  600–800 °С.  Польові шпати,  які  співіснують  з  кварцом, містять 
більше  води  й  СО2,  а  співвідношення  Н2О/СО2  знижується  від  кварцу  до 
польових шпатів. 

Ю. Кузнєцов  схарактеризував  температурний  режим  утворення  зруде‐
ніння нового типу в Донбасі (50 км від Нагольного кряжа), яке представле‐
не вкраплено‐прожилковою мідною, молібденовою, Те‐Ві, Pb‐Zn, арсеновою 
та  іншою мінералізацією.  Вмісна  товща  складена  піщано‐глинистими  вуг‐
лецевмісними породами С2; поширені андезит‐трахіандезитові й лампрофі‐
рові магматичні утворення. Визначений температурний інтервал кристалі‐
зації мінералів такий,  °С: у рудоносних прожилках серед метасоматитів по 
осадових породах і андезитах – 400–140 і 400–110, відповідно; у безрудних 
прожилках  кварцового  і  кварц‐карбонатного  складу  в  метасоматитах  по 
осадових  породах  і  андезитах  –  480–220  і  400–200,  відповідно;  у  вмісних 
породах  –  490–200. Незважаючи на  значні  коливання  температури від по‐
чаткової до завершальної стадій мінералоутворення, у всіх групах основна 
кристалізація  “вкладається”  в  інтервал 380–280  °С  (70–80 % вимірювань). 
Вивчення метаморфогенного кварцу і кварц‐карбонатних жил у тій же вуг‐
леносній  товщі  за  межами  рудоносних  структур  засвідчує  значно  нижчі 
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значення температури їхнього формування – 280–80 °С, головно 140–80 °С 
(80 %  зі 106 вимірювань). 

О. Івантишина  вивчала  умови  утворення  масивних  сульфідних  руд 
Слов’янського  рудопрояву  ртуті  (Донбас)  з  використанням  дослідження 
включень у карбонатах. Зруденіння представлене масивними рудами піри‐
ту  й  марказиту  з  незначним  вмістом  халькопіриту,  кіноварі  й  брункіту;   
рудні  тіла  залягають  у  доломітистих  пісковиках  і  вапняках  Р1.  Визначено 
таку послідовність мінералоутворення: халькопірит – коломорфний або ку‐
бічний пірит – брункіт (зрідка з дрібними включеннями кіноварі) – гребін‐
частий марказит – кальцит. У кальциті виявлено газово‐рідкі (10–30 % га‐
зової фази)  і  суттєво  газові  включення.  Температура  гомогенізації  газово‐
рідких включень у дорудному кальциті становить 200–250 °С, у пізнішому 
(з включеннями брункіту й голочок марказиту) – від 180 до 250 °С. Зазна‐
чимо, що О.  Івантишина виконала також детальні термобарогеохімічні до‐
слідження кіноварі Донбасу.  Зокрема,  визначено Тгом  у різних морфологіч‐
них типах кіноварі Микитівської групи родовищ, °С: вкраплення – 160, при‐
зматичні  кристали  –  150–120,  ромбоедричні  кристали  –  140–105.  У межах 
Слов’янського рудного поля включення в кіноварі зазнають гомогенізації в 
інтервалах 160–175 та 110–120 °С. 

Увагу мінералогів привернули окремі нові об’єкти, як‐от мінерали гря‐
зьових  вулканів  Керченського  півострова  (Кульчицкая,  Щирица,  1984). 
Включення  в  бариті  (Кульчицкая,  1985)  і  кальциті  (Калюжный,  Телепко, 
Щирица, 1984) з викидів грязьових вулканів дали змогу схарактеризувати 
середовище  їхнього джерела як водно‐газову  суміш, що мала температуру 
130–150  °С  і перебувала під тиском 40 МПа. За цими даними зроблено ви‐
сновок  про  зародження  грязьових  вулканів  на  значних  глибинах  і  викид 
стічної  водно‐пелітової  речовини  під  дією  вуглеводневих  газів,  тиск  яких 
перевищував гідростатичний і наближався до граничного, що забезпечува‐
ло експлозію грязьової маси через гірські породи, які залягають вище. 

У 1980‐х роках з’явилися нові публікації стосовно визначення за вклю‐
ченнями в мінералах умов утворення магматичних порід. Д. Возняк, В. Ква‐
сниця  і  В.  Крочук  (1981)  досліджували  первинні  включення  в  баделеїті  з 
карбонатитів УЩ,  які  утворилися  з  карбонатитової магми.  Результати  ви‐
значення  тиску  за  включеннями  в  апатиті  (800–900  МПа)  дали  підстави 
трактувати українські карбонатити як найбільш високобаричні утворення 
серед  карбонатитів  світу.  Усебічно  обґрунтовано  новий  генетичний  тип 
кварцу  –  скелетні  кристали  з  включеннями  вуглеводнів  (Д. Возняк  зі       
співавт., 1973, 1978). Принципово по‐новому схарактеризовано генезис сті‐
льникового кварцу: не внаслідок перепаду РТ‐параметрів,  а  завдяки мета‐
стабільному РТ‐переходу під час нешвидкого охолодження (Возняк, 1979). 

Згодом  одержали  нову  інформацію  про  особливості  магматичного  мі‐
нералоутворення,  пов’язаного  з  кайнозойським магматизмом,  за  розплав‐
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ними включеннями в санідині (анортоклазі), тридиміті й кварці з міароло‐
вих  порожнин  у  дацитах  Чорної  гори  Закарпаття  (Квасница,  Мельников, 
Возняк и др., 1987). За включеннями гомогенного захоплення  (газовими з 
найбільшим вмістом твердих фаз такої гетерогенної системи) отримано РТ‐
параметри кристалізації санідину (анортоклазу): Т = (1 175–1 000) ± 15 °С,   
Р = [(20–25)∙105] ± 0,5∙105 Па. Кристалізація його разом з тридимітом і квар‐
цом  відбувалася  з магматичного розплаву  (очевидно,  сольового)  за  інтен‐
сивного виділення газової фази. 

Протягом  описуваного  періоду  важливі  скрупульозні  дослідження 
включень  в  осадових  мінералах  гіпсоангідритових  відкладів  України  про‐
вадила Г. Кульчицька. Результати висвітлено в її кандидатській дисертації, 
окремих статтях (1982–1988) і третій книзі з циклу “Мінерали Українських 
Карпат”  (2003)  (див.  рис.  46),  у  якій  схарактеризовано  гіпс  і  ангідрит.  За 
включеннями  ангідриту  в  гіпсі  зроблено  висновок,  що  в  солеродному  ба‐
сейні,  який  був  у  Передкарпатті  протягом  тираського  часу,  осадження     
сульфату кальцію відбувалось у вигляді як гіпсу, так і ангідриту. Специфіч‐
ність умов у неогеновому басейні, на думку дослідниці, полягала в наявнос‐
ті в морській воді органічної речовини, зокрема бітумів нафтового ряду. 

У  збірнику наукових праць  “Геохимия и термобарометрия эндогенных 
флюидов”  (1988)  опубліковано  три  статті  київських  науковців.  Зокрема,     
Д. Возняк у праці “Преобразование включений минералообразующей среды 
и  его  генетическая  интерпретация”  проаналізував  вплив  на  інформатив‐
ність  включень  таких  явищ:  дифузія  речовини  через  кристалічну  ґратку 
мінералу; перетворення включеннями рівноважної форми від’ємного крис‐
тала; перенаповнення включень; розтріскування й розтягнення включень; 
відкладання  речовини  мінералу‐господаря  із  вмісту  включень  у  разі  зни‐
ження  температури;  зміна  включень  у  градієнтних  полях  та  ін.  У  статті       
Л.  Пасальської  зі  співавторами  “Исследование  состава  флюидной  фазы 
включений  атомно‐абсорционным методом”  наведено  результати  вивчен‐
ня методами парамагнітного  резонансу й  газової  хроматографії  розподілу 
Н2О, СО2, Н2, СН4  і СО у кварці й польових шпатах, що співіснують, з різних 
гранітів УЩ. Висловлено припущення, що виявлений розподіл летких речо‐
вин відображає порядок кристалізації мінералів. Визначено, що найбільший 
ореол  утворює  водень,  менший  –  Н2О.  Ганна  Кульчицька  (“Исследование 
включений  в  гипсе для решения некоторых вопросов  осадочного минера‐
лообразования”)  виявила  в  гіпсі  сингенетичні  включення  ангідриту,  які 
доводять  спільне  осадження  в  давньому  солеродному  басейні  обох  форм 
сульфату кальцію: гіпсу й ангідриту. Визначено, що наявність гіпсу з вклю‐
ченнями сірковмісних бітумів може бути розшуковим критерієм для вияв‐
лення проявів самородної сірки.  

У 1990 р. в ІГФМ АН УРСР відбувся останній всесоюзний семінар з тер‐
мобарогеохімії,  у  якому  взяли  участь  представники  чотирьох  головних на 
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той  час  термобарогеохімічних  центрів  країни  –  Львівського,  Київського, 
Московського  й  Новосибірського  (рис.  78).  На  семінарі  обговорювали  ак‐
туальні проблеми термобарогеохімії й перспективи розвитку науки. 

 

 
Рис. 78. Учасники останнього всесоюзного семінару з термобарогеохімії,  

ІГФМ АН УРСР, Київ, 1990. 
Зліва направо: В. Наумов (ГЕОХІ АН СРСР, Москва), В. Сімонов, І. Бакуменко, А. Томіленко 

ІГГ СО АН СРСР, Новосибірськ), Г. Кульчицька, Д. Возняк (ІГФМ АН УРСР, Київ), перший пра‐
ору и
(
в ч – І. Зінчук, друг й – В. Ковалевич (ІГГГК АН УРСР, Львів). 
 

У  цей же  час  з’явились праці науковців  відділення металогенії,  у  яких 
використано  термобарогеохімічні дослідження. У монографії  “Вулканоген‐
ное рудообразование в Паннонском срединном массиве” (Науменко,  Гонча‐
рук, Коптюх, 1986) (рис. 79) проаналізовано фізико‐хімічні умови утворен‐
ня золото‐поліметалевого зруденіння, у тім числі температуру формування 
мінералів на окремих родовищах і рудопроявах Закарпатського прогину, за 
даними термобарогеохімічних досліджень різних авторів. Визначено широ‐
кий  температурний діапазон  –  від  390  до  50 °С. Найвища температура ру‐
доутворення  (330–240 °С)  характерна  для  початкових  стадій;  згодом  ево‐
люція  рудоутворювальних  розчинів полягала в тому, що кожна нова стадія  
починалась  за  температури,  яка  перевищувала  мінімальну  температуру 
рудоутворення попередньої стадії. Зазначено, що на багатьох родовищах це 
відбувається  на  однаковій  або  порівняно  великій  глибині,  тобто  відбу‐
вається процес телескопування, звичайно характерний для близькоповерх‐
невих  родовищ.  Основна  продуктивна  мінералізація  сформувалася  за  Т  =     
= 340–120 °С, головні сульфідні мінерали кристалізувались за 255–165 °С. 
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Рис. 79. Наукові 7), які містять   праці, головно, київських учених (1978–200

важливу термобарогеохімічну інформацію. 
 

У статті про нові дані з геології й умов утворення золоторудного родо‐
вища  Балка  Широка  (Коптюх,  Гостяева,  Лазаренко  и  др.,  1995)  наведено 
результати дослідження включень у кварці й карбонатах з порід джеспілі‐
тового  типу.  На  підставі  співвідношення  фаз,  морфології,  складу  флюїдів 
виділено такі  генетичні  типи включень:  багатофазові рідинно‐газові й  га‐
зово‐рідкі,  інколи  з  мінералами‐в’язнями  й  мінералами‐супутниками;  сут‐
тєво  газові  вуглекислотні;  газово‐рідкі  низькотемпературні.  Найчастіше 
трапляються включення першого типу, релікти розчинів яких простежено 
на межі окремих індивідів кварцу й у випадку заліковування тріщин у них. 
Під час нагрівання включень у деяких з них змінюються контури меж між 
фазами  й  відбуваються  інші  перетворення.  Включення,  які  витримують 
нагрівання  до  450 °С,  не  зазнають  гомогенізації,  а  основна маса  включень 
розтріскується.  Температура  гомогенізації  включень  другого  типу  коли‐
вається  в  межах  260–370 °С.  Мінерали‐в’язні  розчиняються  за  Т  <  80  °С. 
Концентрація розчинів становить 7–20 % і більше, у їхньому складі наявні 
хлориди  кальцію,  калію  й  натрію,  а  також  гідрокарбонати  кальцію.  Тиск 
мінералоутворювальних розчинів включень – 80,8–85,3 МПа. Гомогенізація 
вуглекислотних включень відбувається в інтервалі 120–345 °С. Температу‐
ра часткової гомогенізації СО2 – 24 і 26 °С у рідку фазу, тиск мінералоутво‐
рювальних розчинів – від 45,5 до 85,9 МПа. Газово‐рідкі низькотемператур‐
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ні включення у кварці мають витримане наповнення (85 %) рідкої фази й 
температуру гомогенізації в рідку фазу 125 °С. У карбонатах рідкісні газово‐
рідкі включення наповнені рідкою фазою на 70 % і зазнають гомогенізації в 
рідку фазу за 260 °С. Вивчено також склад рідкої й газової фаз у жильному 
незолотоносному кварці: у  газовій фазі переважає СО2. Для золото‐поліме‐
талевого  типу,  на  відміну  від  золото‐джеспілітового,  характерним  компо‐
нентом газової фази є H2S. 

У публікаціях В. Шумлянського зі співавторами проаналізовано особли‐
вості  формування  золотого  зруденіння  на  Вільховатському  й  Бобриківсь‐
кому рудопроявах з використанням термобарогеохімічних та ізотопно‐гео‐
хімічних  досліджень.  На  Вільховатському  рудопрояві  виділено  три  послі‐
довні мінеральні асоціації. Перша представлена березитами й тісно пов’яза‐
ними з ними анкерит‐кварцовими прожилками або жилами з піритовою мі‐
нералізацією. Максимальна Тгом включень у кварці становить 360 °С, в анке‐
риті – до 300 °С. Друга мінеральна асоціація – це анкерит‐кварцові прожил‐
ки  з  поодинокими  дрібними  вкрапленнями  сфалериту,  піриту,  марказиту, 
буланжериту,  тетраедриту,  галеніту,  халькопіриту,  антимоніту,  кіноварі. 
Серед жильних мінералів є сидерит, титаніт, дикіт, часто трапляється гірсь‐
кий кришталь. Максимальні значення Тгом у кварці – 260 °С, в анкериті – до 
225, у гірському кришталі – до 180 °С. Газова фаза складена з СО2 (92–94 %), 
СН4 (до 25 %) і N2 (3,5–8,0 %). Третю мінеральну асоціацію (кальцит і барит) 
виявлено тільки на нерудному фланзі, Тгом у кальциті становить 70–160 °С. 

На Бобриківському рудопрояві виділено чотири мінеральні асоціації. До 
першої  належать  березити  й  анкерит‐кварцові  жили,  з  якими  пов’язаний 
кубічний  пірит  (поодинокі  метакристали  й  їхні  прожилки).  Температура 
гомогенізації включень у кварці досягає 400 °С. Друга мінеральна асоціація 
представлена  кварц‐анкеритовими  жилами  з  великою  кількістю  піриту, 
арсенопіриту,  сфалериту,  халькопіриту,  тетраедриту,  бурноніту,  трап‐
ляються піротин і самородне золото. Максимальні значення Тгом включень у 
кварці становлять 225–285 °С, газова фаза містить N2 (64,3 %), СО2 (32,2) та 
СН4 (3,5 %). Третя мінеральна асоціація – кварц, сидерит, анкерит, галеніт, 
буланжерит,  фрейбергіт,  герсдорфіт,  самородне  золото,  хлорит.  Макси‐
мальна Тгом включень у кварці становить 180–250 °С. До четвертої асоціації 
належать тонкі прожилки кварцу з анкеритом, кальцитом, донбаситом, ди‐
кітом, дуже зрідка – кіновар’ю. 

У праці “Про термобарогеохімічну відмінність рудних ярусів від безруд‐
ної зони на Бобриківському золоторудному родовищі” (1995) К. Деревська 
навела результати визначення Тгом газово‐рідких включень у кварці різних 
мінеральних  асоціацій,  на  підставі  яких  виділено  декілька  температурних 
інтервалів мінералоутворення:  з першою, найбільш високотемпературною 
(440–290  °С)  мінеральною  асоціацією  пов’язане  утворення  метакристалів 
піриту  й  арсенопіриту  та  анкерит‐кварцових  прожилків  (її  виявлено  в 
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усьому вивченому розрізі від 0 до 1 300 м); з другою (280–260 °С) – форму‐
вання  сфалерит‐галеніт‐халькопіритової  мінералізації  в  інтервалі  260–   
180  °С  (поширена,  головно,  у  нижньому  (570–1  330  м)  і  верхньому  (до       
270 м) рудних ярусах); третя асоціація – сульфосільна (240–200 °С), найчас‐
тіше трапляється у верхньому рудному ярусі, до неї приурочені максималь‐
ні  за  розміром  виділення  золота;  найбільш  низькотемпературна  (200–     
100 °С) мінеральна асоціація представлена безрудними кварц‐анкерит‐хло‐
ритовими  прожилками  (чітко  виявлена  в  безрудній  зоні).  За  даними  де‐
крептометричного аналізу з’ясовано, що для рудних ярусів і безрудної зони 
характерне  виділення  газу  в  температурному  інтервалі  200–280  °С.  Рудні 
яруси  відрізняються  від  безрудної  зони  наявністю  золотовмісних  міне‐
ральних  асоціацій  і  виділенням  значно  більшої  кількості  газів  під  час  де‐
крепітації кварцу. 

Генезису  золото‐поліметалевого  зруденіння  присвячено  монографію   
Ю.  Коптюха  “Золото‐полиметаллическое  оруденение  Внутрикарпатского 
вулканического пояса” (1999) і статтю Ю. Коптюха й В. Кулібаби “К пробле‐
ме  генезиса  золотого  оруденения  Береговского  рудного  района  Закарпа‐
тья” (1997). Автори узагальнили термобарогеохімічні дані різних дослідни‐
ків з вивчення включень у кварці, сфалериті, адулярі й бариті Берегівського 
родовища.  Виділено  п’ять  стадій  мінералоутворення:  1)  адуляр‐кварцову 
сульфідоносну з парагенезисом кварц–адуляр–серицит–альбіт–пірит–халь‐
копірит–сфалерит–галеніт  (390–240 °С); 2) кварц‐поліметалеву з парагене‐
зисом кварц–сфалерит–галеніт–пірит–халькопірит–бляклі руди–електрум–
полібазит–пірсеїт–гідрослюди  (325–160 °С);  3)  кварц‐гематитову  з  параге‐
незисом кварц–гематит–пірит (295–210 °С); 4) карбонат‐кварцову з сульфі‐
дами  й  парагенезисом  кварц–карбонат–пірит–сфалерит–марказит–галеніт 
(220–120  °С);  5)  кварц‐барит‐каолініт‐гідрослюдисту  з  парагенезисом 
кварц–барит–дикіт–каолініт–гідрослюда–халцедон–алуніт–гематит–пірит–
золото–марказит (255–100 °С). 

Надзвичайно важливі деякі нові методичні підходи київських дослідни‐
ків  до  термобарогеохімічних досліджень.  Зокрема,  спеціально  сконструйо‐
вана кріометрична приставка до газового хроматографа (Кульчицкая, Воз‐
няк, Галабурда, Павлишин, 1992) дає змогу визначати методом піролітичної 
хроматографії найпоширеніші компоненти в мінералах, а застосування ме‐
тодики  поетапного  відбирання  піролітичного  газу  через  певні  проміжки 
підвищення  температури  –  виявити  динаміку  виділення  окремих  компо‐
нентів газової суміші в температурному полі. Автори дійшли висновку, що 
хемосорбовані леткі елементи (Н, N, S, F, Cl, C та  ін.) – це такі ж домішки в 
мінералах, як і інші неметали й метали, що їх мінерал намагається позбути‐
ся  для  зменшення  внутрішньої  енергії  кристалів.  Леткі  компоненти  най‐
більш чутливі до будь‐яких змін температури, тиску й потенціалу кисню в 
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середовищі  мінералоутворення,  тому  склад  цих  домішок  обов’язково  від‐
дзеркалюватиме умови кристалізації мінералу та його подальших змін.  

Важливе  значення  має  діагностований  вплив  γ‐опромінення  на  склад 
вуглеводневих включень у кварці (Возняк, Литовченко, Кульчицька, 1997). 
Цікавим  є  розроблений  Д.  Возняком  і  В.  Павлишиним  метод  оцінки  міні‐
мальних значень РТ‐параметрів мінералоутворення за явищами плавлення 
й розтріскування включень самородного золота у кварці та за включення‐
ми СО2, що зафіксували ці явища. Ефективним виявився метод визначення 
за рідинно‐газовими “стільниковими” включеннями РТ‐параметрів форму‐
вання  “стільникового”  кварцу  –  параморфози  низькотемпературної  моди‐
фікації  мінералу  по  високотемпературній  з  густою  мережею  залікованої 
тріщинуватості (Д. Возняк). 

Унаслідок  виконаних  термобарогеохімічних  досліджень  виявлено,  що 
високотермобаричні  потоки  СО2‐флюїду  (як  продукти  дегазації  основ‐
ної/ультраосновної магми) брали участь у формуванні родовищ різних ко‐
рисних копалин у межах УЩ (Возняк, Павлишин, 2001). Цим потокам при‐
таманні  високі  значення  РТ‐параметрів  (максимальні:  Т  –  не  нижче  від          
1 200–1 100 °С, Р = 870–820 МПа). Вони надходили з глибини понад 40 км. 
На Майському золоторудному родовищі такі потоки зумовили плавлення й 
розтріскування включень самородного золота у кварці й утворення вклю‐
чень  силікатного  складу,  а  в  літієвих пегматитах  Інгуло‐Інгулецького  гео‐
блока – плавлення й розтріскування піротину та появу у кварці (апоскарно‐
ві кварцити літієвого родовища Надія) вторинних включень, у яких капсу‐
льовані сульфідні, силікатні й карбонатні розплави. Виконані згодом дослі‐
дження  засвідчили,  що  СО2  є  важливою  складовою  ендогенних  процесів 
мінералогенезу  різних  геологічних  об’єктів  УЩ  (Возняк,  2015).  Науковець 
зазначив,  що  протягом  тривалих  термобарогеохімічних  досліджень  з’яви‐
лося багато даних про участь потоків СО2‐флюїду у формуванні родовищ  і 
рудопроявів різноманітних корисних копалин. Прояви таких потоків,  крім 
зазначених вище районів, виявлено в камерних пегматитах  і на Пержансь‐
кому берилієвому родовищі (Волинський мегаблок), Азовському Zr‐RЕЕ ро‐
довищі та RЕЕ‐U‐Th рудопрояві Діброва (Приазовський мегаблок).  

У  камерних пегматитах потоки СО2‐флюїду брали  участь  у  завершаль‐
них стадіях формування на північній і центральній ділянках пегматитового 
поля, сприяючи формуванню пізнього кварцу типу Д, який кристалізувався 
з гетерогенної системи мінералоутворювальних розчинів типу водний роз‐
чин  +  фази  СО2.  На  Пержанському  родовищі  головний  мінерал  Ве  –  гент‐
гельвін  –  кристалізувався  з  гетерогенної  мінералоутворювальної  системи 
високотемпературний водний сольовий розчин + рідкий СО2, доказом чого 
є знахідки  сингенетичних первинних включень СО2 і водно‐сольового роз‐
чину  (Возняк,  Галабурда,  Бельський,  Довбуш,  2015).  Про  високі  РТ‐пара‐
метри  потоків  СО2  свідчать  своєрідні  за  будовою  й  генезисом  вторинні 
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включення,  які  назвали  включеннями  з  проміжною  мінеральною  фазою, 
або так звані включення з “шапочкою” (рис. 80), які є індикаторними, оскі‐
льки утворюються тільки за високих значень температури й тиску потоків 
СО2 (Возняк, Бельський, Остапенко, 2012). 

 

   

Р

а  б 

иис. 80. “Шапочка” включення скла (Gl) у кварці (Q), складена халькопір том (Chal)  
і продуктами його зміни, за (Возняк, Крамар, Бельський та ін., 2013): 

 – РЕМ‐зображення включення (сканувальний мікроскоп ISM‐6700F); б – те саме вклю‐
ченн

а
я в прохідному світлі оптичного мікроскопа. 
 

У монографії  “Методи  генетичної мінералогії”  (Павлишин, Пономарен‐
ко, Возняк, 2002) (див. рис. 79) серед методів дослідження флюїдних вклю‐
чень  виділено  й  детально  схарактеризовано  недеструктивні  (не  потре‐
бують  розкриття  включень)  і  деструктивні  (супроводжуються  частковим 
або  р включень  р  цілковитим  уйнуванням  у  міне алах) методи  (див.  вище 
другий розділ).  

Важливою  є  публікація  Д.  Возняка  (20031)  щодо  з’ясування  глибини    
формування заніркових пегматитів Волині й оцінки потужності зони їхньо‐
го  поширення  на  глибину  за  флюїдним  тиском,  реконструйованим  за    
флюїдними включеннями. Автор дійшов висновку, що для визначення гли‐
бини  залягання  потрібно:  а)  обґрунтувати,  якою  була  мінералоутворю‐
вальна система (гідродинамічно відкрита, закрита, перехідна); б) з якомога 
більшою  точністю  з’ясувати  значення  флюїдного  тиску;  в)  переконатися, 
що флюїдні включення, за якими визначали тиск, не були захоплені з інтен‐
сивного флюїдного потоку. Потужність  зони поширення  за  глибиною  ста‐
новить 0,33 км і, ймовірно, досягає 1,1 км. Температуру гомогенізації “стіль‐
никових”  включень можна використовувати для визначення рівня ерозій‐
ного зрізу різних ділянок Володарськ‐Волинського пегматитового поля. 

У статті “Генетические типы золотого оруденения архейских зеленока‐
менных  структур  Украинского  щита”  (Фомин,  Демихов,  Лазаренко,  2003) 
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схарактеризовано умови формування золотих руд Сурської й Чортомлиць‐
кої зеленокам’яних структур Середнього Придніпров’я за даними термоба‐
рогеохімічних  та  ізотопних  (δ34S  і  δ18O)  досліджень.  Визначено  таку  Тгом 
включень у кварці з руд різного генетичного типу, °С: золото‐колчеданові – 
140–350;  Au‐Ag‐Bi‐Te  –  185–460  і  180–360;  Au‐Fe  –  120–380;  Au‐Ag‐Pb‐Zn  – 
110–420 і 220–270.  

Надзвичайно важливими були перші спроби використання складу лет‐
ких  компонентів  для  реконструкції  умов  мінералоутворення.  Зокрема,         
Г.  Кульчицька  й  Д.  Возняк  у  публікації  “Оцінка  параметрів  мінералоутво‐
рення за леткими продуктами піролізу мінералів” (2003) навели результати 
відт фворення РТ‐умов  ормування мінералів за складом продуктів піролізу в 
межах 50–1 050 °С.  

Узагальнювальні  дані  термобарогеохімічних  досліджень  наведено  в 
підручнику  “Генезис  мінералів”  (Павлишин,  Матковський,  Довгий,  2003, 
2007) (див. рис. 79). Вони стосуються використовуваних у термобарогеохі‐
мії методів (розділ 1)  і мінералоутворення під час різноманітних геологіч‐
них процесів – магматичного, пегматитового, післямагматичного  (пневма‐
толітового,  гідротермального  й  метасоматичного),  осадового  та  метамор‐
фічного  (розділ  5).  Схарактеризовано  магматичне  породоутворення  та   
формування  апатит‐магнетитових  руд,  рідкіснометалевого  й  циркон‐бри‐
толітового зруденіння. Утворення магматичних порід стисло проаналізова‐
но  за  результатами  вивчення  розплавних  включень,  наведеними  в  моно‐
графії  за редакцією В. Соболєва  і В. Костюка  “Магматогенная кристаллиза‐
ция по данным изучения включений расплавов” (1975). Визначено таку по‐
слідовність  мінералоутворення  у  складних  комплексах  ультраосновного‐
лужного складу: форстерит (від 1 450 до 1 350–1 340 °С), піроксен (від 1 260 
до 1  150–1 040), меліліт  (1 230–1 260),  апатит  (1 220–1 120), нефелін  (від      
1  200–1  170  до  1  160–830),  карбонати  (750–690  °С).  Найнижчі  значення   
температури характерні для гранітоїдів: гомогенізація включень у кварці й 
польових шпатах відбувається за температури не вище 950–990 °С  (зрідка   
> 1 000 °С) в інтрузивних гранітах і за дещо нижчих значень (від 760–780 до 
890–900  °С)  – в  анатектичних  (Бакуменко, 2001). Щодо апатит‐магнетито‐
вих  руд,  пов’язаних  з  карбонатитами,  то  визначено  таку  Тгом  включень  у 
їхніх  мінералах  (Панина,  Костюк,  1971),  °С:  клінопіроксен  –  1  200–1  260, 
апатит – 1 140–1 170, форстерит – 1 180–1 220, карбонати – 690–750. Тиск 
оцінено на рівні 60–100 МПа. Рідкіснометалеве зруденіння теж пов’язане з 
карбонатитами.  Його  типовим  представником  є  апатит‐рідкіснометалеве 
Новополтавське родовище  (Чернігівський карбонатитовий масив УЩ), для 
якого Є. Глеваський та С. Кривдік (1981) визначили досить високу темпера‐
туру  формування  (1  000–900  °С)  за  олівін‐клінопіроксеновим  і  доломіт‐
кальцитовим геотермометрами. Так  само високу температуру зафіксовано 
за  результатами  дослідження  включень  в  акцесорному  баделеїті, що  дало 
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підстави Д. Возняку,  В. Квасниці  й В. Крочуку  (1981) припустити кристалі‐
зацію кальцитових карбонатитів з майже мономінеральної карбонатитової 
магми.  Температура  захоплення  баделеїтом  карбонатитового  розплаву  
значно перевищувала 860 °С. Майже аналогічні значення для чернігівських 
карбонатитів  (750–700 °С)  отримали  В. Загнітко  й  І. Лугова  (1989)  за  ізо‐
топним  кальцит‐графітовим  геотермометром.  Виявлені  в  Україні  циркон‐
бритолітові руди (Азовське родовище у Східному Приазов’ї) – це новий тип 
рідкіснометалевого  зруденіння.  За  даними  вивчення  включень  з’ясовано, 
що температура кристалізації циркону й сингенетичного бритоліту є в ме‐
жах   1 200–870  °С,  а флюориту – нижче 800 °С  (Мельников, Возняк, Греча‐
новская и др., 2000). 

Важливим є узагальнення термобарогеохімічної інформації щодо пере‐
бігу  пегматитового  процесу,  генетично  пов’язаного  з  гранітоїдами.  За  да‐
ними А. Гінзбурга й Г. Родіонова (1960), умови формування різноглибинних 
гранітних пегматитів  такі:  1) пегматити дуже великих  глибин  (> 10 км)  – 
кварц‐польовошпатові  керамічні  й  рідкісноземельні,  Т  =  550–550  °С,  Р  =        
= 800–600 МПа; 2) пегматити великих глибин (7–11 км) – слюдоносні, 550–
500 °С, 800–600 МПа; 3) пегматити середніх глибин (3,5–7,0 км) – рідкісно‐
металеві,  650–600  °С,  400–300  МПа;  4)  пегматити  малих  глибин  (1,5–           
3,5 км) – кришталеносні, 750–700 °С, 200–140 МПа. Наведено значення Тгом 
розкристалізованих силікатних розплавів у кварці з мігматит‐гранітів, вла‐
сне  гранітів  і  пегматитів  анатектичного  походження  та  кварці  камерних 
пегматитів за  (Косухин, Чупин, Бакуменко, 1984), а також у кварці зовніш‐
ніх зон камерних пегматитів Волині (за В. Павлишиним). У схемі стадійності 
мінералоутворення у волинських камерних пегматитах (Лазаренко, Павли‐
шин, Латыш, Сорокин, 1973) виділено магматичну (700–650 °С), пневмато‐
літову  (600–500),  гідротермальну  (400–200 °С)  і  гіпергенну  (100  °С)  стадії. 
Проаналізовано  мінералоутворення  в  порожнинах  у  пегматитах  (камерах, 
занірках)  і  процеси  розчинення  й  метасоматичного  заміщення.  Доведено, 
що  для  визначення  температури  процесів  вилуговування можна  викорис‐
товувати результати вимірювання Тгом первинних газово‐рідких включень 
в альбіті (300–380 °С). Зіставлення цієї температури з температурою росту 
кварцу  в  занірках  засвідчує,  що  основна  маса  кристалів  кварцу  (моріон,  
димчастий  і  льодистий  кварц)  сформувалася  за  температури  близько  або 
вище 360 °С, а пізній безбарвний кварц – за Т ≤ 300 °С.  

Гідротермальне, осадове й метаморфогенне мінералоутворення схарак‐
теризовано в підручнику за результатами досліджень, що  їх отримали,  го‐
ловно, львівські науковці. 

На  початку  ХХІ  ст.  з’явились  важливі  публікації  з  результатами  комп‐
лексних термобарогеохімічних досліджень Азовського цирконій‐рідкіснозе‐
мельного  родовища.  Вивчено мінералогічні й  генетичні  особливості  родо‐
вища  (Мельников, Возняк,  Гречановская и др.,  2000), лікваційні процеси в 
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його межах (Мельников, Возняк, 2008), розроблено його генетичну модель 
(Мельников, 2005; Мельников, Козар, Стрекозов, 2007). 

Г. Кульчицька у праці  “Флюїдні включення у флюориті з сієнітів Азов‐
ського штоку (Східне Приазов’я)” (2007) зазначила, що розмаїття включень 
мінералоутворювального середовища є головною особливістю флюориту з 
цих сієнітів. Включення різні за агрегатним станом (тверді, рідкі й газопо‐
дібні), складом (силікатні, сольові, водні, вуглекислотні тощо), морфологією 
(кульки, краплі, ізометричні, сплющені, негативні кристали) і розміром (від 
сумірних  з  кристалом‐господарем  до  невидимих  оптичними  приладами). 
Форма майже всіх твердих включень (циркону, бритоліту, амфіболу, залізи‐
стої слюди, альбіту, галіту) свідчить про їхній рідкий стан у момент консер‐
вації у флюориті, тобто всі виявлені включення належать до власне флюїд‐
них. Розмаїття включень у флюориті зумовлено такими чинниками: 1) не‐
змішуваність між силікатними і фторидними розплавами; 2) прихована роз‐
шарованість  відокремленого  фторидного  розплаву  за  густиною;  3)  меха‐
нізм захоплення включень. За генезисом визначено прото‐, син‐, діа‐ й епі‐
генетичні включення, які послідовно змінюють одні одних. Одні кристали 
утворилися з “сухого” фторидного розплаву, який відділявся від силікатно‐
го на різних етапах кристалізації  сієнітів  і  був  збагачений різними доміш‐
ками – Zr, TR, P, Fe та лугами (за даними нагрівання включень температура 
його  була  не нижче  500, можливо,  800  °С),  інші  –  з фторидного  розплаву‐
розсолу  з  температурою  450  °С  і  нижче  (залишковий  сольовий  розплав  в 
інтерстиціях після кристалізації породоутворювальних  силікатних мінера‐
лів), який поступово замінювали концентровані водні розчини хлоридів. 

У публікації “Генетичні типи флюориту з сієнітів Яструбецького масиву 
(Український  щит)”  (Кульчицька,  Мельников,  2007)  описано  два  типи   
флюориту:  перший  –  магматичний  з  мінеральними  включеннями,  які      
мають  ознаки  утворення  з  розплаву,  другий  –  гідротермальний  з  газово‐
рідкими включеннями, серед яких домінують включення водних розчинів, 
пересичених карбонат‐іоном. Зіставлення включень у флюориті з яструбе‐
цьких і азовських сієнітів засвідчило, що процес мінералогенезу в багатьох 
аспектах  ідентичний.  В  обох  інтрузіях  склад  фтороносних  флюїдів  зміню‐
вався від силікатно‐фторидних розплавів, збагачених важкими елементами 
(Zr, TR, Fe),  до  суто  сольових розплавів  (хлоридних – в Азовському штоку, 
карбонатних – у Яструбецькому масиві)  і пересичених солями водних роз‐
чинів. Магматичний флюорит кристалізувався з “сухого” силікатно‐фторид‐
ного  розплаву,  локально  збагаченого  фосфатами,  Zr,  Fe  і  карбонат‐іоном; 
склад розплаву змінювався до суто сольового карбонатно‐фторидного. Ма‐
теринськими для гідротермального флюориту були водні розчини, переси‐
чені карбонат‐іоном. Однією з причин розмаїття фтороносних флюїдів мог‐
ли бути процеси незмішуваності між силікатним і фторидним розплавами. 
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Флюорит  Яструбецького  масиву  формувався  за  умов  вищого  флюїдного 
тиску й нижчої температури, порівняно з мінералом Азовського штоку. 

О. Лазаренко та Ю. Фомін у праці “Температурні умови формування Но‐
вокостянтинівського уранового родовища (Український щит)” (2009) наве‐
ли відомості про термобарогеохімічні параметри газово‐рідких включень у 
кварці,  альбіті  й  карбонаті  з  метасоматитів.  Включення  мають  мінливий 
фазовий  склад  і  досить  широкий  інтервал  значень  Тгом  на  різних  стадіях 
процесу мінералоутворення, °С: слабкозмінені граніти – 120–310 у кварці й 
140 – у карбонаті; кварц‐мікроклінові метасоматити – 70–420 у кварці; аль‐
бітити – 140–370 у кварці й 220–300  – в альбіті; уранові руди – 140–180 у 
квар  ці, 130–220 – в альбіті й 130–195 – у карбонаті; післярудні утворення –
55–140 у кварці. 

Результати дослідження флюїдних включень у мінералах є і в моногра‐
фії  І.  Квасниці,  В.  Павлишина  та  Я.  Косовського  “Самородна  мідь  України. 
Геологічна позиція. Мінералогія і кристалогенезис” (2009) (див. рис. 79).  За 
генезисом виділено магматичну й гідротермальну мідь. Магматична пред‐
ставлена двома типами: мідь першого типу кристалізувалась у проміжних 
магматичних камерах за Т > 1 000 °С, а другого – у широкому температур‐
ному інтервалі під час застигання лави завдяки відновленню сполук міді в 
розплаві.  Гідротермальна  мідь  відкладалася  за  Т  =  300–60  °С  з  гідротер‐
мальних, збагачених міддю розчинів завдяки її вилуговуванню з базальтів і 
туфів у  зонах тріщинуватості. Наведено невисокі  значення Тгом  газово‐рід‐
ких включень у кварці з базальтів Рафалівського кар’єру; мінерал формува‐
вся  за участю колоїдних розчинів у температурному  інтервалі 150–100  °С. 
Гомогенізація  газово‐рідких  включень  у  кальциті  з  самородною  міддю  із 
лавобрекчії Рафалівського кар’єру відбувається за 63–90 °С. Результати ізо‐
топних геохімічних досліджень кварцу й кальциту (δ18OH2O  і δ13CCO2)  із вул‐
кані о  тів Рафалівки свідчать про значний вплив метеорних в д під час фор‐
мування міденосних розчинів. 

Важливу  генетичну  інформацію  отримали  Д.  Возняк  і  В.  Квасниця 
(2009)  за флюїдними включеннями в парагенному мінералі  алмазу  –  цир‐
коні  кімберлітового типу. З’ясовано, що утворення алмазу  спочатку відбу‐
валося  з  безводних  сольових  розплавів,  а  пізніше  –  з  флюїдів,  збагачених 
водою (гідросилікатними розчинами). У випадку некімберлітового способу 
транспортування  алмазу  (рух  флюїду  по  ослаблених  зонах  астеносфери  й 
літосфери)  алмазоутворювальний флюїд, найімовірніше,  відповідав  сольо‐
вому (карбонатитовому) розплаву, який близький за складом до включень 
у  цирконі  кімберлітового  типу  і  за  властивостями,  згідно  з  геофізичними 
даними,  найбільше  відповідає  рідкій  фазі  астеносферної  зони  Землі  (Воз‐
няк, Квасница, Вирт, 2006).  

За  допомогою методів  ІЧ‐спектроскопії  (FTIR)  і  люмінесценції  вперше 
детально вивчено домішкові і структурні дефекти в розсипних алмазах усіх 
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шести блоків УЩ, з’ясовано їхню належність до мантійних утворень (Kvas‐
nytsya, Taran, Wirth et al., 2005). Виявлено особливості й ознаки подібності 
українських алмазів до алмазів з корінних джерел різного геолого‐генетич‐
ного н т типу. Оці ено  емпературу кристалізації мінералу, можливий час утво‐
рення й належність до певного парагенетичного типу мантійних порід. 

Новими  є  дані  про  ксеноліти  мантійних  мінералів  із  лужно‐ультраос‐
новних порід Болярківської інтрузії Волинського мегаблока УЩ (С. Цимбал, 
Ю. Цимбал, В. Соболєв, 2015). Серед них визначено хромшпінеліди, хромдіо‐
псид  ,  ортопіроксен,  піроп  і  включення  олівіну з  вмістом  форстеритового 
міналу 94 %. Для всіх мінералів оцінено РТ‐умови утворення. 

Надзвичайно  важливі  нові  дані  одержано  за  результатами  вивчення 
включень у кварці  і плагіоклазі  ігнімбритів ріодацитового складу в Закар‐
патті,  по  яких  розвивались  цеоліти  Сокирницького  родовища  та  рудо‐
проявів  Волиця  й  Липча  (Мельников,  Гречановська, Дьоменко,  Квасниця, 
Лазаренко,  2006;  Melnikov,  Lazarenko,  Grechanovskaya,  2009;  Гречановська, 
Лазаренко,  Лупашко,  2013).  У  плагіоклазі  є  такі  включення:  1)  склуваті  з 
газовою бульбашкою або без неї; скло С‐1, складене з різнобарвних газових 
глобул  (бульбашок), містить SiO2 > 75 %; 2) частково розкристалізовані,  у 
яких добре помітні ділянки безбарвного гомогенного й бурого розкристалі‐
зованого скла, безладно розміщеного в об’ємі включення; 3) зональні роз‐
плавні,  центральна  частина  яких  виповнена  коричневим розкристалізова‐
ним склом С‐2, збагаченим FeO і СаО. У процесі нагрівання включень до Т =           
=  1 190 °С  фіксують  оплавлення  контурів  кристала.  У  розкристалізованих 
включеннях відбувається розділення на газову складову і скло. Окремі роз‐
кристалізовані  включення  за Т  =  1 198–1 199  °С  зазнають  гомогенізації.  У 
кварці виділено три типи включень: 1) розплавні мікрогетерогенної струк‐
тури  (захоплені  до  ліквації);  2)  розплавні  включення  скла,  у  яких  газові 
глобули  або  є,  або  нема;  двофазова  система  (силікатний  розплав  +  газова 
фаза) формувалася за Т = 1 190–1 180 °С; 3) включення скла С‐2 (глобули) з 
тонкою поверхнею поділу темного кольору, Тгом = 1 200 °С. За результатами 
досліджень зроблено висновок, що ліквація силікатного розплаву відбува‐
лась  за  Т  =  1 300–1 200 °С,  а  кристалізація  кристалокластів  кварцу  й  пла‐
гіоклазу – за нижчої температури повної гомогенізації. 

Термобарогеохімічні  дослідження  стали  основними  або  важливою 
складовою під час підготовки низки кандидатських дисертацій – О. Щириці 
(1965), С. Кузнєцової  (1970), Д. Возняка  (1971), Ю. Галабурди  (1974), С. Те‐
рещенка  (1980),  О. Лазаренко  (1983),  Т. Ігнатенка  (1987),  Г.  Кульчицької 
(1987),  Л.   Пасальської  (1990),  Д. Черниш  (2003),  О. Гречанівської  (2011), 
В. Бельського  (2013),  І. Герасимець  (2019). За даними, головно, термобаро‐
геохімічних досліджень, виконаних у Києві, захищено дві докторські дисер‐
тації:   Возняк Д. К. Флюїдні включення у мінералах як індикатори ендоген‐
ного мінералоутворення (2003) та Кульчицька Г. О. Леткі компоненти міне‐
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ралів  як  індикатори  мінералоутворення  (2009).  Важливу  термобарогеохі‐
мічну  інформацію  містять  й  інші  захищені  докторські  дисертації:  Павли
шин В. И. Типоморфизм кварца, слюд и полевых шпатов в эндогенных обра‐
зованиях  (1981); Галий С. А. Типоморфизм сульфидных минералов рудных 
формаций Украины (1995); Ємець О. В. Геохімія та мінералогія мідного і зо‐
лото‐поліметалічного  зруденіння  в  геологічних  структурах  Передсудеття 
та обрамлення Українського щита (2008); Деревська К.  І. Палеогідротерма‐
льний режим літогенезу та гіпогенного рудоутворення в межах Балтійсько‐
Дністровської перикратонної зони прогинів у рифеї–фанерозої (2008).  

У  докторській  дисертації  Г.  Кульчицької  для  реконструкції  умов міне‐
ралоутворення  вперше  запропоновано  використовувати  склад  і  позицію 
летких компонентів у мінералах, які формують газопіролітичний склад мі‐
нерального парагенезису  і  вміст яких у мінералах  звичайно не перевищує    
1 %  (найпоширеніші  водень  і  вуглець).  Склад цих компонентів,  як  і  склад 
будь‐яких  летких  сполук,  залежить  від  термодинамічних параметрів  сере‐
довища мінералоутворення, тому сорбовані компоненти можуть слугувати 
інструментом  для  відтворення  умов  кристалізації  мінералів  (подібно  до 
флюїдів включень). Проаналізовано поширеність летких компонентів міне‐
ралів і сучасні методи їхнього дослідження. Висвітлено результати вивчен‐
ня цих компонентів за даними піролітичної газової хроматографії (на при‐
кладі типу води і сполук вуглецю в опалі, сполук вуглецю в глауконіті, лет‐
ких компонентів у кварці, нефеліні,  содаліті тощо), розкрито джерела лет‐
ких сполук у продуктах піролізу мінералів і зв’язок між ними, описано леткі 
компоненти й диференціацію аморфного SiO2, наведено закономірності вмі‐
сту й розміщення цих компонентів у мінералах і мінеральних парагенезисах 
та можливості використання результатів піролітичної газової хроматогра‐
фії для розшуків  і  оцінки гірничорудної  сировини. У висновках зазначено, 
що леткі компоненти мінералів – це складники флюїдних включень. Разом з 
флюїдними  компонентами  включень  фізично  й  хімічно  сорбовані  гази  є 
постійними атрибутами кожного мінералу. Якщо флюїдні включення (при‐
наймні,  видимі під мікроскопом) містяться далеко не в кожному мінералі, 
то  сорбовані  флюїди  є  скрізь.  Виконані  дослідження  переконують  у  тому, 
що валовий склад летких компонентів мінералів упевнено можна викорис‐
товувати як інструмент для реконструкції умов мінералоутворення. Це пер‐
спек   тивний  напрям  генетичної  мінералогії,  який  дає  змогу  зіставляти 
флюїдні режими мінералоутворення будь‐яких мінеральних асоціацій.  

Важливими є публікації за участю Г. Кульчицької, які стосуються летких 
компонентів  мінералів  як  індикаторів  умов  мінералоутворення  (2003,   
співавтор  Д. Возняк)  і  закономірностей  вмісту  й  розподілу  летких  компо‐
нентів у мінералах (2009, співавт. Д. Возняк, С. Остапенко). У статті Г. Куль‐
чицької “Піролітична газова хроматографія мінералів як новий метод гене‐
тичної  мінералогії”  (2010)  зазначено  таке:  оскільки  леткі  компоненти  не‐
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рівномірно розподілені між мінеральними видами, то газопіролітичні спек‐
три  всього  парагенезису  точніше  характеризуватимуть  флюїдний  режим 
мінералоутворення, ніж окремі мінерали. Що ширше охоплена аналізом мі‐
нера        льна  асоціація,  то  точніше  отримані  піролітичні  характеристики 
відображатимуть параметри її кристалізації. 

Чи не найвагомішим здобутком київських дослідників, поряд, звичайно, 
з докторськими дисертаціями, є публікація фундаментального монографіч‐
ного  зведення  Д. Возняка  “Мікровключення  та  реконструкція  умов  ендо‐
генного мінералоутворення” (2007) (див. рис. 79). У ньому за результатами 
власних досліджень включень у мінералах і критичного аналізу попередни‐
ків проаналізовано процеси ендогенного мінералоутворення – від найбільш 
високотемпературних  і  високобаричних  мантійних  продуктів  до  низько‐
температурних  і  низькобаричних  гідротермальних  утворень  кварцу  типу 
мармароських  “діамантів”.  Наведено  детальні  відомості  про  походження, 
зміни й методи дослідження флюїдних включень, висвітлено роль потоків 
СО2‐флюїдів у мінералоутворенні (на прикладі вже згаданих вище Майсько‐
го  золоторудного  родовища,  рідкіснометалевих  і  заніркових  (камерних) 
пегматитів). Спеціальні розділи присвячені “стільниковому” кварцу як тер‐
мобарометру та використанню включень радіоактивних мінералів для ре‐
конструкції умов мінералогенезу. Проаналізовано гідротермальні утворен‐
ня Карпат, Донбасу і Криму, пов’язані з вуглеводневими флюїдами, на при‐
кладі мармароських “діамантів” як фіксаторів вуглеводнів. Оригінальним є 
розділ “Природні несилікатні розплави – генетичні аспекти”. У ньому відо‐
мості  з  вивчення  включень  в  алмазі  й  цирконі  з  кімберлітів  використано 
для відтворення фізико‐хімічних параметрів алмазоутворювального флюї‐
ду, запропоновано вірогідні способи винесення цим флюїдом алмазу з ман‐
тії  у  верхні  горизонти  земної  кори.  Схарактеризовано  також  сольові  роз‐
плави, виявлені в анортоклазі (санідині) з дацитів Чорної гори (Закарпаття) 
(рис. 81), і незмішувані силікатний і рудний (оксидний) розплави у кварцо‐
вому порфірі  с. Рудня Осошня (Волинський мегаблок УЩ) (рис. 82). Завер‐
шальний,  сьомий  розділ  монографії  присвячено  використанню  флюїдних 
включень у розшуково‐розвідувальній практиці. 

Отже,  у  книзі Д. Возняка на підставі  термобарогеохімічних досліджень 
розглянуто  особливості  формування  золоторудних  і  рідкіснометалевих 
родовищ УЩ, мінералоутворення в кімберлітах різних регіонів світу, каме‐
рних пегматитах Волині (рис. 83), вулканітах Закарпаття й західного схилу 
УЩ, осадових породах Карпат, Донбасу і Криму. Такий новаторський підхід 
до вибору різних геологічних об’єктів дослідження дав авторові змогу від‐
творити  конкретні  фізико‐хімічні  й  термодинамічні  параметри  процесу 
ендогенного мінералоутворення і, що найважливіше, виявити низку спіль‐
них і відмінних рис між такими параметрами, як температура, тиск, сольо‐
вий  і  газовий  склад  тощо.  Науковець  зазначив, що,  незалежно  від  району 
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поширення  заніркових  пегматитів,  заліковування  стільникових  тріщин 
відбувалося з гетерогенної системи мінералоутворювального флюїду (вод‐
ний розчин +  газ)  за невисоких значень температури  (250–220  °С)  і  тиску 
(15–10 МПа).  

 

 
Рис. 81. Первинні включення гет ення в анортоклазі (санідині) – 

газ
ерогенного походж

ново‐тверде (розкристалізований соля ий розплав) та суттєво газове (темне ліворуч),  
за (Возняк, 2007). 

Вигляд включень: а – до нагрівання; б, в – після нагрівання та повільного (< 1 °С/хв.) і 
швидкого (≥ 100 °С/хв.) (г) охолодження до кімнатної температури; G – газова фаза; В – мі‐
нерал‐в’язень (анізотропний), незначне двозаломлення. 

 

 
 

Рис. 82. Вторинні включення скла гетерогенного захоплення (розплав + газ)  
у кварці фенокристалів кварцового порфіру, за (Возняк, 2007): 

а – у включеннях тріщини фіксують незначне коливання газової фази;   б – включення 
гомогенного (1) і гетерогенного (2) захоплення; в, г – поява в газовій бульбашці рідкого СО  
унасл а

2

ідок охолодження ф зи (в – за 20 °С; г – за 0 °С).  
 

Визначено  роль  високобаричних  потоків  рідкого  СО2‐флюїду  під  час 
формування деяких родовищ УЩ. Зокрема, на Майському родовищі золота 
мінімальні значення температури й тиску CO2‐флюїду в момент консервації 
дочірніх включень навколо розтрісканих розплавних включень самородно‐
го золота у кварці становлять 1 112 ± 7 °С  і  820 ± 120 МПа. У літієвих пегма‐ 
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Рис.  83.  Схема  розміщення   
флюїдних  включень  у  зональному 
кристалі  кварцу  із  заніркових  пегма‐
титів Волині, за (Возняк, 2007). 

Різновиди  кварцу: Б – стільнико‐
вий; В  –  смугастий; Г  –  гірський кри‐
шталь,  димчастий  кварц,  моріон;  Д  – 
кварц  пізньої  генерації;  1–10  –  типи 
флюїдних  включень.  Стрілками  по‐
значено перенаповнені включення. 

 
 

титах  Кіровоградського  мегаблока  за  участю  СО2‐флюїду  густиною  0,88–
0,99 г/см3  відбувалося  метасоматичне  заміщення  первісних  мінеральних 
асоціацій  зі  сподуменом  дрібнозернистим  кварц‐альбіт‐петалітовим  агре‐
гатом. Ізохори цієї густини СО2 на РТ‐діаграмі літієвих мінералів з кварцом 
розм ьшіщені  здебіл ого  в  полі  стійкості  петаліту  поблизу  нонваріантної  
точки петаліт + сподумен + β‐сподумен (680 °С, 410 МПа).  

Значно  вищі РТ‐параметри  потоків  рідкого  СО2‐флюїду  визначено  для 
апоскарнових  кварцитів  родовища  Надія.  Про  це  свідчать  такі  явища:           
а)  наявність  розтрісканих  розплавних  включень  піротину  (температура 
плавлення піротину (піротин – розплав 48 ‰ Fe) у системі Fe–S становить  
1  180  °С);  б)  наявність  краплеподібних  карбонатних  включень,  які  з’яв‐
лялися внаслідок реакції Ca(Mg, Fe)[Si2O6] + 2CO2 = Ca(Mg, Fe)[CO2] + SiO2 у 
тому  разі,  якщо  температура  утворення  карбонатного  розплаву  у  кварці 
перевищувала 1 200 °С, а тиск (визначений за флюїдними включеннями, що 
контактують  або  містяться  в  тріщинах  з  краплеподібними  включеннями 
карбонату в кварці) перевищував 520–870 МПа. 



   

     
 
У публікації  “Поступальна хода генетичної мінералогії академіка Лаза‐

ренка” (Возняк, Кульчицька, Галабурда, 2012) зазначено, що спостереження 
за фазовими переходами, які відбуваються у флюїдних включеннях унаслі‐
док охолодження  (до –196  °С) або нагрівання  (до 1 400  °С), дають змогу з 
високим ступенем вірогідності визначити температуру кристалізації міне‐
ралу, тиск  і склад флюїду в середовищі кристалізації, однак за таких умов: 
а) ці включення захоплені під час кристалізації мінералу; б) їхній розмір є в 
межах шкали оптичних мікроскопів; в) вони зберігають герметичність під 
час  нагрівання.  Випадок  збігу  всіх  трьох  умов  рідкісний,  і  тоді  генетичну 
інформацію  за  флюїдними  включеннями  отримують  іншими  способами. 
Автори  наводять  і  аналізують  приклади  таких  нетрадиційних  підходів  до 
реко аконсервованими  в 
міне
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нструкції  умов  мінералоутворення  за  флюїдами,  з
ралах. Серед них вони виділяють такі:  
– стільниковий кварц – мінералогічний термометр; 

амерних пегматитів за флюїдними 
вклю

– визначення глибини формування к
ченнями в кристалах кварцу;  
– високобаричні потоки СО2‐флюїду; 
–  нове  природне  явище  –  проникнення  розплаву  в  мінерал  за  участю 

проміжної фази; 
ин 

ман
–  алмазоутворювальні  флюїди  та  способи  винесення  алмазу  з  глиб
тії; 
– виявлення незмішуваності розплавів за флюїдними включеннями; 
– діагенетичні включення та  їхнє значення для реконструкції умов мі‐

нералоутворення; 
– піролітична газова хроматографія як новий метод генетичної мінера‐

логії. 
Цікавою і важливою є публікація щодо утворення включень з опалопо‐

дібною речовиною в кристалі топазу з заніркових пегматитів Волині за да‐
ними  термобарометрії  та  ІЧ‐спектроскопії  (Возняк,  Хоменко,  2015).  З’ясо‐
вано, що опалоподібна речовина включення генетично пов’язана з високо‐
температурним ( 410 °С) процесом появи в пегматитах водного розчину з 
високим вмістом SiO2. Автори припускають, що поширений у камерних пег‐
матитах  опал  утворювався  так  само,  тому  його  формування  синхронне  з 
періодом формування пегматитів. 

У статті “Особливості формування Дібровського REE‐U‐Th родовища на 
Українському  щиті  (за  флюїдними  включеннями  у  кварці)”  (Возняк,  Кра‐
мар, Бельський та  ін., 2013) зазначено, що генезис цього родовища є пока‐
зовим  прикладом формування  гідротермальної  системи мінералоутворен‐
ня  внаслідок  прогрівання  тріщинних  вод  рідкими  СО2‐флюїдами.  Фаза    
цього  флюїду  в  мінералоутворювальній  системі  існувала  протягом  трива‐
лого часу формування родовища, орієнтовно за ≥(1 100–1 000) °С і ≥ (760–
720) МПа  і ~110 МПа й нижче. Серед флюїдних включень, сформованих за 
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участю  СО2‐флюїду,  важливу  роль  відіграють  включення  з  “шапочкою”,  
виявлені в кварці метасоматичних кварцитів (див. рис. 80). Такі утворення    
трубоподібні,  заповнені  прозорим  безбарвним,  переважно  оптично  ізо‐
троп сним,  імовірно,  слабкорозкристалізованим  клом.  “Шапочки”  складені 
піротином, галенітом, халькопіритом і продуктами їхньої зміни. 

Співробітники  Інституту фундаментальних досліджень  (ІФД) викорис‐
тали  дані  термобарогеохімічних  досліджень  під  час  аналізу  особливостей 
мінералоутворення в осадових товщах  і магматичних утвореннях України, 
зокрема, самородної мідної мінералізації в трапах Волині, флюоритового й 
сульфідного зруденіння в осадових відкладах Волино‐Поділля, Бобриківсь‐
кого золоторудного родовища Донбасу, ртутного та  Hg‐As‐Sb зруденіння в 
Українських Карпатах. Ці відомості висвітлено в таких статтях, опублікова‐
них, головно, у збірниках наукових праць ІФД та інших виданнях: Шумлян
ський В. О., Деревська К. І., Сингаївський Є. Д., Чернишова Н. М. Мідно‐цеоліто‐
ва мінералізація у базальтових туфах венду на західному схилі Українського 

рирода  ); Шумлянський В. О., Дерев
  Нагальова Н

щита  і п мінералізуючих розчинів (1991
ська К. І., . Б.  та  ін.  Генетичні особливості мінералізації  в база‐ 
льтових  туфах  волинської  серії  венду  (2002); Шумлянський  В.  О.,  Деревсь   
ка К. І., Загнітко В. М. та ін. Мінералізувальні розчини і геохімія ртуті в по‐
родах  північно‐східного  облямування  Вигорлат‐Гутинського  вулканічного 
пасма (2009) та ін., а також у монографії Шумлянський В. О., Деревська К.  І., 
Дудар  Т.  В.  та  ін.  Літогенез  і  гіпогенне  рудоутворення  в  осадових  товщах 
України (2003) і спеціальному випуску № 10 наукових праць ІФД “Мідь Во‐
лині” (відп. ред. В. О. Шумлянський, 2002). 

У породах Донецького басейну за результатами комплексних мінерало‐
го‐термобарогеохімічних досліджень виділено чотири стадії мінералоутво‐
рення (В. Шумлянський зі співавт.). Перша стадія – безрудні анкерит‐квар‐
цові  жили  й  прожилки,  які  завершують  процес  березитизації;  у  кварці  й 
анкериті  переважають  двофазові  включення  без  СО2,  вміст  газової  фази  –  
40 % об’єму вакуолі, максимальне  значення Тгом  включень у кварці  стано‐
вить 320–360 °С, в анкериті – 300–342 °С. Друга стадія – анкерит(сидерит)‐
кварцові  прожилки  з  вкрапленнями  титаніту,  піриту,  галеніту,  сфалериту, 
халькопіриту,  борніту,  тетраедриту;  максимальна  Тгом  включень  у  кварці 
становить  180–260  °С,  в  анкериті  –  160–240  °С.  Третя  стадія  –  прожилки 
двох  типів:  1)  кришталеносний  кварц,  сидерит  (анкерит),  сфалерит  і  бу‐
ланжерит; 2) кварц, кальцит, дикіт, каолініт, кіновар, антимоніт, сфалерит–
тетраедрит; максимальна Тгом включень у кришталеносному кварці – 130–
140 °С. Найпізніші кварц‐кальцитові прожилки (з дикітом) формувалися за 
максимальної  температури  132–120  °С  (кварц)  та  130–120  °С  (кальцит). 
Наведено дані  з  ізотопного  складу кисню, водню й вуглецю у включеннях 
Михайлівського золото‐піритового рудопрояву.  



   

     
 
К. Деревська зі співавторами за даними визначення температури гомо‐

генізації  газово‐рідких  включень  у  прозорих  мінералах  (кварц,  анальцим, 
вайракіт, кальцит) розробила попередню схему еволюції мінералоутворен‐
ня  в  породах  трапової  формації  венду  Волині,  яке  відбувалося  протягом 
чотирьох  етапів:  гістеромагматичного,  автометасоматичного,  парагідро‐
термального й гідротермального. Дані щодо Тгом включень використано під 
час  аналізу третього й четвертого етапів. Для третього досліджено верти‐
кальний прожилок у базальті з Рафалівського кар’єру з великими виділен‐
нями кристалів самородної міді в центральній частині, які заповнюють по‐
рожнини й наростають на кварці (температура його утворення не переви‐
щувала 150 °С). У центральних частинах мигдалин і прожилків у базальтах, 
а також у порожнинах туфолав і лавобрекчій унаслідок підвищення темпе‐
ратури  зростала  розчинність  SiO2,  і  відбувались  перекристалізація  опалу, 
кварцину й халцедону у кварц та заміщення кварцом анальциму. Подібний 
процес був і тоді, коли кварц разом з хлоритом і вермикулітом наростав на 
анальцим  або  заміщував  його  в  цементі  туфів.  Температура  формування 
такого кварцу становить 175–150 °С. Автори дослідили 46 взірців кварцу з 
мигдалин і прожилків у базальтах, а також з порожнин у туфолавах і лаво‐
брекчіях.  Виявилось, що  значення Тгом  150–250  °С  становить 61 % від  усіх 
вимірювань, 250–335 °С – 29, 100–150 °С – 10 %. На цьому етапі в зонах роз‐
ломів  у  разі  значного  підвищення  температури  розчинів  серед  мінералів 
з’являвся  вайракіт,  який містить  велику кількість  включень різного похо‐
дження;  температура  їхньої  гомогенізації  становить  210–295  °С  (макси‐
мальне значення – 335 °С). Одночасно або дещо пізніше до асоціації приєд‐
нувався кварц, який наростав на вайракіт або заміщував його. Температура 
утворення  кварцу  –  335–260  °С.  На  четвертому,  гідротермальному  етапі 
формувались карбонати й сульфідна мінералізація.  Її появі передував про‐
цес  дорудного  метасоматозу,  який  розпочався  за Т  ~  230  °С.  Карбонати  в 
мигдалинах утворювались  за різної  температури: на Рафалівській площі – 
за  Т  >  130  °С,  а  на  родовищі Жиричі  Тгом  включень  у  кальциті  становить 
210–230 °С. Виділено три зони розвитку міденосних мінеральних асоціацій:  
зовнішню  хлорит‐анальцим‐халцедонову,  перехідну  хлорит‐анальцим‐ква‐
рцов  
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у та внутрішню кварц‐вайракітову. Найвищі концентрації міді тяжіють
до перехідної зони (Т = 250–210 °С). 

У докторській дисертації К. Деревської масштабно використано термо‐
барогеохімічні й ізотопно‐геохімічні дослідження під час аналізу палеотер‐
мального  режиму  післямагматичних  змін  у  вулканічних  породах  трапової 
формації  рифею  й  венду  Волино‐Подільської  окраїни  Східноєвропейської 
платформи, літогенезу (як відображення палеотермального режиму осадо‐
во‐породних басейнів за платформних умов) та гіпогенного рудоутворення 
у рифеї–фанерозої в прогинах Балтійсько‐Дністровської перикратонної зо‐
ни.  Ізотопно‐геохімічні  дослідження  засвідчили  можливість  ізотопно‐об‐
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мінних реакцій між киснем формаційних вод рифейської товщі й породами 
трапової формації за умов високої температури, яка була під час вивержен‐
ня, тоді  сяк ізотопний  клад вуглецю кальциту відповідав такому в СО2 гео‐
термальних (у тім числі вулканічних) областей.  

За  результатами  мінералого‐петрографічних  і  термобарогеохімічних 
досліджень  К.  Деревська  отримала  нові  дані  про  літологічні  зміни  порід 
платформного чохла в межах південної частини Дністерського перикратон‐
ного прогину. Визначено, що глибинні катагенетичні зміни за геотермаль‐
ним  градієнтом  відбуваються  на  глибині  2,4–3,0  км  у  температурному  ін‐
тервалі 80–110 °С. Температура формування цеолітів у відкладах волинсь‐
кої  серії  венду  (110–60  °С)  близька  до  температури,  якої  зазнали  осадові 
товщі в процесі катагенезу. У відкладах D2–3 та С1 під час літогенезу форму‐
валися прожилки й жили карбонатного і кварцового складу. Значення Тгом у 
включеннях  у  карбонатах  з  подібних  до  метагенетичних  прожилків  у  цих 
відкладах не перевищує 210 °С. Мінералізація формувалася завдяки розчи‐
нам з високою газонасиченістю. 

Дослідниця  детально  проаналізувала  термобарогеохімічні  особливості 
рудоутворення  у  флюїдно‐динамічних  рудогенерувальних  палеосистемах 
пасивної  континентальної  окраїни.  Для  визначення  палеотемпературного 
режиму  рудоутворення  типоморфної  для  Східноєвропейської  платформи 
барит‐флюорит‐сульфідної  та  самородномідної  формації  досліджено  но‐
воутворені прозорі мінерали – кварц, барит, флюорит, сфалерит, анальцим, 
вайракіт,  кальцит.  У  вулканогенно‐осадових  породах  західного  схилу  УЩ  
поширені карбонатизація, баритизація, окварцювання, самороднометалева 
й  сульфідна мінералізація.  Значення Тгом  включень  у  прожилковому  каль‐
циті  змінюється  від  135 до 207 °С,  у  бариті  –  157–214 °С. Появі  сульфідної 
мінералізації  передував  невиразний  дорудний  (досульфідний)  метасома‐
тоз, що  розпочався  за Т  =  230 °С;  за  складом мінеральної  асоціації  процес 
нагадує  березитизацію.  Наведено  температуру  утворення  (190–78  °С)  та 
ізотопний  склад  вуглецю  й  кисню  прожилкового  кальциту  і  води  мінера‐
лоут      ворювального розчину: δ13С – від +1,0 до –20,4 ‰, δ18О – від +19,0 до 
–29,9 ‰ (кальцит) та від +3,5 до –16,9 ‰ (Н2О).  

Важлива узагальнювальна термобарогеохімічна інформація міститься в 
монографічних зведеннях останніх років (рис. 84). Зокрема, у праці “Топаз у 
надрах  України  та  в  історії  народів”  (Павлишин,  Довгий,  Пащенко,  Вовк, 
2017) розглянуто тверді й флюїдні включення в мінералі.  Згідно  з літера‐
турними даними (Topaz: Perfect Cleavage, 2011), серед твердих мінеральних 
включень у кристалах топазу діагностовано 56 мінералів,  а  серед дочірніх 
кристалів  (мінералів‐в’язнів)  у флюїдних  і розплавних включеннях – 50. У 
випадку, коли включення протолітіоніту в топазі мають ознаки сингенети‐
чності з мінералом‐господарем – топазом, включення і “господар” належать 
до однієї  парагенетичної асоціації,  і за ними можна визначати температуру  
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Р   ис. 84. Уз иївських
науковців (2017–2019), які містять різноманітні 

агальнювальні праці, головно, к

термобарогеохімічні матеріали. 

 
 

їхньої кристалізації за геофториметром Li‐Fe слюд (Аксюк, 2004), до яких і 
належить протолітіоніт.  

У підрозділі “Генезис кристалів” за даними різних дослідників виділено 
три генерації топазу. Топаз‐І, поширений незначно, формувався на пневма‐
толітовій  стадії  за  Т  =  550–500  °С;  орієнтовно  ця  генерація  синхронна  з 
βα‐переходом  кварцу  (~ 600 °С).  Топаз‐ІІ – найпоширеніша,  здебільшого 
середньотемпературна  генерація,  утворена  на  гідротермальній  стадії.  За    
Д.  Возняком,  цей  топаз  кристалізувався  з  водних,  рідких  і  газових  кислих 
розчинів, близьких за густиною до критичної,  за Т = 415–372 °С,  значення 
рН розчинів – 4,3–5,6. Автори книги дійшли висновку, що топаз‐ІІ – гетеро‐
генна  генерація,  і  виділили  декілька  зароджень  мінералу:  кристали‐бага‐
тогранники, їхні випадкові й закономірні зростки, друзи, які вільно виросли 
в занірку; метакристали по альбіту в зоні вилуговування; метакристали по 
мікроклін‐пертиту,  розвинені  здебільшого  в  польовошпатовій  зоні;  мета‐
мікрокристали по мікроклін‐пертиту  (репрезентують процес  грейзенізації 
блокового мікроклін‐пертиту, що міститься над занірком). Топаз‐ІІІ – обме‐
жено  поширена  низькотемпературна  генерація,  сформована  на  гідротер‐
мальній стадії за Т = 200–180 °С; вона фіксує третій кислотний період міне‐
ралоутворення (фактично це завершення ендогенного процесу формування 
камерних пегматитів).  

У книзі В. Павлишина, О. Матковського та С. Довгого “Історія мінералогії 
в Україні від глибокої давнини до 90‐х років ХХ ст.” (2019) стисло проаналі‐
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зовано  зародження,  становлення й  розвиток  термобарогеохімії  у Львові  в 
радянські часи (див. вище перший і третій розділи). Найвагоміші здобутки 
у розвитку термобарогеохімії в Україні висвітлено в спеціальному підрозді‐
лі  монографії  “Здобутки  мінералогії  в  Україні.  До  100‐річчя  Геологічної 
служби  України  та  Національної  академії  наук  України”  (Павлишин,  Мат‐
ковський,  Довгий,  2018)  та  в  книзі  “Інститут  геохімії,  мінералогії  та  ру‐
доут ї             ворення  імені  М.  П.  Семененка  НАН  Укра ни  –  50  років”  (гол.  ред.
О. М. Пономаренко, відп. ред. В. І. Павлишин, 2020) (див. рис. 84). 

Останніми роками з’явилося багато цікавих праць киян термобарогео‐
хімічного спрямування. Зокрема, у статті “Особливості утворення Покрово‐
Кириївського родовища плавикового шпату в Приазов’ї (Український щит)” 
(Возняк, Пономаренко, Самчук та ін., 2017) зазначено, що на родовищі наяв‐
ні метасоматичні утворення рідкісного типу, які сформувалися в карбонат‐
них  породах  С1  унаслідок  привнесення  головно  одного  елемента  –  фтору. 
Флюїдні потоки з фтором відповідають кінцевим продуктам дегазації маг‐
ми,  яка,  найімовірніше,  брала  участь  у  становленні  Покрово‐Кириївського 
масиву (габро‐сієнітова формація). Температура утворення флюориту, згід‐
но  з результатами декрепітації  газово‐рідких  (рідини 90–95 %) включень, 
становить 160–120 °С, вона не набагато нижча від температури водних роз‐
чин з и ів, які брали участь у формуванні мінералу. За га ово‐рідким включен‐
нями визначено температуру утворення флюориту 235–122 °С. 

Важливі  новітні  дані  про  включення  в  цирконі  наведено  в  “Мінерало‐
гічному журналі” № 2  за  2019 р. Праця колективу  авторів  (Г. Кульчицька,     
І. Герасимець, О. Вишневський, В. Бельський) стосується мінеральних вклю‐
чень у цирконі з Великовисківського сієнітового масиву (Корсунь‐Новомир‐
городський плутон УЩ). Методами електронної мікроскопії та електронно‐
зондового  рентгеноспектрального  мікроаналізу  досліджено  твердофазові 
включення  в  кристалах  циркону,  серед  яких  діагностовано  флуорапатит, 
калішпат,  альбіт,  кварц,  халькопірит,  REE‐карбонати,  флуорбритоліт‐(Се), 
монацит‐(Се),  а  також  Al‐Fe  силікатну  фазу.  З’ясовано,  що  за  винятком    
прото‐  й  епігенетичних  включень  апатиту,  усі  мінеральні  фази  всередині 
кристалів  циркону  належать  до  продуктів  кристалізації  законсервованого 
магматичного розплаву. Вони кристалізувалися дещо пізніше від мінералу‐
господаря. Розмаїтий склад включень свідчить про незмішуваність силікат‐
них розплавів – лейкократового (салічного) і меланократового (фемічного), 
а також силікатних і сольових розплавів.  

Цікавою є спільна праця киян і науковців з Санкт‐Петербурга й Апати‐
тів  “Геохимия  расплавных  включений  в  цирконе  из  Азовского  Zr‐REE  ме‐
сторождения  (Украинский  щит)”  (Левашова,  Возняк,  Скублов,  Каулина, 
Кульчицкая,  Галанкина,  2019).  Уперше  виконано  локальне  (іонний мікро‐
зонд) дослідження складу первинних розплавних включень у цирконі Азов‐
ського родовища. Серед них виявлено розкристалізовані включення (домі‐
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нують) та вибухові (розтріскані), які формувались у разі впливу на породу 
потоків СО2‐флюїду з високими РТ‐параметрами. Виділено дві групи вклю‐
чень,  які  відрізняються  за  вмістом  головних,  рідкісних  і  рідкоземельних 
елементів:  ранні  кислого  складу  і  пізні  –  основного.  Ранні  включення міс‐
тять значно менше Fe, Ca, REE, Y, Zr, Th, а пізні розплавні збагачені фтором, 
пересичені REE, Zr, Y і відображають процеси ліквації, які призвели до роз‐
ділення сієнітового розплаву на дві незмішувані рідини – збагачену Fe і F та 
багату на SiO2. У розтрісканих включеннях виявлено калішпат з незначними 
домішками альбіту й фемічного мінералу. 

Збірник  тез  наукової  конференції,  присвяченої  50‐річчю  ІГМР  імені       
М. П. Семененка НАН України “Здобутки і перспективи розвитку геологічної 
науки  в Україні”  (2019) містить  повідомлення,  які  стосуються можливості 
використання  флюїдних  включень  для  реконструкції  РТ‐умов  мінера‐
лоутворення  (Д.  Возняк)  і  термобарогеохімічних  та  мінералогічних  ознак 
ліквації розплавів (Г. Кульчицька, Д. Черниш). 

Д. Возняк, В. Сьомка й В. Бельський у публікації “Нові аспекти викорис‐
тання  флюїдних  включень  у  відтворенні  РТ‐умов  мінералоутворення” 
(2020) умовно розділили інформацію про РТ‐умови мінералоутворення, що 
її отримують за флюїдними включеннями в мінералах, на основну й додат‐
кову. Основна інформація ґрунтується на вивченні флюїдних включень го‐
могенного походження, законсервованих кристалом із гомогенного або ге‐
терогенного мінералоутворювального флюїду. У першому випадку значен‐
ня температури й тиску моменту гомогенізації включень менші, ніж справ‐
жні РТ‐умови їхньої консервації. У разі гетерогенного мінералоутворюваль‐
ного  флюїду  значення  температури  й  тиску  моменту  гомогенізації  вклю‐
чень відповідають справжнім РТ‐параметрам консервації включень. За при‐
родних  умов  випадки  кристалізації  мінералів  з  гетерогенного  мінера‐
лоутворювального флюїду найчастіші.  

Додаткова інформація суттєво доповнює основну. Її отримують під час 
вивчення інших явищ – перенаповнення й розтріскування включень, зміни 
хімічного  складу  мінеральної  речовини,  перевідкладеної  на  стінках  вклю‐
чень  у  процесі  набуття  ними  рівноважної  форми  негативного  кристала,  а 
також завдяки вивченню включень з “шапочкою” – включень нового типу, 
що мають індикаторне значення.  

Автори зазначили, що випадки використання включень летких компо‐
нентів  гомогенного  походження  для  відтворення  РТ‐умов  мінералоутво‐
рення рідкісні. Такі включення використано для відтворення особливостей 
формування  різноманітних  об’єктів  УЩ  –  Майського  родовища  золота    
(рис.  85),  кварц‐альбіт‐петалітових  порід,  рідкіснометалевих  пегматитів 
західної частини Інгульського мегаблока, REE‐U‐Th рудопрояву Діброва, для 
реконструкції умов утворення стільникового кварцу й оцінки глибини ста‐
новлення камерних пегматитів Волині. 
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Рис. 85. Розтріскані включення 
золота (дрібні форми виділення) 
у кварці Май удного 
р

ського золотор
одовища, за (Возняк, Сьомка, 

Бельський, 2020): 

а – загальний вигляд, навколо ма‐
теринського  включення  (М)  є  багато  
залікованих  тріщин  з  дочірніми  вклю‐
ченнями золота; б, в – включення золо‐
та й рідкого СО2 гомогенного (1) і гете‐
рогенного (2) захоплення в залікованій 
тріщині  навколо  материнського  вклю‐
чення. 

б  в 
 

Важливі дані з термобарогеохімії наведено в публікації Г. Кульчицької, 
Д.  Черниш  та  І.  Герасимець  “Мінералогічні  і  термобарогеохімічні  ознаки 
ліквації  розплавів  у  гіперсольвусних  сієнітах  Українського  щита”  (2020). 
Зазначено, що аналіз численних опублікованих експериментальних даних з 
кристалізації  силікатно‐сольових  розплавів  і  результатів  вивчення  вклю‐
чень у мінералах дав змогу систематизувати низку мінералогічних і термо‐
барогеохімічних ознак, сукупність яких в одній породі свідчить про процеси 
незмішуваності розплавів під час  її утворення. Незважаючи на те, що в  ін‐
трузивних породах лікваційні текстури в процесі кристалізації руйнуються, 
їхні  залишки  інколи  можна  виявити.  Вони  зберігаються  в  тому  випадку, 
якщо  розплав  у  певному  температурному  інтервалі  або  в  разі  зниження 
флюїдного  тиску  зазнав  переохолодження,  унаслідок  чого  його  в’язкість 
збільшилась. Схарактеризовані ознаки виявлено в сієнітах гіперсольвусно‐
го типу Давидківського масиву (рис. 86), що дає підстави для висновку про 
участь  лікваційних  процесів  під  час  формування  сієнітових  масивів  УЩ.  
Важливо, що в разі залучення процесів ліквації до створення моделей рудо‐
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нагромадження й поєднання їх з кристалізаційно‐гравітаційними моделями 
геологи мають змогу точніше прогнозувати зруденіння й розміщення руд‐
них тіл. 

 

   

а б  

Рис. 86. Включення в апатиті з сієнітів Давидківського масиву, 
за (Кульчицька, Черниш, Герасимець, 2020): 

а – кристал апатиту (Ар) на межі ільменіту (Ilm) з лужним польовим шпатом (Afs); апа‐
тит містить два розплавні  включення,  одне  з яких перетворює нижню частину кристала в 
футляр; поряд – силікатна глобула близького до включень складу в ільменіті; б – глобулярні 
включення закристалізованого розплаву в апатиті й розшарований розплав у включеннях. 

 

У ювілейній публікації Д. Возняка, Г. Кульчицької, Д. Черниш, В. Бельсь‐
кого  “Наука  про  флюїдні  включення  у  мінералах  в  Україні  (до  100‐річчя 
НАН  України)”  (2019)  наведено  стислу  історію  термобарогеохімії  й  такі  
фундаментальні інноваційні напрацювання київських науковців: 

– використання “стільникового” кварцу і розтрісканих включень золота 
у кварці як мінералогічних термобарометрів, зокрема, на підставі комплек‐
су  таких  діаграм:  РТ‐діаграма  системи  СО2  з  ізохорами,  суміщена  з  лінією 
залежності  температури  плавлення  золота  від  тиску;  діаграма  залежності 
РТ‐параметрів  плавлення  золота  від  густини  СО2‐флюїду,  що  співіснує  з 
ним ист ами 
СО2 

; РТ‐діаграма  с еми мінерали літію + кварц  з нанесеними  ізохор
(рис. 87); 
– відтворення РТХ‐умов метасоматозу за флюїдними включеннями; 
– ідентифікація включень з  “шапочкою” як нового  індикаторного типу 

вторинних флюїдних включень; 
– з’ясування складу продуктів піролізу мінералів,  зокрема,  схарактери‐

зовано  типовий  газопіролітичний  спектр  і  температурні  межі  виділення 
летких компонентів з мінералів (рис. 88, 89). 

Наприкінці статті автори цілком справедливо зазначили, що пів століт‐
тя тому українські вчені були на передових позиціях молодої науки термо‐
барогеохімії.  Та нині,  щоб устигнути за тенденціями розвитку світової нау‐ 
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ис. 87. Діаграми, на підставі яких можна використовувати “стільниковий” кварц
рісозт кані включення золота у кварці як мінералогічні термобарометри, за (Возняк,  

Кульчицька, Черниш, Бельський, 2019 з використанням даних (Возняк, 2007)): 
а  –  РТ‐діаграма  системи  СО2  з  ізохорами,  суміщена  з  лінією  залежності  температури 

плавлення  золота  від  тиску;  б  –  діаграма  залежності  РТ‐параметрів  плавлення  золота  від 
густини  СО ‐флюїду,  що  співіснує  з  ним;  в  –  РТ‐діаграма  системи  мінерали  літію  +  кварц   2

з нанесеними ізохорами СО2. 
 

ки,  потрібно ліквідувати відставання української науки в  забезпеченні  су‐
часними  приладами  (різноманітними  камерами  для  нагрівання  й  охоло‐
дження включень) – матеріало‐ й енергоощадними, з програмним управлін‐
ням, що оснащені фотокамерами й сертифіковані. Нагально потрібні  раман‐
спектрометри,  електронні  та  йонні  зонди,  електронні  мікроскопи  і  мас‐
спектрометри  високої  чутливості тощо.  Однак попри всі складнощі фунда‐ 
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Рис. 88. Вміст летких сполук у продуктах піролізу мінералів,  
за (Кульчецька, 2009): 

а, б – мінеральні комплекси: 1–5 – осадові, 6–9 – гідротермальні, 10 – ефузивні, 11–13 – 
дайкові,  14–18 – пегматитові, 19–35 – магматичні, 36–40 – метаморфогенні; в  – мінеральні 
комплекси розташовано в порядку збільшення кількості СО2; 1 – Н2; 2 – Н2О; 3 – СО; 4 – СО2;   
5 – СН4. 

 

 
89. Типовий га і виділення лет
компонентів з  льський, 2019  

Рис.  ких  зово‐піролітичний спектр і температурні меж
мінералу, за (Возняк, Кульчицька, Черниш, Бе
з використанням даних (Кульчицька, 2010)). 
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ментальна наука про включення в мінералах продовжує свою поступальну 
ходу, а українські вчені спромоглися збагатити її вагомими здобутками. 

Отже,  можна  зробити  висновок, що  київський  період  розвитку  термо‐
барогеохімії багатий на численні теоретичні й методичні розробки в галузі 
термобарогеохімії–мінералофлюїдології.  Інтенсифікації термобарогеохіміч‐
них досліджень у київських установах сприяло залучення до них як основ‐
них  виконавців  випускників  Львівського  університету,  вихованців  термо‐
барогеохімічної школи М. Єрмакова. 

Отримано  об’єктивні  дані  з  типоморфізму  включень  у  мінералах  роз‐
маїтих мінеральних комплексів України і досягнуто таких результатів: 

– проаналізовано  еволюційний  характер  флюїдодинамічних  процесів 
ендогенного  мінералоутворення  від  найбільш  високотемпературних  і  ви‐
сокобаричних  мантійних  продуктів  (зокрема,  щодо  алмазоутворювальних 
флюїдів та  способів винесення алмазу  з мантійних  глибин) до низькотем‐
пературних і низькобаричних гідротермальних утворень (наприклад, квар‐
цу типу мармароських “діамантів”); 

– детально  досліджено  умови  мінералогенезу  в  надрах  Українського 
щита і прилеглих геологічних структур, акцентовано на ролі високотермо‐
баричних потоків CO2‐флюїду як продуктів дегазації глибинної магми і лет‐
ких компонентів мінералів як індикаторів умов мінералоутворення; 

– незаперечна новизна виконаних наукових розвідок щодо ідентифіка‐
ції  процесів  рудогенезу,  зокрема,  формування  золоторудної,  рідкісномета‐
левої, TR‐U‐Th мінералізації в породах УЩ, самородної мідної мінералізації в 
трапах Волині, флюоритового й сульфідного зруденіння в осадових відкла‐
дах Волино‐Поділля, золоторудних родовищ і проявів Донбасу, поліметале‐
вого,  ртутного  і Hg‐As‐Sb  зруденіння  в Українських Карпатах  і  Закарпатті, 
мідного й золото‐поліметалевого зруденіння в Передсудетті й облямуванні 
УЩ,  палеогідротермального  режиму  літогенезу  й  гіпогенного  рудоутво‐
рення в Балтійсько‐Дністерській перикратонній зоні прогинів та ін. 

Київські науковці цілеспрямовано використовують методи термобаро‐
геохімії  для  реконструкції  розмаїтих  геологічних  процесів  мінералоутво‐
рення: магматичного, пегматитового, післямагматичного (пневматолітово‐
го, гідротермального, метасоматичного), осадового й метаморфічного. Вод‐
ночас  термобарогеохімічними  дослідженнями  охоплено  принципово  нові 
об’єкти, а в низці випадків розвинуто й виведено на принципово новий рі‐
вень уже вивчені об’єкти.  

Фундаментальні  результати  дослідження  флюїдних  включень  у  міне‐
ралах,  аналіз  і  творчий  підхід  до  матеріалів  попередників,  спільні  дослід‐
ницькі  роботи  з науковцями різних  установ України  та  інших країн  стали 
свого часу підґрунтям для розробки в ІГФМ (ІГМР) геохімічної киснево‐вод‐
невої  (Семененко,  1990)  (рис.  90)  та  мінералогічної  (Лазаренко,  1979)     
(рис. 91) моделей Землі. 
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Рис. 90. Геохімічна киснево‐воднева модель Землі, за (Семененко, 1990). 

 

Згідно з геохімічною киснево‐водневою (гідридно‐карбідною) моделлю 
Землі  М. Семененка,  мантія  –  це  окиснена  периферійна  оболонка  навколо 
ядра, складеного водневими сполуками протопланетної речовини. У зовні‐
шньому  ядрі  відбувається  розкладання  гідридів  і  карбідів  металів  з  виді‐
ленням водню й вуглецю, що зумовлює металізацію речовини мантії з утво‐
ренням суміші силікатів Fe й Mg, зародження первинних флюїдів (H2‐, CnHm‐, 
NH3‐складу), які під час проходження через нижню мантію окиснюються й 
розчиняються. Мігруючи до астеносфери й далі до земної кори, ці флюїдо‐
магматичні потоки створюють теплове розвантаження Землі, яке пульсує.  
У моделі відображено всі  аспекти глобального флюїдоутворення й дегаза‐
ції, зокрема, визначення первинних джерел флюїдів, умов їхньої трансфор‐
мації,  міграції,  складу,  стану,  характеру  і,  звичайно,  те,  що  джерелом  гли‐
бинних флюїдів є гідриди, карбіди й ціаніди внутрішнього ядра (суб’ядра) 
Землі, у разі розкладання яких утворюються, відповідно, водень, вуглевод‐
ні, аміак (тобто первинні флюїди Н2, CnHm, NН3 та ін.). Під впливом глибин‐
них флюїдів відновного характеру та первинно водневого складу з мантій‐
ної речовини астеносфери формується диференційована літосфера. Водневі 
й вуглеводневі флюїди мантії через ювенільну воду й СО2 вторинних флюї‐
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дів,  які  утворилися  внаслідок  окиснення  первинних  глибинних  відновлю‐
вальних флюїдів, у сіалічній корі перетворюються на метасоматичні флюїди 
відновного характеру. Під час міграції, підняття й подальшої еволюції пер‐
винні відновні флюїди “зсуваються” в окиснювальну ділянку, підвищується 
парціальний тиск окиснених форм складових флюїду, зокрема Н2О і СО2. 

 

 
Рис. 91. Мінералогічна модель Землі, за (Лазаренко, 1979). 

 

Академік Є. Лазаренко погоджувався з уявленнями М. Семененка про го‐
ловно гідридний склад внутрішнього ядра проторечовини й зовнішнє ядро 
як перехідну оболонку, у якій відбувається розкладання гідридів металів та 
утворення  суміші  металів  і  водню.  Основні  риси  мінералогічної  моделі         
Є.  Лазаренка  такі.  Внутрішнє  ядро  “первинного  космічного  походження” 
складене  гідридами  й  карбідами  металів:  (FeNi)H–(FeNi)H3,  (FeNi)2C, 
(FeNi)3C,  а  зовнішнє  –  сумішшю  гідридів  і  карбідів  металів  з  металами  й  
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воднем.  Нижня  мантія  складена  металевим  залізом,  силікатами  магнію 
(Mg2SiO4 – у структурі типу шпінелі та MgSiO3 – у структурі типу перовські‐
ту)  і MgO  (у  структурі  типу  хлористого  калію).  Головні мінерали  верхньої 
мантії – олівін, піроксен і гранат; у проміжній зоні між нижньою і верхньою 
мантією  вони  набувають  структури  шпінелі  Mg2SiO4  та  ільменіту 
(Fe,Mg)SiO3.  Під  час  розкладання  Mg2SiO4  (у  структурі  типу  шпінелі)  з’яв‐
ляється периклаз, а енстатиту – форстерит і стишовіт. Земна кора складена 
з  базальтової,  гранітної,  метаморфогенної  й  седиментогенної  оболонок  з 
відповідними  парагенезисами  мінералів.  Взаємодія  між  оболонками  (гли‐
бинними  геосферами)  Землі,  за  Є. Лазаренком,  відбувається  під  впливом 
флюїдних  потоків,  які,  головно,  і  зумовлюють  усю множину  процесів  теп‐
ломасоперенесення. 

Творці зазначених моделей упродовж усієї своєї наукової діяльності по‐
тужно підтримували дослідження включень  у мінералах для об’єктивного 
відтворення  процесів  мінералоутворення  в  надрах  планети.  Безумовно,     
на сучасному етапі розвитку української термобарогеохімії виконавці нових 
науково‐дослідницьких  проєктів  у  галузі  фундаментальної  науки  про     
флюїдні включення в мінералах й надалі розвиватимуть і вдосконалювати‐
муть  основні  засади  геохімічної  киснево‐водневої  (гідридно‐карбідної)  та 
мінералогічної моделей Землі.  
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Розвиток термобарогеохімічних досліджень і отримані фундаментальні 

результати в цій галузі львівських та київських науковців стали поштовхом 
для проведення робіт з вивчення включень мінералоутворювального сере‐
довища в інших регіонах України. Ці дослідження виконували у Дніпропет‐
ровському  гірничому  інституті  (нині Національний технічний університет 
“Дніпровська  політехніка”),  Донецькому  політехнічному  інституті  (нині 
Донецький  національний  технічний  університет  у  м.  Покровськ  Донець‐   
кої обл.), Донбаському гірничо‐металургійному інституті (з 2004 р. – Донба‐
ський державний технічний університет у м. Алчевськ, з жовтня 2014 р. – у 
м. Лисичанськ,  з  травня 2018 р.  увійшов до складу Східноукраїнського на‐
ціонального університету ім. В. Даля в м. Сєверодонецьк), Івано‐Франківсь‐
кому інституті нафти і газу (нині Івано‐Франківський національний техніч‐
ний університет нафти і газу), Інституті мінеральних ресурсів Міністерства 
геології  України  в  Сімферополі  (нині,  як  не  прикро, фактично  знищений). 
Серед виконавців досліджень – випускники геологічного факультету Львів‐
сько  університету Е. Лазаренко, М. Куровець і го Б. Заціха, вихованці термо‐
барогеохімічної школи професора М. Єрмакова (рис. 92). 

У Дніпропетровському гірничому інституті дослідницькі роботи про‐
вадили під керівництвом і за безпосередньою участю проф. Еріка Лазаренка 
(див.  рис.  92,  93),  який  став  лауреатом  Державної  премії  України  в  галузі 
науки  і техніки (1986, посмертно) за цикл робіт “Тектоніка та металогенія 
Радянських Карпат”.  

Результати  термобарогеохімічних  досліджень  висвітлено,  передусім,  у 
низці таких кандидатських дисертацій: Шукайло Л. Г. Типоморфизм акцес‐
сорных минералов орогенных магматических формаций Закарпатья (1980); 
Козловский  Л.  М.  Генезис  и  закономерности  размещения  продуктов  пост‐
магматической  деятельности  в  Береговском  рудном  районе  (Закарпатье)” 
(1982);  Баранов  П.  М.  Генетические  особенности  вулканитов  липарито‐
игнимбритовых комплексов и их расчленение (на примере Центрального и 
Восточного блоков Береговского района)  (1987),  а також у двох докторсь‐
ких  дисертаціях  П.  Баранова:  “Закономерности  распределения  твердых  и 
расплавных включений кварца в  гранитоидных, пегматитовых и вулкани‐
ческих  комплексах”  (1994)  і  “Критерії  комплексної  геолого‐промислової 
оцінки гранітоїдів Західно‐Приазовського блоку Українського щита” (2007).  

Учені вперше детально дослідили тверді й розплавні включення в акце‐
сорних цирконі й апатиті  з  трьох  орогенних магматичних формацій Закар‐  
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Рис. 93. Учасники наукової сесії УМТ, присвяченої проблемам регіональної мінералогії.  

Спортивно‐оздоровчий табір ЛДУ “Карпати”, Чинадієве, 1982. Зліва направо: Е. Лазаренко 
(Дніпропетровськ), С. Галій (Київ), І. Гінзбург (Москва), В. Павлишин (Київ), В. Винокуров 
(Казань), Л. Яхонтова (Москва), В. Панченко (Володарськ‐Волинський), О. Матковський 

(Львів), О. Зінченко (Київ). 
 

паття. Дослідження провадили в тісній співпраці з науковцями відділу гео‐
хімії глибинних флюїдів ІГГГК НАН України. Увагу зосередили на хімічному 
складі розплавних включень,  термометричних даних і мінеральному складі 
твердих включень. Одержані результати використано не тільки з генетич‐
ною метою, а й для стратиграфічного розчленування вулканітів. З’ясовано, 
що  в  апатиті  розплавні  включення  зазнають  гомогенізації  за  Т  =  1  250–         
1 310 °С, причому в деяких з них під час нагрівання до 1 300 °С з’являються 
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дві незмішувані рідини, тому такі включення зачислено до лікваційних (Ка‐
люжный,  Шукайло,  Жовтуля,  1978);  у  розплавних  включеннях  циркону  з 
ріолітів навіть за нагрівання до 1 500 °С  повної гомогенізації не відбуваєть‐
ся (Шукайло, Жовтуля, 1978), а в цирконі з порід андезитової формації тіль‐
ки  за  1  350–1  400  °С  помітно  плавилися  рудні  частинки  (Шукайло,  1982). 
Цікаві матеріали стосуються результатів дослідження акцесорних мінералів 
та  розплавних  включень  у  них  з  порід різного  складу й різних фаз  вулка‐
нізму  міоценової  ріоліт‐ігнімбритової  формації  (Баранов,  Козловский,  Со‐
колова, 1984). 

У тезах доповідей Шостої всесоюзної наради з термобарогеохімії в гео‐
логії  (1978)  наведено  температуру  кристалізації  мінералів  магматичної  й 
післямагматичної  стадій  ріолітової  формації  Закарпаття  за  результатами 
дослідження включень (Е. Лазаренко, І. Козлов, Л. Козловський, Л. Куцевол,         
Л. Шукайло). Гомогенізація включень у прозорих мінералах засвідчила, що 
формування ріолітових куполів відбувалося за магматичних (гомогенізація 
включень  скла  з  газовим  пухирцем  у  кристалах  апатиту  настає  за  Т  =              
=  1  300°С),  пневматолітових  (у  кристалах  тридиміту  рідинно‐газові  вклю‐
чення зазнають гомогенізації  за 550–600  °С у газову фазу)  і  гідротермаль‐
них  умов  (газово‐рідкі  включення в  епімагматичному бариті  зазнають  го‐
могенізації в рідку фазу за Т = 360–410 °С, у гідротермальному кварці вто‐
ринних кварцитів –150–280, а в гідротермальному бариті кварц‐алунітової 
фації – 50–60 °С). 

У кандидатській дисертації Л. Шукайла детально схарактеризовано ре‐
зультати дослідження включень у цирконі й апатиті. Кристали апатиту міс‐
тять  лише  включення  розплавів  –  розкристалізовані  або  аморфні  (див.    
рис. 61). Переважають включення краплеподібної і трубчастої форми з еле‐
ментами огранювання негативних кристалів апатиту. У складі включень у 
різних співвідношеннях є скло й напівкристалічна фаза. Склад твердих фаз 
включень залежить від формаційної належності порід: у ріолітовій формації 
виявлено гіперстен, хлоритизований біотит, невелику кількість скла, у міо‐
ценовій андезитовій формації кристалічна фаза має склад хлориту або гід‐
рослюди,  а  вулканічне  скло  відрізняється  високим  вмістом  калію  (~  10 % 
К2О).  У  включеннях  у  кристалах  апатиту  з  масиву  Варгедь  є  вуглеводні 
(14,1–56,6 %), пара води (13,8–20,8), СО2 (7,5–29,4) й азот (від нуля до 57 %). 
У  кристалах  апатиту  з  порід  пліоценової  андезитової  формації  виявлено 
криптокристалічну фазу, складену монтморилонітом або нонтронітом, скло 
частково розкристалізоване з виділенням мікронних табличок плагіоклазу 
андезин‐олігоклазового складу, а в проміжках припускають опал (вміст SiO2 
~  90  %).  Відшукали  також  включення  з  фосфатним  склом  і  з  речовиною 
каолінітового складу. 

Надзвичайно розмаїті як за складом, так і за морфологією включення в 
цирконі  (див.  рис.  62).  Виявлено  тверді  й  розплавні  включення.  Тверді 
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включення представлені, головно, правильними кристалами апатиту, зрід‐
ка  трапляються  ільменіт  і  циркон.  У  кварцових  діорит‐порфірах  масиву  
Варгедь  є  також  гіперстен,  рогова  обманка,  кварц,  хлорит,  гідрослюда. 
Включення розплавів  складені  склом  і  газом  (7–10 % об’єму), у них також 
ідентифіковано рудний мінерал – ільменіт, досить частий у склі включень у 
цирконі андезитової формації міоцену. У цьому цирконі виявлено сингене‐
тичні включення червоно‐бурого скла з великою кількістю пилуватих час‐
тинок рудного мінералу і включення з майже безбарвним склом. Вміст SiO2 
у склі розплавних включень становить 57,7–89,1 %. 

У  кандидатській  дисертації  Л. Козловського  (див.  вище)  обґрунтовано 
виділення в Берегівському рудному районі двох ендогенних етапів мінера‐
лоутворення. На першому етапі формувалися золотоносні кварц‐адулярові 
породи,  а  також  золото‐кварц‐сульфідні  жильні  й  прожилково‐вкраплені 
руди. Умовно виділено дві стадії: з першою пов’язане утворення золотонос‐
них кварц‐адулярових порід, яке відбувалось за специфічних умов – вибір‐
кового заміщення туфових прошарків вулканогенно‐осадових порід кварц‐
адуляровим агрегатом з сульфідами. Температура цього процесу, за даними 
гомогенізації газово‐рідких включень, становила 220–210 °С. Під час другої 
стадії формувалася основна маса золото‐кварц‐сульфідної мінералізації, яка 
зосереджена  в  середньому  туфовому  горизонті,  у  верхніх  туфах  і  породах 
верхньої  осадової  товщі.  Вивчення  включень  у  мінералах  засвідчило,  що 
процеси мінералоутворення відбувалися за Т = 250–160 °С. З другим етапом 
пов’язане формування вторинних кварцитів; він теж двостадійний: спочат‐
ку утворювалися кварц‐гематитові й інші жили на глибині, а остання, най‐
більш  низькотемпературна  стадія  знаменує  завершення  гідротермальної 
діяльності (сольфатарний процес). До її продуктів належать, головно, мета‐
соматичні  кварц‐алунітові,  опал‐алунітові  утворення  й  менше  поширені 
алунітові жили. 

У збірнику тез Сьомої всесоюзної наради “Термобарометрия и геохимия 
рудообразующих  флюидов  (по  включениям  в  минералах)”  (1985)  Е. Лаза‐
ренко,  Л. Шукайло,  Л. Козловський  і  П. Баранов  висвітлили  деякі  нетради‐
ційні  аспекти  інформативності  включень  у  мінералах.  Зазначено, що  ком‐
плексне вивчення включень у мінералах магматичних порід може бути під‐
ґрунтям  для  з’ясування  складу  й  еволюції  вихідних  магм.  Порівняльний 
аналіз складу включень у мінералах магматичних порід міоценового і пліо‐
ценового  віку  Закарпаття  дав  змогу  підтвердити  висновок,  зроблений  на 
підставі  регіонально‐металогенічних  досліджень,  про  калієву  геохімічну 
спеціалізацію  утворень  ранньомагматичної  неогенової  активізації  Карпат. 
Ще  один  можливий  наслідок  вивчення  складу  включень  у  мінералах  –  це 
вірогідніше розчленування й кореляція магматичних порід. За даними ви‐
вчення включень у мінералах метаморфічних порід можна визначити їхню 
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первинну природу й еволюцію. У таких породах включення розкристалізо‐
ваних розплавів поширені в піроксенах, плагіоклазах, кварці, апатиті. 

У фундаментальній публікації Е. Лазаренка та Л. Козловського “Генети‐
ческая  классификация  пневматолитово‐гидротермальных  метасоматичес‐
ких формаций и проблемы их минералогического картирования” (1986) на‐
ведено значення температури мінералоутворення за термометричними до‐
слідженнями (тип включень, температура, тип гомогенізації) метасоматич‐
них  порід  Берегівського  родовища.  Виділено  дві  формації:  метасоматичну 
формацію  березитів,  пов’язану  з  міоценовою  вулканогенно‐плутонічною 
андезитовою магматичною формацією, з двома фаціями – кременисто‐аду‐
ляровою (Тгом = 130–140°С) і кварц‐калішпатовою (110–225 °С) та формацію 
вторинних кварцитів, пов’язану з  ігнімбрито‐ріолітовою магматичною фо‐
рма а іцією, теж з двома фаціями – кварц‐к олінітовою/дик товою (Тгом = 145–
280 °С) і кварц‐алунітовою (50–130 °С). 

П. Баранов  захистив  дві  докторські  дисертації  (див.  вище):  у Всеросій‐
ському  науково‐дослідному  інституті  мінеральних  ресурсів  (Москва)  за 
спеціальністю 04.00.20  – мінералогія,  кристалографія на  здобуття вченого 
ступеня доктора геолого‐мінералогічних наук та в Інституті геохімії навко‐
лишнього середовища НАН України (Київ) за спеціальністю 04.00.11 – гео‐
логія  металевих  і  неметалевих  корисних  копалин  на  здобуття  наукового 
ступеня  доктора  геологічних  наук.  Об’єкти  й  методи  дослідження  в  цих 
працях  тотожні.  У  російському  варіанті  основним  об’єктом  були  тверді  й 
розплавні  включення у кварці  з  гранітоїдних,  пегматитових  і  вулканічних 
комплексів Західного Приазов’я й Закарпаття, в українському – тільки гра‐
нітоїди Західноприазовського геоблока УЩ. 

У цих працях проаналізовано теоретичні  і прикладні розробки в галузі 
вивчення  включень  і  росту  мінералів,  розроблено  й  обґрунтовано  схему 
реконструкції мінералоутворювального процесу за включеннями в мінера‐
лах. Запропоновано класифікацію включень з погляду онтогенії мінералів, у 
якій виділено: включення зародження мінералів; включення росту мінера‐
лів, серед яких розрізняють тверді й рідкі, що є реліктами середовищ жив‐
лення  (розчинів,  застиглих  розплавів);  включення  становлення мінералів, 
які  розділено  на  тверді  і  флюїдні;  включення  зміни  мінералів  (вторинні 
включення). Для кварцу з гранітоїдів Західного Приазов’я розроблено гене‐
тичну класифікацію твердих включень, серед яких виділено три генетичні 
групи: прото‐, син‐  і епігенетичні. Протогенетичні включення метаморфіч‐
них мінералів  відображають умови росту кварцу в  твердому  середовищі  з 
вихідних порід, а син‐ і епігенетичні – спеціалізацію кварцоутворювального 
середовища. Тверді включення в кварці слугують важливим критерієм роз‐
членування гранітоїдів  і вулканітів, а також критерієм мінерагенічної спе‐
ціалізації порід, зокрема, гранітоїдів – на літієву й каменебарвну сировину.  



   

     
 
Серед гранітоїдів Шевченківської структури УЩ за складом син‐ і епіге‐

нетичних включень виділено сім різновидів, кожен з яких специфічний за 
особливостями  середовища  утворення  кварцу.  Залежно  від  складу  вклю‐
чень  виділено  такі  геохімічні  спеціалізації  кварцу:  алюмінієва  (силіманіт), 
титанова  (рутил),  кальцій‐алюмінієва  (епідот),  літій‐алюмінієва  (споду‐
мен),  рідкіснометалева  (монацит,  ільменорутил).  За  включеннями  трьох 
генетичних  груп  у  сподумені  Шевченківської  структури  визначено  гене‐
тичний  зв’язок між  включеннями й  рудними  тілами  сподуменових пегма‐
титів. Включення епідоту представлені прото‐ й сингенетичними різнови‐
дами. Вони є важливими індикаторами каменебарвної сировини – катакла‐
ститів (катаклазити гранітів, кристалічних сланців) і метасоматитів (епідо‐
тизовані кристалосланці, мілоніти, філоніти). Найбільше поширені кварцові 
й кварц‐польовошпатові епідозити. Критеріями розчленування гранітоїдів 
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ують  сингенетичні  (рутил,  титаніт,  ільменіт,  силіманіт,  сподумен)  та 
епігенетичні (рутил, сподумен, леткі компоненти) включення. 

Науковець теоретично обґрунтував і експериментально підтвердив мо‐
дель  формування  мінералів  у  твердому,  рідкому  й  газовому  середовищах 
(середовище живлення – мінералоутворювальна зона – кристал, що росте) у 
послідовності,  згідно  з  якою  в  мінералах  утворюються  тверді  протогене‐
тичні й розплавні включення, що є реліктами середовища живлення, а та‐
кож син‐ і епігенетичні – тверді, газові, рідкі включення, які відображають 
спеціалізацію мінералоутворювальної зони та її газовий стан. 

Включення  у  кварці  й  плагіоклазі  використано під  час  розчленування 
вулканітів  ріоліт‐ігнімбритового  складу Берегівського  району  Закарпаття. 
Оцінено  перспективи  гранітоїдів  Західноприазовського  геоблока  УЩ  на 
виявлення  літієвих  пегматитів,  виділено  геохімічні  аномалії,  виконано   
оцінку каменебарвної сировини за твердими включеннями в кварці. Зроб‐
лено ачені  скла‐
дом

 висновок, що  генезис мінералів  та  їхня  спеціалізація визн
 включень середовищ живлення й мінералоутворення. 
Термобарогеохімічні  дослідження  виконували  й  науковці  Криворіж 

жя  –  Криворізького  гірничорудного  інституту  (з  1994  р.  –  Криворізький 
технічний університет, нині – Криворізький національний університет) та 
науково‐дослідного  і  проєктного  інституту  “Механобрчермет”.  Зокрема,  у 
збірнику  тез  Четвертої  регіональної  наради  з  термобарогеохімії  процесів 
мінералоутворення  (1973)  опубліковано  працю,  присвячену  фізико‐хіміч‐
ним умовам формування жильного кварцу Криворізького басейну (М. Єфі‐
мова,  Ю.  Гершойг,  О.  Григорова,  М.  Решетнікова).  Матеріали  Шостої  все‐
союзної наради з термобарогеохімії в геології (1978) містять повідомлення 
“Особенности  метаморфизма  железисто‐кремнистых  кварцитов  Северной 
части Мариупольского месторождения” (М. Педан, Ю. Грицай). У ньому на‐
ведено результати дослідження включень у кристалах гранату, прожилко‐
вому  кварці  та  кварці  залізистих  кварцитів.  Зокрема,  на  декрептограмах 
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прожилкового  кварцу  є  чіткі  піки  в  інтервалах  140–220,  330–480  і  540–    
580  °С;  максимальне  значення  Тгом  первинних  включень  становить  420,  а 
вторинних – 140–220 °С. На декрептограмах кварцу з залізистих кварцитів 
наявні чіткі піки в інтервалі 500–650 °С та слабкі – за 150–250 і 550–580 °С, 
Тгом  ві  включення,  інколи  з  твердою 

ється з 680–700 °С. 
=  430  °С.  У  гранаті  переважають  газо

фазою, інтенсивна декрепітація розпочина
 Протягом 1970–1980‐х  років  термоба‐

рогеохімічні  дослідження  провадили  нау‐
ковці Донецького  політехнічного  інсти
туту під керівництвом і за активною учас‐
тю Б. Панова (рис. 94). Результати, які сто‐
суються  ртутної  й  флюоритової  мінералі‐
зації  Донбасу  та  зони його  зчленування  з 
Приазовським  геоблоком  УЩ,  наведено  у 
збірнику наукових праць “Геология  и гео‐
химия  рудопроявлений Донбасса  и  север‐
ного  склона  Украинского  щита”  (1978), 
матеріалах  Шостої  й  Сьомої  всесоюзних 
нарад  з  термобарогеохімії  (1978,  1985)  та 
інших виданнях. Зокрема, за ізотопними й 

Рис. 94. Борис Семенович Панов 
(1928–2012). 

термобарогеохімічними даними схарактеризовано генезис рудної мінералі‐
зації Донбасу  (Корчемагин, Панов, 1978), а за результатами термобарогео‐
хімічних досліджень – умови антрацитизації вугілля Східного Донбасу (Глу‐
хов, Кузнецов, 1978): за даними вивчення первинних, первинно‐вторинних 
і вторинних включень у жильному кварці з вугільних пластів визначено дві 
стадії метаморфізму вугілля й антрацитизацію, які відбувались, відповідно, 
за Т = 440–470 і 490–550 °С (гомогенізація включень у газову фазу). 

На Сьомій  всесоюзній нараді  “Термобарометрия и  геохимия рудообра‐
зующих флюидов (по включениям в минералах)” (1985) донецькі науковці 
представили  три  доповіді.  Зокрема,  Б.  Панов,  Р.  Багатаєв,  В.  Медведєв  і         
Л.  Соскін проаналізували термобарогеохімічні  особливості кварцу  глибин‐
них  горизонтів  Микитівського  рудного  поля.  Кристали  кварцу  насичені 
первинними  і  вторинними  включеннями.  Розташування  первинних  вклю‐
чень нерідко повторює контури кристала в процесі його росту, що призво‐
дить  до  формування  одного–трьох  фантомів  кристалів.  Включення  в  цих 
зонах неправильної форми й часто розшнуровані, іноді містять тверду ксе‐
ногенну  фазу  глинистого  мінералу.  Температура  гомогенізації  первинних 
включень у внутрішніх ранніх зонах кристала на горизонті 330 м становить 
148–152 °С, а на горизонті 390 м – 151–162 °С. У пізніх зонах росту Тгом пер‐
винних включень коливається від 138 до 150 °С. Наведено також дані аналі‐
зів  водних  витяжок,  кріометричних  і  мас‐спектроскопічних  досліджень 
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складу газів,  серед яких у кварці Микитівського родовища визначено такі, 
%:  СО2 – до 91,30, СН4 – до 5,30,  С2Н6 – до 1,82, N2 – до 0,20. 

Праця Б. Панова, В. Купенка й В. Рядніна присвячена температурним та 
ізотопно‐геохімічним  особливостям  формування  ртутної  й  поліметалевої 
мінералізації південно‐західної частини Донбасу (кіновар, пірит, сфалерит, 
галеніт, мілерит у парагенезисі з кальцитом, анкеритом, баритом, дикітом і 
кварцом). Вивчали первинні газово‐рідкі включення в зонах росту криста‐
лів карбонатів: Тгом включень у кальциті ртутного парагенезису становить 
53–80 °С, а в кальциті й анкериті поліметалевих руд вона коливається в ши‐
роких межах  за  різного  характеру  варіацій  значень  δ13С  і  δ18О. На підставі 
цих даних, а також за вмістом Hg у кальциті й обчисленим ізотопним скла‐
дом  кисню мінералоутворювальних  розчинів  зроблено  висновок, що фор‐
мування  мінеральних  парагенезисів  відбувалося  за  участю  змішаних  вод, 
серед яких провідну роль відігравали поховані океанічні й метеорні води. 

В. Купенко, Б. Панов  і  С. Кудрявцев проаналізували походження гідро‐
термальних розчинів на прикладі ртутної мінералізації Донбасу. За резуль‐
татами геолого‐структурних, мінералогічних і термобарогеохімічних дослі‐
джень  доведено,  що  ртутне  зруденіння  формувалося  протягом  двох  про‐
дуктивних стадій. На першій стадії (Т = 165–130 °С) з кіновар’ю асоціювали 
арсенопірит, марказит, дикіт, карбонати, кварц з розсіяними вкрапленнями 
галеніту, сфалериту, халькопіриту й сульфосолей. На другій стадії відбува‐
лось утворення тільки кіноварі, антимоніту, кварцу й дикіту. Кварц криста‐
лізувався за 150–110 °С. Значення Тгом включень у безрудних карбонатних 
прожилках  становить  60–95  °С.  Наведено  також  обчислений  ізотопний 
склад  кисню  мінералоутворювальних  розчинів,  рівноважних  з  кварцом  і 
карбонатами  за  температури  кристалізації  мінералу.  Зроблено  висновок 
про можливу активну участь у формуванні ртутних родовищ Донбасу юве‐
ніль л  них вод або легшої за ізотопним ск адом води, залученої в циркуляцію 
на досить значні глибини. 

У  матеріалах  наукової  наради  АН  УРСР  “Осадочные  породы  и  руды” 
(1980) опубліковано статтю донеччан про декрепітаційні особливості кар‐
бонатних порід зони зчленування Донбасу і Приазов’я у зв’язку з розшука‐
ми флюоритового зруденіння. Б. Заціха і Б. Панов дослідили (1985) кварц з 
вуглеводневими включеннями, на підставі чого висловили припущення про 
можливість  виявлення  в  Донецько‐Макіївському  районі  на  глибині  понад 
1–2 км покладів нафти й газу; дослідники також вивчили умови утворення 
флюориту  в південній  частині Донбасу  (1986). Дані  ізотопно‐геохімічних  і 
термобарогеохімічних  досліджень  рудних  і  супутніх  мінералів  (кальцит, 
барит, кварц) дали змогу уточнити РТ‐умови утворення мінералізації з гід‐
ротермальних  розчинів  змішаного  характеру  (Панов,  Купенко,  Юшкова, 
1986). 
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У праці Б. Панова “Досягнення донецької мінералогії за 50 років (1954–
2004)” (2004) зазначено, що під час мінералогічних досліджень щораз біль‐
шу  увагу  приділяють  вивченню  включень  мінералоутворювального  сере‐
довища  в  мінералах  Донбасу  і  Приазов’я,  зокрема,  кіноварі,  флюориту  і   
кварцу. За даними дослідження флюїдних включень у кварці з’ясовано, що 
золото в рудопроявах Сорокинської  тектонічної  зони  (Сурозький, Андріїв‐
ський, Сорокинський) відкладалося з гетерогенних гідротермально‐метасо‐
матичних розчинів високої концентрації, тиск у процесі формування золо‐
торудної  мінералізації  знижувався  від  150  до  48  МПа,  а  температура  ру‐
доутворювальних  розчинів  коливалася  від  800  до  120–100  °С.  Зазначено 
також, що використання Nі‐термометра і Сr‐барометра дало змогу визначи‐
ти температуру утворення хром‐піропів із кімберлітових трубок Приазов’я 
(1  1 середовища  мінера‐
лоут

00–1  000  °С)  і  палеогідротермальні  параметри 
ворення (~ 42–45 мВт/м3). 
Термобарогеохімічні  дослідження  проводили  й  у Донбаському  гірни

чометалургійному  інституті під  керівництвом А.  Горового  (див.  рис.  92, 
95).  Їхні результати наведено у двох монографіях: Горовой А. Ф. Минерало‐
гия  и  геохимия  ртутных  месторождений  Донбасса  (1987)  (рис.  96)  та Ни
кольский И. Л., Горовой А. Ф., Панов Б. С. и др. Геолого‐генетические модели 
ртутно‐рудных формаций Донецкого бассейна (1991), а також у матеріалах    
Шостої всесоюзної наради “Термобарогеохимия и рудогенез” (1978), де опу‐ 

 

 
Рис. 95. Учасники наукової сесії УМТ, присвяченої проблемам регіональної мінералогії,  

Чинадієве, 1982. Зліва направо: у першому ряду – О. Матковський, В. Павлишин, у другому 
ряду перший праворуч –  Б. Заціха, другий – А. Горовий. 
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Рис. 96. Монографії  
А. Горового й Б. Заціхи. 

кількох десятках статей і монографії “Типоморфизм 
минералов полиметаллических и ртутных месторо‐ 

ждений Закарпатья” (Зациха, Квасница, Галий, Матковский, 1984), а також у 
докт

бліковано повідомлення А. Горового, Б. Манучарян‐
ца й Д. Хітарова  “Физико‐химические условия фор‐
мирования  ртутных  месторождений Никитовского 
рудного  поля”.  Досліджували  включення  у  кварці 
Микитівського  рудного  поля,  гомогенізація  яких 
відбувається  за  170–290  і  90–190  °С.  Гомогенізація 
включень у кіноварі настає за 90–170 °С, у карбона‐
тах (анкерит, кальцит) – за 145 °С. Для цих мінера‐
лів вивчено також склад водних витяжок і значення 
рН  середовища  мінералоутворення.  Зроблено  ви‐
сновок,  що  формування  кіноварі  відбувалося  з  на‐
трій‐кальцієвих розчинів. 

В ІваноФранківському інституті нафти і газу 
(ІФІНГ)  термобарогеохімічні  дослідження  викону‐
вали, головно, Б. Заціха та М. Куровець.  

Богдан Заціха (див. рис. 95, 97) розпочав науко‐
ву діяльність в ІГГГК АН УРСР, у якому під керівни‐
цтвом В. Калюжного успішно захистив кандидатсь‐
ку дисертацію “Постмагматическая минерализация 
Приазовья  (по  данным  исследования  включений)” 
(1969). З 1970 р. працював на посаді доцента кафе‐
дри мінералогії і петрографії ІФІНГ, де активно про‐
вадив  дослідження  включень  у  мінералах  під  час 
вивчення  мінералогії,  геохімії  й  генезису  родовищ 
та  рудопроявів  флюориту  і  ртутного  зруденіння 
України.  Результати  цих  досліджень  висвітлені  в 

орській дисертації, яку Богдан Володимирович завершив, проте не за‐
хистив через тяжку хворобу й передчасну смерть 1985 р.  

Згодом його колега Д. Возняк оформив матеріали цієї  дисертації  у мо‐
нографії Зациха Б. В. Кристаллогенезис и типоморфные особенности мине‐
ралов ртутного и флюоритового оруденений Украины (див. рис. 96), яку ви‐
дано 1989 р. за редакцією Д. Возняка. 

Ще в кандидатській дисертації Б. Заціха описав методики дослідження 
включень  і  схарактеризував  гідротермальну  мінералізацію  Сорокинської 
тектонічної  зони  (передусім післямагматичні  утворення  в  кам’яномогиль‐
ських гранітах і метасоматичні породи в лужних масивах) і зони зчленуван‐
ня Донбасу  з  Приазов’ям  (флюоритова мінералізація Покрово‐Кириївської 
структури,  багатостадійна мінералізація Волноваської  зони розломів  і  гід‐
ротермальне мінералоутворення Червоноармійської площі). 



    

     
 

205

У  монографії  1984  р.  ученому  належить 
розробка  за  даними  термобарогеохімічних 
досліджень  схем  стадійності  мінералоутво‐
рення  на  Біганському  барит‐поліметалевому 
родовищі і ртутних родовищах Вишкова в За‐
карпатті. Для Біганського родовища виділено 
такі  чотири  стадії:  кварц‐піритову  (Т  =  400–
300  °С),  поліметалеву  (300–200),  барит‐полі‐
металеву  (250–100)  і  алуніт‐баритову  (100–
50  °С);  для ртутних родовищ – дві  стадії: по‐
ліметалеву  (300–200  °С)  і  ртутну,  у  якій роз‐
різн ряють  дорудну  (250–200  °С),  удну  (200–
100) та післярудну ( < 100 °С) підстадії. 

Монографія  за  матеріалами  докторської 
дисертації  містить  чотири  розділи.  У  першо‐
му стисло висвітлено  геолого‐структурне по‐ 

Рис. 97. Богдан Володимирович 
Заціха (1938–1985). 

ложення, формаційну належність  і мінеральні типи ртутного й флюорито‐
вого зруденіння України; у другому розділі схарактеризовано мінерали, які 
супроводжують ртутне зруденіння (кварц, кальцит, сидерит, доломіт, анке‐
рит,  каолініт  і  дикіт,  вуглецеві  (органічні) мінерали,  кіновар, метацинаба‐
рит та ін.), а також генетичні особливості формування цього зруденіння, що 
проілюстровано  схемами  стадійності  й  температурного  режиму  мінерало‐
утворення.  Третій  розділ  присвячено  кристалогенезису  й  типоморфним 
особливостям  флюориту  в  гідротермально‐метасоматичних  утвореннях 
України,  а  четвертий  – мінералогічним  і  термобарогеохімічним критеріям 
ртутоносності  й  флюоритоносності.  Дані  стосовно  фізико‐хімічних  умов 
кристалізації мінералів, що їх отримав Б. Заціха під час вивчення флюїдних 
включень,  хімічного  складу,  фізичних  властивостей  мінералів,  еволюції  
форми кристалів, використано для розробляння критеріїв ерозійного зрізу 
й  зо ан льності  родовищ,  визначення  масштабів  ртутного  і  флюоритового 
зруденіння. 

У  книзі  наведено  такі  результати  дослідження  включень  у  мінералах 
ртутних  родовищ  і  рудопроявів: Тгом  і  склад  газової фази  (CO2, N2,  CH4, H2, 
C2H6) включень, pH розчинів включень у кварці й кальциті ртутного зруде‐
ніння  Закарпаття  й  у  кіноварі  та  кварці  ртутних  родовищ Донбасу;  склад 
водних витяжок з кварцу Вишківського рудного поля, пов’язаного з поліме‐
талевим і ртутним зруденінням, Микитівського родовища, Докучаєвського 
й Амвросіївського рудопроявів; склад водних витяжок з кальциту Донбасу; 
склад газів газово‐рідких включень у кіноварі родовища Буркут (Закарпат‐
тя). Наведено склад газової фази включень і водних витяжок у флюориті з 
метасоматитів Приазов’я й рудопроявів Донбасу та склад водних витяжок з 
мінералів флюоритових рудопроявів зони зчленування Донбасу й Приазов‐
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ського геоблока УЩ. Визначено, що неогенове ртутне зруденіння Закарпат‐
тя формувалося за Т = 300–160 °С  і Р = 30–10 МПа з сульфатно‐хлоридних 
розчинів, які містили СО2, СН4 й рідкі вуглеводні, а руди мезозойського те‐
летермального зруденіння Донбасу – за 200–100 °С і 16–13 МПа з насичених 
СО2 хлоридних (хлоридно‐бікарбонатних) розчинів.  

Для флюориту різних регіонів України побудовано дискретні кристало‐
генетичні ряди (рис. 98).  

 

 

 
нРис. 98. Схеми зміни форми кристалів флюориту і флюїдних включе ь у ньому  

в процесі утворення мінералу, за (Зациха, 1989). 
Флюорит  із:  а  –  грейзенів  Кам’яномогильського  масиву  Приазов’я;  б  –  метасоматитів 

лужн х порід Приазов’я; в – пегматитів Волині. Мінерали‐в’язні: В  – галіт; В  – фторид (?);  
В3 – к

и 1 2

альцит; В4 – сильвін; В5 – сульфат (?).  
 

Зокрема,  для  зональних  кристалів  флюориту  з  Кам’яномогильського 
масиву Приазов’я зафіксовано зміну габітусу від куба (Тгом = 320–340 °С, рН 
розчинів  включень  –  5,8–6,2)  через  кубооктаедр  (125–130  °С;  5,0–5,2)  до 
куба  (145–155 °С; 5,8–6,2); для мінералу з волинських пегматитів – від ок‐
таедра (300–410 °С; 5,0–5,2) до куба (340 °С; 6,5); для зональних кристалів 
Комсомольського  рудопрояву  –  від  октаедра  (140–340  °С)  до  куба  (120–   
130 °С). Типоморфним виявився склад катіонно‐аніонної частини й газової 
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складової  первинних  (іноді  й  вторинних)  включень:  у  флюориті,  пов’яза‐
ному  з  рідкіснометалевим  і  рідкісноземельним  зруденінням  у  Приазов’ї, 
розчини насичені  хлоридами натрію  і фторидами,  а  в  складі  газів  перева‐
жають вуглеводні й СО2. Флюоритоутворювальні розчини грейзенів Суща‐
но‐Пержанської  зони, Приазов’я і грейзенів, що супроводжують пегматити 
Коростенського  плутону,  були  лужно‐галогенно‐бікарбонатні  за  високого 
вмісту Na+ і СО2 (до 15 % маси). З розчинами хлоридно‐сульфатного складу з 
високим  умістом К+  пов’язане формування флюоритових  руд Покрово‐Ки‐
риївського родовища і проявів Волноваської зони. 

У  збірнику  тез  доповідей  Четвертої  регіональної  наради  з  термобаро‐
геохімії  (1973)  наведено матеріали Б.  Заціхи, М.  Куровця,  А.  Левицького  й    
В.  Теплова  про  температурні  й  геохімічні  особливості  утворення  ртутних 
родовищ Вишківського рудного поля, а в тезах П’ятої всесоюзної наради з 
термобарогеохімії земної кори і рудоутворення (1976) – Б. Заціхи про вклю‐
чення мінералоутворювальних середовищ і типоморфізм мінералів у ртут‐
них  парагенетичних  асоціаціях.  У  другому  томі  тез  доповідей Шостої  все‐
союзної наради з термобарогеохімії в геології опубліковано працю “Органи‐
ческие  углеродсодержащие  минералы  в  ртутных  парагенезисах  Украины” 
(Зациха,  Любинецкая,  1978)  з  важливою  термобарогеохімічною  інформа‐
цією  стосовно  кварцу,  кальциту,  флюориту  й  кіноварі  з  ртутних  родовищ 
Закарпаття  й  Донбасу.  Зазначено,  що  РТ‐умови  визначали  появу  метану, 
пара офіну,  інших  органічних  сполук,  комплексів  рганічних  кислот  і  піро‐
нафтоїдів. 

Книга  “Термобарогеохимия  земной  коры  и  рудообразование”  (1978)     
містить  статтю Б.  Заціхи  “Включения  коллоидов  кремнезема  –  типоморф‐
ный признак ртутного оруденения Закарпатья”, у якій описано включення 
колоїдного кремнезему в жильному кварці й кальциті. Наведено значення 
Тгом первинних  і первинно‐вторинних включень у дорудному кварці  (100–
265 °С) і кальциті (145–270 °С) з родовищ і рудопроявів Вишківського, Оле‐
нівського й Дубриницького рудних полів Закарпаття. Проаналізовано про‐
цеси,  які  приводять  до  утворення  колоїдів,  та  їхню  роль  у  мінера‐
лоут ов ренні. Зазначено, що з віддаленням від вулканітів Вигорлат‐Гутинсь‐
кого пасма ознаки колоїдного мінералоутворення зникають. 

У  праці  “О  кварце  с  углеводородными  включениями”  (Зациха,  Панов, 
1985) наведено результати дослідження включень у кварці типу мармаро‐
ських “діамантів”, пов’язаному з ртутним зруденінням Донбасу й Закарпат‐
тя.  Визначено  склад  газової  фази  у  включеннях  (переважає  СН4  –  81,6–     
100 %, рідше 44,60–62,21 %, також є СО2, N2, СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10), темпера‐
туру гомогенізації (120–150, зрідка 160–180 °С,), кріометрії (71,0–83,5, одне 
визначення – 110 °С) і тиск (20–48, одне значення – 85 МПа). У статті “Усло‐
вия  образования  флюорита  в  южной  части  Донецкого  бассейна”  (Панов, 
Зациха, 1986) проаналізовано умови утворення флюориту на підставі міне‐
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ралого‐геохімічних досліджень флюориту і супутніх кварцу й кальциту. Ви‐
значено низькотемпературний характер  гідротермальної мінералізації  (до 
200 °С). Розчини були слабкокислі, лужні або нейтральні (рН = 6,6–8,2), не‐
високої  концентрації  (4,3–5,2 %). Флюорит Покрово‐Кириївського родови‐
ща формувався за тиску (350–400)105 Па. Температура гомогенізації вклю‐
чень в октаедричному флюориті з рудника Дальнього становить 141–145 і 
150–170 °С, а в кальциті зі Східнодоломітового рудника – 100–120 °С, кварц 
із цього ж рудника формувався за Т = 130 °С і Р = 136105 Па. 

Важливе  наукове  значення  мала  публікація  в  матеріалах  Сьомої  все‐
союзної  наради  “Термобарометрия  и  геохимия  рудообразующих  флюидов 
(по включениям в минералах)” праці “Углеродсодержащие включения гид‐
ротермальных  минералов  как  показатель  перспектив  нефтегазоносности 
глубинных зон земной коры” (Маевский, Зациха, Носик, 1985). У ній зазна‐
чено, що консервація вуглецевмісних включень, за даними Тгом, відбувалась 
у  значному  температурному  інтервалі  –  50–750  °С.  Визначено таку темпе‐
ратурну послідовність існування видового складу вуглеводнів: нафти – 50–
250  °С  (головно > 100  °С),  кериту – 170–400,  антраксоліту – 150–600  (зви‐
чайно > 300 °С), графіт‐вуглистої речовини – 300–600 °С і вище (переважно 
> 400 °С). Газоподібні вуглеводні представлені метаном (“наскрізний” ком‐
понент,  який фіксують  у широкому  температурному  діапазоні  –  від  70  до 
750 °С), етаном і важкими вуглеводнями (виявлені, головно, в інтервалі 70–
450 °С). Виконані дослідження дали авторам підставу передбачити існуван‐
ня покладів нафти у верхній зоні земної кори, де температура сягає близько 
220 °С. 

Михайло  Куровець  (див.  рис.  92)  після  закінчення  аспірантури  на  ка‐
федрі мінералогії Львівського університету під керівництвом Є. Лазаренка 
захистив  кандидатську  дисертацію  на  тему  “Редкометальная минерализа‐
ция гранитоидов адамовского комплекса Южного Урала” (1963). У ній міне‐
ралого‐геохімічні дослідження вдало доповнені вивченням флюїдних вклю‐
чень у мінералах, за якими схарактеризовано РТ‐параметри і склад мінера‐
лоутворювальних флюїдів під час формування жильних гранітних пегмати‐
тів і пов’язаної з ними рідкіснометалевої   мінералізації.   З 1963 р. до кінця 
життя  (1999) М. Куровець працював на посадах доцента,  професора  і  про‐
ректора  Івано‐Франківської  філії  Львівського  політехнічного  інституту  (з 
1967 р. – Івано‐Франківський інститут нафти і газу, нині – Івано‐Франківсь‐
кий національний технічний університет нафти  і  газу). Поряд  з  активною 
навчальною,  навчально‐методичною  й  організаційною  діяльністю  вчений 
провадив наукові дослідження з використанням методів термобарогеохімії. 
Вони  стосувалися,  передусім,  вивчення  мінералогії  й  генезису  гранітних 
пегматитів,  чому  присвячена  докторська  дисертація  М.  Куровця  “Гранит‐
ные пегматиты Оренбургского Урала и Мугоджар”  (1967). Не в усіх науко‐
вих  колах  належно  сприйняли  стрімкий  злет молодого  вченого  з  Західної 
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України, одного з учнів уже тоді опального академіка Є. Лазаренка,  і Вища 
атестаційна комісія колишнього СРСР цю дисертаційну працю не затверди‐
ла. Пізніше М. Куровець вивчав типоморфізм кварцу, флюориту, ртутне зру‐
деніння,  органічні  сполуки.  Результати  цих  робіт  висвітлено  у  статтях 
“Флюорит  з  камерних пегматитів Волині”  (1971,  співавт. Б. Заціха, П. Вовк, 
В.  Павлишин),  “Режим  образования  гранитных  пегматитов Южного  Урала 
(по  данным  термобарогеохимических  исследований)”  (1972),  “Типомор‐
физм кварца Закарпатья”  (1974,  соавт. Б. Зациха, А. Любинецкая),  “Органи‐
ческие углеводородсодержащие минералы, вопросы их генезиса и система‐
тики” (1977, соавтор Б. Зациха). 

У  збірнику  тез  доповідей  Четвертої  регіональної  наради  з  термобаро‐
геохімії  (1973) наведено матеріали М. Куровця про  агрегатно‐температур‐
ний режим утворення гранітних пегматитів за включеннями в мінералах, а 
також       
Виш

про  термодинамічні  й  геохімічні  особливості  ртутних  родовищ 
ківського рудного поля (співавт. Б. Заціха та ін.).  
У  Сімферополі  термобарогеохімічні  дослідження  провадили  науковці 

Українського  державного  інституту  мінеральних  ресурсів.  Зокрема,  за 
допомогою установки для дослідження мінералів методом декрепітації ви‐
вчено  процеси  утворення  флюориту  й  запропоновано  рекомендації  щодо 
його  розшуків  у  Приазов’ї  (Гуров,  Гурова,  1976)  (Институт  минеральных 
ресурсов – Крымскому отделению УкрГГРИ – пятьдесят лет. Симферополь, 
2006). 

У збірнику тез П’ятої всесоюзної наради з термобарогеохімії земної ко‐
ри  й  рудоутворення  опубліковано  повідомлення  “Применение  изотопной 
барометрии на сульфидных месторождениях” (В. Артеменко, О. Артеменко, 
1976).  Визначено,  що  умови  утворення  сульфідів  різних  парагенетичних 
стадій (за включеннями в мінералах і вмістом ізотопу сірки 34S) досить бли‐
зькі, °С: 1) кварц‐сульфідна і кварц‐адулярова асоціації – 280–260 і 390–200; 
2) кварц‐родонітова – 370–260 і 380–260; 3) гребінчастого і друзового квар‐
цу – 400–360 і 400–250. 

У праці  “Новый прибор для регистрации взрывного вскрытия включе‐
ний  в минералах”  (Джунь, Москалюк,  1978),  опублікованій  у  тезах  допові‐
дей Шостої всесоюзної наради з термобарогеохімії в геології, описано роз‐
роблений в ІМР прилад, придатний для реєстрації ударів частинок, що роз‐
літаються внаслідок вибухового розкриття включень у мінералах руд і гір‐
ських  порід  під  час  нагрівання  дрібнозернистих  препаратів,  а  також  для 
безпосереднього спостереження за процесом декрепітації.  

У тезах Сьомої всесоюзної наради “Термобарометрия и геохимия рудо‐
образующих флюидов  (по  включениям  в минералах)”  наведено матеріали 
на тему “Применимость комплексного декрепитационно‐люминесцентного 
анализа при минералого‐петрографических исследованиях месторождений 
нерудных  полезных  ископаемых”  (Джунь,  Кузнецов,  1985).  Описано  типо‐
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морфні особливості кварцу й польових шпатів пегматитів Приазов’я, особ‐
ливості  їхньої  декрепітації  й  термолюмінесценції  на  різних  стадіях  пегма‐
титового процесу. На родовищах плагіогранітів і мармуризованих вапняків 
Кримського  півострова  виявлено певні  закономірні  зміни декрепітаційно‐
термолюмінесцентних  параметрів  у  разі  наближення  до  гідротермальних 
кальцитових  жил.  Поблизу  жил  зафіксовано  підвищені  значення  декреп‐
тоактивності й  інтенсивності термолюмінесценції: у плагіогранітах макси‐
мальну інтенсивність світіння визначено за 230 °С, у мармуризованих вап‐
няках – за 300–340 °С. 

В. Артеменко в публікації  “Физико‐химические параметры и предвари‐
тельная  поисковая  модель  золото‐мышьяково‐сульфидного  оруденения” 
(1995) навів результати дослідження газово‐рідких мікровключень, темпе‐
ратурного  режиму  мінералоутворення  і  палеотемпературного  градієнта 
вкраплено‐прожилкового  й  жильного  золото‐арсен‐сульфідного  зруденін‐
ня  серед  порід  чорносланцевої  алевроліто‐глинистої  флішоїдної  формації 
складчастого палеозою Донбасу. Включення вивчали в жильному кварці  з 
золотоносних  арсенопірит‐пірит‐кварцової,  полісульфідної  (пірит +  сфале‐
рит + галеніт)  анкерит‐кварцової,  анкерит‐кварцової  з  молочним  кварцом 
(± пірит) асоціацій, які охоплюють вертикальний розріз від сучасного еро‐
зійного зрізу до глибини 1 300 м. Більшість включень зазнає гомогенізації в 
рідку фазу, що  свідчить про  гідротермальний тип розчинів,  тільки пооди‐
нокі включення – у газову фазу за Т ~ 320 °С. Для кварцу визначено широ‐
кий  температурний  діапазон формування  –  330–150  °С  (Тсер  =  260  °С), що 
характеризує  зруденіння як  середньотемпературне.  Зіставлення результа‐
тів термометрії золотоносної полісульфідно‐анкерит‐кварцової асоціації на 
різних глибинах засвідчує її подібність у верхніх і нижніх частинах розрізу. 
За різними оцінками середній вертикальний палеотемпературний градієнт 
в інтервалі 0–1 300 м становить 1–5 °С/100 м (дуже високий ступінь термо‐
статованості палеогідротермальної системи). 

Досліджено також ізотопний склад вуглецю й кисню в карбонатах (ан‐
керит, сидерит) і сірки в сульфідах (арсенопірит, пірит, сфалерит, галеніт). 
Значення  δ13С  у  90 % проб  змінюється  від  –7,0  до +10,2 ‰, що відповідає 
суміші  глибинного  й  органічного  вуглецю  за  підпорядкованого  значення 
органічного.  Ізотопний  склад  кисню  досить  однорідний:  δ18О  становить 
10,3–18,4 ‰.  Ізотопний  склад  сірки  в  рудах  засвідчує  переважання  гомо‐
генної сірки з глибинного (ювенільного) джерела, близького до метеорит‐
ного  стандарту,  зі  значеннями δ34S  від  –2,0 до  –6,0 ‰. За  ізотопними  гео‐
термометрами  співкристалізації  пар  пірит–сфалерит,  пірит–галеніт  і  сфа‐
лерит–галеніт  температуру  кристалізації  сульфідів  оцінено  інтервалом 
395–150  °С  (переважно  295–170  °С), що  дещо  вище  або  зіставне  з  даними 
термобарогеохімії жильного кварцу. 
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Отже,  дослідники  невеликих  наукових  осередків  у  Дніпропетровську, 
Кривому  Розі,  Донецьку,  Алчевську,  Івано‐Франківську й  Сімферополі  зро‐
били  свій  внесок  у  розвиток  термобарогеохімії  в  Україні.  Отримані  ними 
ундаментальні  і  прикладні результати  сприяли  становленню й розвитку 
ієї  алузі геологічних знань. 
ф
ц
 

г

 
 
 



 

 
ПІСЛЯМОВА 

 
У монографії  узагальнено  відомості  з  історії  зародження,  становлення  

й  розвитку  нової  галузі  геологічних  знань  –  термобарогеохімії,  детально 
проаналізовано львівський, київський, дніпропетровський, донецький,  іва‐
но‐франківський  та  сімферопольський  періоди  розвитку  науки,  схаракте‐
ризовано внесок українських учених у цей потужний розділ сучасної гене‐
тичної мінералогії. 

Термобарогеохімія  фактично  бере  початок  від  фундаментальної  праці 
видатного  англійського  вченого  Генрі  Кліфтона  Сорбі  (Sorby, 1858),  хоча 
про  включення  в  мінералах  було  відомо  ще  з  часів  природодослідників‐
енциклопедистів. Саме Г. Сорбі певною мірою вперше науково осмислив цей 
феномен: “Я доказал, что нет обязательной связи между размерами явления 
и его значением и что, хотя образцы, описанные мною, малы, выводы, ко‐
торые  следует  сделать  из  наблюдений  над  ними,  велики”  (цит.  за 
(Смит, 1956)). 

В Україні в сучасному вигляді основні постулати науки про включення в 
мінералах сформулював М. Єрмаков на геологічному факультеті Львівсько‐
го державного університету імені Івана Франка наприкінці 1940–на початку 
1950‐х  років.  Загальноприйняту  нині  назву термобарогеохімія,  яку  запро‐
понував М. Єрмаков, затвердили 1970 р. на Другій міжнародній нараді з ру‐
доутворення  в  Японії.  Науку  про  включення  ще  визначають  як мінерало
флюїдологію  (В. Калюжний) чи  fluid  inclusions  (Е. Roedder). Саме М. Єрмаков 
створив першу у світі спеціалізовану лабораторію дослідження включень у 
мінералах,  уперше  прочитав  “Курс  лекций  по  минералотермометрии  (по 
данным  изучения  включений  в  минералах)”  студентам‐старшокурсникам 
(1948),  опублікував монографію  “Исследования минералообразующих рас‐
творов (температуры и агрегатное состояние)” (1950). Це сприяло зростан‐
ню інтересу до нового напряму в геології й масовому “припливу” нових ен‐
тузіастів‐дослідників.  Першими  серед  них  були  учні  й  соратники М. Єрма‐
кова – Є. Вульчин, Ю. Долгов, Є. Лазько, В. Лесняк, В. Калюжний, Л. Колтун,   
Н. М’язь, А. Пізнюр, Р. Сухорський. Виконані ними за підтримки академіків 
В. Соболєва  й  Є. Лазаренка  дослідження  засвідчили  великі  можливості  ви‐
користання флюїдних  включень для  з’ясування  геохімічних  і  термобарич‐
них  параметрів  мінералоутворювального  середовища  (флюїдів)  (темпера‐
тура і        ,  тиск,  агрегатний  стан,  х мічний склад,  густина,  в’язкість  флюїду 
тощо). 

Термобарогеохімія  як  нова  галузь  геологічних  знань  має  особливий 
об’єкт дослідження – мікровключення флюїдів у кристалах мінералів, а та‐
кож особливе завдання – розкрити фізико‐хімічну природу, просторово‐ча‐
сову  послідовність  прояву  і  мінливість  параметричних  характеристик   
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флюїдів  на  підставі  динамічного  підходу до перебігу процесів мінералоге‐
незу в різних флюїдодинамічних ситуаціях. 

Включення  в  мінералах  –  унікальне  джерело  кількісної  генетичної  ін‐
формації як основи об’єктивного підходу до з’ясування геохімічних і термо‐
баричних  параметрів  формування  гірських  порід,  мінералів,  руд,  покладів 
вуглеводнів та ін. Просторово й генетично включення в мінералах безпосе‐
редньо  пов’язані  з  мінералами.  Однак  якщо  за  мінералами  відновлюють 
послідовність змін  і еволюцію продуктів хімічних процесів, то за включен‐
нями – динаміку умов і еволюцію флюїдного середовища мінералогенезу. З 
дефініції кристалогенез включень випливає першорядне завдання термоба‐
рогеохімічних досліджень – визначення ступеня зв’язку включень з мінера‐
лом‐господарем,  елементами його кристалічної будови,  зонами відкладан‐
ня речовини, ділянками регенерації тощо. 

Питання про походження включень у мінералах (первинні чи вторинні, 
розмаїтість  флюїдних  середовищ  захоплення,  відмінності  в  розташуванні 
включень  та  їхньому  складі  в  магматичних,  гідротермальних,  метаморфо‐
генних та інших утвореннях) постало на початках становлення й розвитку 
науки про  включення,  головно, після праць Г. Сорбі  (1858),  Г. Фогельзанга 
(1867),  Ф. Ціркеля  (1893)  та  інших  дослідників.  Відповідно  до  ознак,  які  
відображають  особливості  походження  або  складу  й  агрегатного  стану 
включень  у  мінералах,  сформувалися  два  принципово  відмінні  системні 
підходи до класифікації включень у мінералах  і, відповідно, дві класифіка‐
ційні схеми: класифікація за складом і агрегатним станом та генетична кла‐
сифікація. 

Стосовно класифікацій включень у мінералах ми зазначили, що головне 
полягає  не  у  виділенні  значної  кількості  їхніх  типів  чи  підтипів,  а  в  роз‐
критті за характером початкового захоплення точно визначених фаз агре‐
гатного  стану  системи; тому треба конкретно визначити, які  з включень  і 
для  чого  саме  придатні.  Отже,  у  підсумку  потрібно  з’ясувати,  яким  зонам 
росту  (регенерації)  відповідають задані включення  (тобто щодо якого ма‐
теріалу кристала мінералу вони первинні або вторинні) і яким був агрегат‐
ний стан флюїду в момент захоплення його у включення, наскільки він від‐
пові сдає фазовому  складу  ередовища кристалізації  (тобто ксеногенний чи 
аутигенний вміст включення). 

У  монографії  стисло  схарактеризовано  експериментально‐аналітичні 
методи дослідження включень у мінералах, які поділяють на методи попе‐
реднього макро‐ й мікроскопічного вивчення, методи фізико‐хімічного до‐
слідження  включень  і  аналізу  умов  мінералоутворення  та методи  дослі‐
дження хімічного складу включень (прямі – з розкриттям включень, непря‐
мі – без розкриття). 

Становлення, стрімкий розвиток і прогрес науки в Україні відбувались, 
головно, у ЛНУ імені Івана Франка, ІГГГК НАН України (Львів) та ІГМР імені 
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М.  П.  Семененка  НАН  України  (Київ).  Сформувалися  надзвичайно  продук‐
тивні  термобарогеохімічні  центри,  склалися  свої  наукові  школи,  які,  зви‐
чайно, є продовженням Львівської термобарогеохімічної школи, адже біль‐
шість  академічних  науковців‐термобарогеохіміків  –  це  випускники  Львів‐
ського  університету,  вихованці школи М.  Єрмакова. Певні  термобарогеохі‐
мічні  дослідження пов’язані  з  дніпропетровським,  донецьким,  івано‐фран‐
ківським  та  сімферопольським  періодами.  Етапи,  періоди,  пріоритетні  за‐
вдання  термобарогеохімічних–мінералофлюїдологічних  досліджень  і  ваго‐
мий внесок українських учених у генетичну мінералогію, учення про кори‐
сні  (рудні,  нерудні,  горючі)  копалини,  геохімію флюїдів  схарактеризовано 
численними науковими досягненнями, наведеними у відповідних розділах 
монографії. 

Вагомим  здобутком  стало  проведення  у Львові  низки  спеціалізованих 
нарад  з  геохімії  й  термобарометрії мінералоутворювальних флюїдів  і  тер‐
мобарогеохімії евапоритів за участю провідних фахівців у галузі термобаро‐
геохімії.  Значного  поштовху  розвиткові  науки  надала  активна  участь      
українських учених у роботі XII (Варшава, 1993), XІV (Нансі, 1997) і XV (Потс‐
дам, 1999) симпозіумів ECROFI. 

У  Львівському  університеті  термобарогеохімічні  дослідження  з  1960–
1970‐х років до нині  стосувалися відтворення процесів  ендогенного рудо‐
генезу  на  родовищах  кольорових,  рідкісних  і  благородних  металів  різних 
генетичних  і формаційних  типів.  Вони  ґрунтувалися на неординарних ме‐
тодичних підходах до діагностики фізико‐хімічних параметрів і просторово‐
часового моделювання рудоутворювальних процесів як основи локального 
прогнозування  за відповідними фізико‐хімічними рудоконтролювальними 
чин і        никами  (Є.  Лазько,  Ю.  Ляхов,  О.  Матковський,  М.  Павлунь,  А.  П знюр, 
І. Попівняк та ін.). 

В  ІГГГК  НАН  України  за  флюїдними  включеннями  в  мінералах  дослі‐
джували  склад,  фізико‐хімічні  властивості,  генезис  флюїдів  земної  кори  й 
верхньої мантії та їхню роль у формуванні родовищ корисних копалин. Ло‐
гічним  підсумком  досліджень  стала  термобарогеохімічна  модель  еволюції 
глибинних  флюїдів  у  літосфері  Землі  (за  мінералофлюїдологічними  й  ізо‐
топно‐геохімічними  показниками)  (В.  Калюжний, М.  Давиденко,  І.  Наумко 
та ін.), у рамках якої реалізовано нову теорію синтезу й генезису природних 
вуглеводнів:  абіогенно‐біогенний  дуалізм;  на  його  засадах  обґрунтовано 
універсальні підходи до процесів  синтезу й  генезису природних вуглевод‐
нів у вигляді нової фундаментальної парадигми нафтогазової геології і гео‐
хімії – полігенез природних вуглеводнів у надрах Землі.  

Включення в мінералах використано і для вирішення проблем екзоген‐
ного мінералогенезу, передусім – галогенезу для з’ясування еволюції хіміч‐
ного складу води Світового океану на тлі загального історичного розвитку 
Землі. Це дало змогу розробити узагальнену модель хімічної еволюції ропи 
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морських евапоритових басейнів та океанічної води у неопротерозої й фа‐
нерозої, що сприяло виявленню природи парагенного зв’язку евапоритових 
та нафтогазоносних формацій  і  стало підґрунтям для виділення хіміко‐па‐
леоокеанографічних  індикаторів  прогнозування  покладів  вуглеводнів  та 
інших  корисних  копалин  у  відкладах  континентальних  окраїн  (О. Петри‐
ченко, В. Ковалевич та ін.). 

З  1970‐х  років  за  підтримки  академіків  Я.  Бєлєвцева,  Є.  Лазаренка,          
Є. Шнюкова розпочалися активні дослідження флюїдних включень у міне‐
ралах в академічних установах Києва – спочатку в ІГН, а пізніше – у відділі 
регіональної та генетичної мінералогії новоствореного Інституту геохімії  і 
фізики  мінералів  (Є. Лазаренко,  В. Павлишин,  Д. Возняк,  Г. Кульчицька  та 
ін.), а також у відділі термодинаміки геосфер Інституту геохімії навколиш‐
нього середовища. Їхні основні виконавці – випускники геологічного факу‐
льтету  Львівського  університету,  вихованці  термобарогеохімічної  школи 
М. Єрмакова, завдяки яким отримано об’єктивні дані про параметри форму‐
вання (температура, тиск, хімічний склад мінералоутворювальних флюїдів) 
розмаїтих  об’єктів  Українського  щита  і  прилеглих  геологічних  структур. 
Науковці інших установ Києва використовували дані з вивчення флюїдних 
включень під час аналізу умов формування самородномідної мінералізації у 
трапах  Волині  та  ртутного  і  Hg‐As‐Sb  зруденіння  в  Українських  Карпатах 
(В. Шумлянський, К. Деревська, В. Загнітко та ін.). 

Важливі дослідження включень флюїдів у мінералах виконано в закла‐
дах вищої освіти України: Дніпропетровському гірничому  інституті  (Е. Ла‐
заренко  з  колегами  вивчали  орогенні  магматичні  формації  Закарпаття,  а    
П.  Баранов  зі  співавторами  –  гранітоїди  Західноприазовського  геоблока 
УЩ),  Донецькому  політехнічному  інституті  (досліджували  гідротермальне 
зруд   еніння Донбасу),  Івано‐Франківському інституті нафти і газу (вивчали
пегматити, ртутні і флюоритові руди) та ін.  

Тісна  співпраця  викладачів  закладів  вищої  освіти  і  науковців  (стажу‐
вання  викладачів  у  наукових  установах,  читання  спецкурсів,  головування 
науковців у Державних екзаменаційних комісіях, спільне виконання науко‐
во‐дослідних  робіт,  написання  монографій  і  статей  за  участю  провідних 
фахівців, використання наукових досягнень у навчальному процесі) сприя‐
ла підвищенню кваліфікації викладачів і рівня викладання та поглибленню 
знань студентів з термобарогеохімії. 

Отже,  термобарогеохімія,  що  зародилась  як  нова  галузь  геологічних 
знань у закладі вищої освіти України, досягла значних здобутків у науковій 
сфері,  передусім  у  закладах  Національної  академії  наук  України  в  рамках 
Українського  товариства  дослідників  флюїдних  включень.  Однак  нині  її 
розвиток  стримує  низка  причин,  характерних  і  для  інших  галузей фунда‐
ментальної науки в Україні: дефіцит фінансування, кадровий вакуум, при‐
родна втрата науковців, нестача фахової молоді, відсутність сучасного нау‐
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кового устаткування. Тому тільки в разі повернення держави обличчям до 
науки й  освіти  їхній  симбіоз  в  українському  суспільстві  стабілізує наукові 
(зокрема термобарогеохімічні) дослідження і сприятиме появі нових дослі‐
дників‐ентузіастів.  Це  допоможе  вирішенню  таких  важливих  сьогоденних 
завдань термобарогеохімії, як вивчення геохімії продуктів глибинної дега‐
зації  та флюїдного  режиму літосфери  (тектоносфери),  визначення джерел 
флюїдів  і закономірностей  їхньої геохімічної (мінера(метало)генічної) спе‐
ціалізації в земній корі, відтворення динаміки мінералогенезу й умов прос‐
торово‐часової локалізації  корисних копалин,  з’ясування походження при‐
родних вуглеводнів. 

Потужний внесок термобарогеохімії в геологічну науку України полягає 
в тому, що за флюїдними включеннями в мінералах (унікальним джерелом 
кількісної генетичної  інформації про перебіг процесів мінералорудонафти‐
догенезу  в  розмаїтих  флюїдодинамічних  ситуаціях)  визначено  геохімічні     
й  термобаричні  параметри флюїдного  середовища кристалізації мінералів 
найрізноманітнішого  походження  в  літосфері,  що  є  визначальною  пе‐
редумовою реконструкції  еволюції нашої планети  і  створення  її мінерало‐
флюїдологічної моделі. Досягнення в галузі термобарогеохімії сприятимуть 
виявленню нових територій, перспективних на рудні, нерудні, вуглеводневі 
корисні копалини. Ці фундаментальні дані можна використовувати у прак‐
тиці  прогнозно‐розшукових,  геологорозвідувальних  і  експлуатаційних  ро‐
біт на засадах розробки нових нетрадиційних геотехнологій оцінювання й 
розшуків мінеральної і вуглеводневої сировини. 



 

 
EPILOGUE 

 
The monograph summarizes information on the history of origin, formation 

and development of geological knowledge new field – thermobarogeochemistry, 
analyzes in detail Lviv, Kyiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano‐Frankivsk and Sim‐
feropol  periods  of  science,  describes  the  contribution  of Ukrainian  scientists  in 
this powerful section of modern genetic mineralogy. 

Thermobarogeochemistry actually derives from the fundamental work of the 
eminent English scientist Henry Clifton Sorby, although the inclusions in minerals 
have been known since the time of naturalists‐encyclopaedists. It was H. Sorby to 
some extent for the first time scientifically comprehended this phenomenon. The 
scientist  proved  that  there  is  no  obligatory  connection  between  the  size  of  the 
phenomenon  and  its  significance;  he wrote  that  although  the  specimens he de‐
scribed  are  small,  the  conclusions  to  be  drawn  from  observations  of  them  are 
great (Sorby, 1858). 

In Ukraine, the basic postulates of the science about inclusions in minerals in 
their modern form were formulated by M. Yermakov at the Faculty of Geology of 
Ivan  Franko  State  University  of  Lviv  in  the  late  1940s–early  1950s.  The  now 
common  name  thermobarogeochemistry,  proposed  by  M.  Yermakov,  was  ap‐
proved  in 1970 at  the Second  International Conference on Ore Formation  in  Ja‐
pan.  The  science  about  inclusions  is  also  defined  as mineralofluidology  (V.  Ka‐
liuzhnyi)  or  fluid  inclusions  (E.  Roedder).  It was M.  Yermakov who  created  the 
world's  first  specialized  laboratory  for  the  study of  inclusions  in minerals,  first 
read the “Course of  lectures on mineral thermometry (according to the study of 
inclusions  in minerals)”  for undergraduate  students  (1948),  published  a mono‐
graph “Research of Mineral‐Forming Solutions (Temperature and Physical State)” 
(1950). This contributed to the growing interest in a new direction in geology and 
the massive  influx of  new enthusiastic  researchers. The  first  among  them were 
students  and  associates  of  M.  Yermakov:  Ye.  Vulchyn,  Yu.  Dolhov,  Ye.  Lazko,          
V.  Lesniak, V. Kaliuzhnyi,  L. Koltun, N. Miaz, A. Pizniur, R.  Sukhorskyi. Their  re‐
search (supported by academics V. Sobolev and Ye. Lazarenko) showed the great 
possibilities of using  fluid  inclusions  to determine the geochemical and thermo‐
baric  parameters  of  the  mineral‐forming  environment  (fluids)  (temperature, 
pressure, physical state, chemical composition, density, fluid viscosity, etc.). 

Thermobarogeochemistry  as  a  new  branch  of  geological  knowledge  has  a 
special object of study – microinclusions of fluids in mineral crystals and special 
task – to find out the physicochemical nature, spatiotemporal sequence of mani‐
festation  and  variability  of  parametric  characteristics  of  fluids  based  on  a  dy‐
namic  approach  to  the  course  of  mineralogenesis  processes  in  different  fluid‐
dynamic situations. 

Inclusions  in minerals  are  a  unique  source of  quantitative  genetic  informa‐
tion  as  the  basis  of  an  objective  approach  to  elucidating  the  geochemical  and 
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thermobaric  parameters  of  the  formation of  rocks, minerals,  ores,  hydrocarbon 
deposits, etc. Inclusions in minerals spatially and genetically are directly related 
to minerals. However, minerals are usually used  to  reconstruct  the sequence of 
changes and  the evolution of  chemical processes products, while  inclusions are 
used t  the  dynamics  of  condition  to  reconstruc s  and  the  evolution  of mineralo‐
genesis fluid environment. 

 The definition crystallogenesis of inclusions implies the primary task of ther‐
mobarogeochemical  research  –  to  determine  the  degree  of  connection  of  inclu‐
sions with the host mineral, elements of its crystalline structure, areas of deposi‐
tion of matter, areas of regeneration, and so on. 

The question of  the origin of  inclusions  in minerals  (primary or  secondary, 
the diversity of fluid capture environment, differences in their location and com‐
position  in  igneous,  hydrothermal,  metamorphogenic  and  other  formations) 
arose at  the beginning of  the  formation and development of  the science of  fluid 
inclusions,  mainly  after  the  works  of  H.  C.  Sorby  (1858),  H.  Vogelsang  (1867),       
F. Zirkel (1893) and other researchers. According to the features that reflect the 
peculiarities of the origin or composition and physical state of inclusions in min‐
erals,  two  fundamentally  different  systemic  approaches  to  the  classification  of 
inclusions  in  minerals  and,  accordingly,  two  classification  schemes  have  been 
form ned:  classification  by  composition  and  physical  state  and  ge etic  classifica‐
tion. 

Regarding  the  classifications  of  inclusions  in  minerals,  we  noted  that  the 
main thing is not to identify a significant number of their types or subtypes, but to 
reveal the nature of the initial capture of well‐defined phases of the system physi‐
cal  state;  therefore  it  is necessary  to define  specifically which of  inclusions and 
for what are suitable. Therefore, it is necessary in the end to find out which zones 
of  growth  (or  regeneration)  correspond  to  the  given  inclusions  (i.e.  for  which 
material of the crystal they are primary or secondary) and what was the physical 
state of the fluid at the time of its capture in inclusion, how it corresponds to the 
phase composition of  the crystallization environment (i.e.  the content of  the  in‐
clusion is xenogenic or authigenic). 

The monograph briefly describes the experimental‐analytical methods of re‐
search of  inclusions  in minerals, which are divided  into methods of preliminary 
macro‐ and microscopic study, methods of physical‐chemical study of inclusions 
and analysis of mineral  formation conditions and methods of  research of  inclu‐
sions chemical composition (direct – with destruction of inclusion and indirect – 
without it). 

Formation, rapid development and progress of science in Ukraine took place 
mainly  in Ivan Franko National University of Lviv,  Institute of Geology and Geo‐
chemistry of Combustible Minerals (IGGCM) of NASU (Lviv) and M. P. Semenenko 
Institute  of  Geochemistry,  Mineralogy  and  Ore  Formation  (IGMOF)  of  NASU 
(Kyiv).  Extremely  productive  thermobarogeochemical  centres  were  formed,  as 
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well  as  their  scientific  schools, which,  of  course,  are  a  continuation  of  the  Lviv 
Thermobarogeochemical  School,  because  most  of  the  academic  scientists‐ther‐
mobarogeochemists  are  graduates  of  Lviv  University,  successors  of  M.  Yerma‐
kov's School. Certain  thermobarogeochemical studies are related  to  the Dnipro‐
petrovsk, Donetsk, Ivano‐Frankivsk and Simferopol periods. Stages, periods, pri‐
ority  tasks  of  thermobarogeochemical  research  and  significant  contribution  of 
Ukrainian  scientists  to genetic mineralogy,  the doctrine of useful minerals  (ore, 
non‐metalliferous, combustible), geochemistry of fluids are characterized by nu‐
merous scientific achievements in the relevant sections of the monograph. 

A significant achievement was the holding in Lviv of a number of specialized 
meetings  on  geochemistry  and  thermobarometry  of mineral‐forming  fluids  and 
thermobarogeochemistry of evaporites with  the participation of  leading experts 
in  the  field  of  thermobarogeochemistry.  The  active  participation  of  Ukrainian 
scientists in the XII (Warsaw, 1993), XIV (Nancy, 1997) and XV (Potsdam 1999) 
ECROFI symposia gave a significant impetus to the development of science. 

At the University of Lviv, thermobarogeochemical researches from the 1960s 
and 1970s to the present has been concerned with the reconstruction of endoge‐
nous ore genesis processes in deposits of non‐ferrous, rare and precious metals 
of  various  genetic  and  formation  types. They were based on  extraordinary me‐
thodological approaches to the diagnosis of physicochemical parameters and spa‐
tiotemporal modelling of ore‐forming processes as a basis for local forecasting for 
the relevant physicochemical ore control factors (Ye. Lazko, Yu. Liakhov, O. Mat‐
kovskyi, M. Pavlun, A. Pizniur, I. Popivniak and other researchers). 

Scientists of the IGGCM of NASU investigated the composition, physicochemi‐
cal  properties,  genesis  of  crustal  and  upper mantle  fluids  and  their  role  in  the 
formation of mineral deposits by fluid inclusions in minerals. The logical result of 
the research was a thermobarogeochemical model of the evolution of deep fluids 
in  the  Earth's  lithosphere  (according  to  mineralofluidological  and  isotope‐geo‐
chemical  parameters)  (V.  Kaliuzhnyi,  M.  Davydenko,  I.  Naumko,  etc.)  within 
which a new  theory of  synthesis and genesis of natural hydrocarbons has been 
realized:  abiogenic‐biogenic  dualism.  On  its  basis,  universal  approaches  to  the 
processes of synthesis and genesis of natural hydrocarbons have been justified in 
the form    of a new fundamental paradigm of oil and gas geology and geochemis‐
try – the polygenesis of natural hydrocarbons in the interior part of the Earth.  

Inclusions in minerals have been used to solve problems of exogenous min‐
eral  formation, especially halogenesis,  to elucidate the evolution of the chemical 
composition of the oceans against the background of the general Earth's histori‐
cal  development.  This  made  it  possible  to  develop  a  generalized  model  of  the 
chemical evolution of brine from marine evaporite basins and ocean water in the 
Neoproterozoic  and  Phanerozoic.  Also  this  helped  to  identify  the  nature  of  the 
paragenetic  consanguinity  of  evaporite  and  oil  and  gas  formations  and  became 
the basis  to  elaborate  the  chemical  and palaeoceanographic  indicators  for  fore‐
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casting hydrocarbon deposits and other minerals  in  the sediments of  the conti‐
nental margins (O. Petrychenko, V. Kovalevych, etc.). 

In the 1970s, with the support of academics Ya. Belevtsev, Ye. Lazarenko, and 
Ye.  Shniukov  active  research  of  fluid  inclusions  in minerals  began  in  academic 
institutions of Kyiv, first at the Institute of Geological Sciences, later – in the De‐
partment of Regional and Genetic Mineralogy of the newly established Institute of 
Geochemistry and Physics of Minerals  (Ye. Lazarenko, V. Pavlyshyn, D. Vozniak,  
H.  Kulchytska,  etc.),  and  in  the Department  of  Geospheres'  Thermodynamics  of 
the  Institute of Environmental Geochemistry. Their main performers are gradu‐
ates of  the Geological Faculty of Lviv University, successors of  the M. Yermakov 
Thermobarogeochemical School. Thanks to  them, objective data on the parame‐
ters of  formation (T, P,  chemical composition of mineral‐forming  fluids) of vari‐
ous  objects  from  the  Ukrainian  Shield  and  adjacent  geological  structures  have 
been received. Scientists from the other Kyiv institutions used the study of fluid 
inclusions in the analysis of conditions for the formation of native copper miner‐
alization  in  Volynian  traps,  as  well  as  Hg  and  Hg‐As‐Sb  mineralization  in  the 
Ukrainian Carpathians (V. Shumlianskyi, K. Derevska, V. Zahnitko, etc.). 

Important  studies  of  fluid  inclusions  in minerals were performed  in higher 
education institutions of Ukraine: Dnipropetrovsk Mining Institute (E. Lazarenko 
and colleagues studied orogenic igneous formations of Transcarpathia, and P. Ba‐
ranov with  co‐authors  –  granitoids  of  the West‐Azov  geoblock of  the Ukrainian 
Shield), Donetsk Polytechnic  Institute (hydrothermal mineralization of Donbas), 
Ivano‐Frankivsk Institute of Oil and Gas (pegmatites, mercury and fluorite ores), 
etc.  

Close  cooperation between  teachers  from higher education  institutions and 
scientists  (internships  of  teachers  in  scientific  institutions,  reading  special 
courses,  chairmanship  of  scientists  in  State  examination  commissions,  joint  re‐
search,  writing monographs  and  articles  with  leading  experts,  use  of  scientific 
achievements  in  the  educational  process)  contributed  to  teachers'  professional 
development and deepening the knowledge of students in thermobarogeochemis‐
try. 

Thus, thermobarogeochemistry, which emerged as a new branch of geologi‐
cal knowledge in higher education institution of Ukraine, has achieved significant 
achievements  in  science  especially  in  the  National  Academy  of  Sciences  of 
Ukraine within  the  Ukrainian  Society  of  Fluid  Inclusion  Researchers.  However, 
today  its  development  is  constrained  by  a  number  of  reasons  characteristic  of 
other branches of basic science in Ukraine: lack of funding, staffing vacuum, natu‐
ral  loss of scientists,  lack of professional youth,  lack of modern scientific equip‐
ment, etc. Therefore, only  in the case of the state's return to science and educa‐
tion  will  their  symbiosis  in  Ukrainian  society  stabilize  scientific,  in  particular 
thermobarogeochemical, research and promote the emergence of new enthusias‐
tic researchers. This will help solve such important current problems of thermo‐



    

     
 

221

barogeochemistry as studying the geochemistry of deep degassing products and 
the  fluid  regime of  the  lithosphere  (tectonosphere),  determining  the  sources of 
fluids and patterns of their geochemical (minero(metallo)genic) specialization in 
the  Earth's  crust,  reconstructing  of  minerogenesis  dynamics  and  conditions  of 
useful minerals spatiotemporal  localisation,  finding out the origin of natural hy‐
drocarbons. 

A powerful contribution of thermobarogeochemistry to the geological science 
of Ukraine is that the fluid inclusions in minerals (a unique source of quantitative 
genetic  information  about  the  course  of  minerals,  ores,  oil  and  gas  genesis  in 
various  fluid‐dynamic  situations)  determine  the  geochemical  and  thermobaric 
parameters of    fluid environment of crystallization of different genesis minerals 
in lithosphere, which is the defining prerequisite for reconstruction of the evolu‐
tion of our planet and the creation of  its mineral‐fluid model. Advances  in ther‐
mobarogeochemistry  will  help  identify  new  areas  promising  for  ore,  non‐me‐
talliferous and hydrocarbon useful minerals. These fundamental data can be used 
in  the practice of  forecasting, prospecting, exploration and operational work on 
the  basis  of  the  development  of  new  non‐traditional  geotechnologies  of  the 
evaluation and exploration of mineral and hydrocarbon raw materials. 
 



 

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
В  монографии  обобщены  сведения  об  истории  зарождения,  становле‐

ния и развития новой отрасли геологических знаний – термобарогеохимии, 
детально  проанализированы  львовский,  киевский,  днепропетровский,  до‐
нецкий, ивано‐франковский и  симферопольский периоды развития науки, 
охарактеризован  вклад  украинских  ученых  в  этот  мощный  раздел  совре‐
менной генетической минералогии. 

Термобарогеохимия фактически ведет отсчет от фундаментальной ра‐
боты  выдающегося  английского  ученого  Генри  Клифтона  Сорби  (Sorby, 
1858), хотя о включениях в минералах было известно ещё во времена есте‐
ствоиспытателей‐энциклопедистов. Именно Г. Сорби (в известной степени, 
впервые) научно осмыслил этот феномен: “Я доказал, что нет обязательной 
связи между размерами явления и его значением и что, хотя образцы, опи‐
санные мною, малы, выводы, которые следует сделать из наблюдений над 
ними, велики” (цит. по (Смит, 1956)). 

В  Украине  в  современном  виде  основные  постулаты  науки  о  включе‐
ниях в минералах сформулировал Н. Ермаков на геологическом факультете 
Львовского  государственного  университета  имени Ивана Франко  в  конце 
1940–начале 1950‐х годов. Общепринятое ныне название термобарогеохи
мия, предложенное Н. Ермаковым, утвердили в 1970 г. на Втором междуна‐
родном совещании по рудообразованию в Японии. Науку о включениях еще 
определяют  как минералофлюидология  (В.  Калюжный)  или  fluid  inclusions 
(Е.  Roedder).  Именно  Н.  Ермаков  создал  первую  в  мире  специализирован‐
ную  лабораторию  исследования  включений  в  минералах,  впервые  прочи‐
тал “Курс лекций по минералотермометрии (по данным изучения включе‐
ний в минералах)” студентам‐старшекурсникам (1948), опубликовал моно‐
графию  “Исследования  минералообразующих  растворов  (температуры  и 
агрегатное состояние)” (1950). Это способствовало росту интереса к новому 
направлению в геологии и массовому притоку новых энтузиастов‐исследо‐
вателей.  Первыми  среди  них  были  ученики  и  соратники  Н.  Ермакова  –            
Е. Вульчин, Ю. Долгов, Е. Лазько, В. Лесняк, В. Калюжный, Л. Колтун, Н. Мязь, 
А.  Пизнюр,  Р.  Сухорский.  Выполненные  ими  при  поддержке  академиков       
В.  Соболева  и  Е.  Лазаренко  исследования  доказали  большие  возможности 
использования флюидных включений для выяснения геохимических и тер‐
мобарических параметров минералообразующей среды (флюидов) (темпе‐
ратура,  давление,  агрегатное  состояние,  химический  состав,  плотность, 
вязкость флюида и т. д.). 

Термобарогеохимия  как  новая  отрасль  геологических  знаний  имеет 
особый  объект  исследования  –  микровключения  флюидов  в  кристаллах 
минералов, а также особую задачу – раскрыть физико‐химическую природу, 
пространственно‐временную  последовательность  проявления  и  изменчи‐
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вость  параметрических  характеристик  флюидов  на  основании  динамиче‐
ского подхода к процессам генезиса минералов в различных флюидодина‐
мических ситуациях . 

Включения в минералах – уникальный источник количественной гене‐
тической информации как основы объективного подхода к выяснению гео‐
химических  и  термобарических  параметров  формирования  горных  пород, 
минералов, руд, углеводородов и др. Пространственно и генетически вклю‐
чения в минералах непосредственно связаны с минералами. Однако если по 
минералам  восстанавливают  последовательность  изменений  и  эволюцию 
продуктов химических процессов, то по включениям – динамику условий и 
эволюцию флюидной среды минералогенеза. Из определения кристаллоге
нез  включений  следует  первостепенная  задача  термобарогеохимичних  ис‐
следований – выяснение степени связи включения с минералом‐хозяином, 
элементами  его  кристаллического  строения,  зонами  отложения  вещества, 
участками регенерации и т. п. 

Вопрос о происхождении включений в минералах (первичные или вто‐
ричные,  разнообразие  флюидных  сред  захвата,  различия  в  расположении 
включений  и  их  составе  в  магматических,  гидротермальных,  метаморфо‐
генных  и  других  образованиях)  возник  в  начале  становления  и  развития 
науки о включениях, в основном, после работ Г. Сорби (1858), Г. Фогельзан‐
га (1867), Ф. Циркеля (1893) и других исследователей. Согласно признакам, 
которые отражают особенности происхождения или состава и агрегатного 
состояния  включений  в  минералах,  сформировались  два  принципиально 
различных системных подхода к классификации включений в минералах и, 
соот кветственно, две классификационные схемы:  лассификация по составу 
и агрегатному состоянию и генетическая классификация. 

Относительно  классификации  включений  в  минералах  мы  отметили, 
что главное заключается не в выделении значительного количества их ти‐
пов  или  подтипов,  а  в  раскрытии  по  характеру  первоначального  захвата 
точно определённых фаз агрегатного состояния системы; поэтому следует 
конкретно определить, какие из включений и для чего именно пригодны.   
В итоге нужно выяснить, каким зонам роста (регенерации) соответствуют 
заданные  включения  (то  есть  относительно  какого  материала  кристалла 
минерала  они  первичны или  вторичны) и  каким было  агрегатное  состоя‐
ние флюида в момент захвата его во включение, насколько он соответству‐
ет фазовому составу среды кристаллизации (то есть ксеногенное или аути‐
генное содержание включения). 

В  монографии  кратко  охарактеризованы  экспериментально‐аналити‐
ческие  методы  исследования  включений  в минералах,  среди  которых  вы‐
деляют методы предварительного макро‐  и микроскопического изучения, 
методы физико‐химического  исследования  включений  и  анализа  условий 
минералообразования и методы исследования  химического  состава  вклю‐
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чений  (прямые  –  со  вскрытием  включений  и  косвенные  –  без  вскрытия 
включений). 

Становление, стремительное развитие и прогресс науки в Украине про‐
исходили,  в  основном,  во  Львовском  национальном  университете  имени 
Ивана  Франко,  Институте  геологии  и  геохимии  горючих  ископаемых 
(ИГГГИ) НАН Украины (Львов) и Институте геохимии, минералогии и рудо‐
образования (ИГМР) имени Н. П. Семененко НАН Украины (Киев). Сформи‐
ровались  чрезвычайно  продуктивные  термобарогеохимические  центры, 
сложились свои научные школы, которые, конечно, являются продолжени‐
ем  Львовской  термобарогеохимической  школы,  ведь  большинство  акаде‐
мических учёных‐термобарогеохимиков – это выпускники Львовского уни‐
верситета,  воспитанники  школы  Н.  Ермакова.  Определённые  термобаро‐
геохимические исследования связаны с днепропетровским, донецким, ива‐
но‐франковским и симферопольским периодами. Этапы, периоды, приори‐
тетные  задачи  термобарогеохимических–минералофлюидологических  ис‐
следований и весомый вклад украинских учёных в генетическую минерало‐
гию,  учение  о  полезных  (рудных,  нерудных,  горючих)  ископаемых,  геохи‐
мию  флюидов  охарактеризованы  многочисленными  научными  достиже‐
ниями, приведенными в соответствующих разделах монографии. 

Весомым  достижением  стало  проведение  во  Львове  ряда  специализи‐
рованных  совещаний  по  геохимии  и  термобарометрии  минералообразую‐
щих  флюидов  и  термобарогеохимии  эвапоритов  с  участием  ведущих  спе‐
циалистов‐термобарогеохимиков.  Значительный  вклад  в  развитие  науки 
связан  с  активным  участием  украинских  ученых  в  работе  XII  (Варшава, 
1993), XIV (Нанси, 1997) и XV (Потсдам 1999) симпозиумов ECROFI. 

Во  Львовском  университете  термобарогеохимические  исследования  с 
1960–1970‐х  годов  до  настоящего  времени  касались  реконструкции  про‐
цессов эндогенного рудогенеза на месторождениях цветных, редких и бла‐
городных металлов  различных  генетических и формационных типов. Они 
основывались на неординарных методических подходах к диагностике фи‐
зико‐химических параметров и пространственно‐временному моделирова‐
нию рудообразующих процессов как основы локального прогнозирования 
по соответствующим физико‐химическим рудоконтролирующим факторам 
(Е.  Л        азько,  Ю.  Ляхов,  О.  Матковский,  Н.  Павлунь,  А.  Пизнюр,  И.  Попивняк 
и др.). 

В ИГГГИ НАН Украины с помощью флюидных включений в минералах 
исследовали состав, физико‐химические свойства, генезис флюидов земной 
коры и верхней мантии и их роль в формировании месторождений полез‐
ных ископаемых. Логическим итогом исследований стала термобарогеохи‐
мическая  модель  эволюции  глубинных  флюидов  в  литосфере  Земли  (по 
минералофлюидологическим  и  изотопно‐геохимическим  показателям)      
(В. Калюжный, Н. Давыденко, И. Наумко и др.), в рамках которой реализова‐
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но новую теорию синтеза и генезиса природных углеводородов: абиогенно‐
биогенный  дуализм;  на  его  основе  обосновано  универсальные  подходы  к 
процессам синтеза и генезиса природных углеводородов в виде новой фун‐
даментальной парадигмы нефтегазовой  геологии и  геохимии – полигенез 
природных углеводородов в недрах Земли.  

Включения в минералах использовали и для решения проблем экзоген‐
ного минералогенеза, прежде всего – галогенеза для выяснения эволюции 
химического состава воды Мирового океана на фоне общего исторического 
развития  Земли.  Это  позволило  разработать  обобщенную модель  химиче‐
ской эволюции рапы морских эвапоритовых бассейнов и океанической во‐
ды в неопротерозое и фанерозое, что способствовало выявлению природы 
парагенной связи эвапоритовых и нефтегазоносных формаций и стало ос‐
новой  для  выделения  химико‐палеоокеанографических  индикаторов  про‐
гнозирования  залежей  углеводородов  и  других  полезных  ископаемых  в 
отложениях континентальных окраин (О. Петриченко, В. Ковалевич и др.). 

С  1970‐х  годов при поддержке академиков Я. Белевцева,  Е. Лазаренко,  
Е. Шнюкова начались активные исследования флюидных включений в ми‐
нералах в академических учреждениях Киева – сначала в Институте геоло‐
гических наук, а позже – в отделе региональной и генетической минерало‐
гии новообразованного Института геохимии и физики минералов (Е. Лаза‐
ренко, В. Павлишин, Д. Возняк, А. Кульчицкая и др.), а также в отделе тер‐
модинамики геосфер Института геохимии окружающей среды. Их основные 
исполнители – выпускники геологического факультета Львовского универ‐
ситета, воспитанники термобарогеохимической школы Н. Ермакова, благо‐
даря которым получены объективные данные о параметрах формирования 
(температура,  давление,  химический  состав  минералообразующих  флюи‐
дов)  разнообразных объектов Украинского щита и прилегающих  геологи‐
ческих  структур.  Учёные  других  учреждений  Киева  использовали  данные 
по  изучению  флюидных  включений  при  анализе  условий  формирования 
самородномедной минерализации  в  траппах  Волыни,  ртутного  и Hg‐As‐Sb 
оруд кенения  в  Украинских  Карпатах  (В.  Шумлянс ий,  К.  Деревская,  В.  За‐
гнитко и др.) . 

Важные исследования включений флюидов в минералах выполнены в 
учреждениях  высшего  образования  Украины:  Днепропетровском  горном 
институте  (Э.  Лазаренко  с  коллегами  изучали  орогенные  магматические 
формации  Закарпатья,  а  П.  Баранов  с  соавторами  –  гранитоиды  Западно‐
приазовского геоблока УЩ), Донецком политехническом институте (иссле‐
довали  гидротермальное  оруденение  Донбасса),  Ивано‐Франковском  ин‐
стит   уте нефти и газа (изучали пегматиты, ртутные и флюоритовые руды)
и др.  

Тесное  сотрудничество  преподавателей  учреждений  высшего  образо‐
вания и учёных (стажировка преподавателей в научных учреждениях, чте‐
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ние  спецкурсов,  председательство  учёных в  государственных  экзаменаци‐
онных  комиссиях,  совместное  выполнение  научно‐исследовательских  ра‐
бот,  написание  монографий  и  статей  с  участием  ведущих  специалистов, 
использование  научных  достижений  в  учебном  процессе)  способствовало 
повышению квалификации преподавателей и уровня преподавания, углуб‐
лению знаний студентов в области термобарогеохимии. 

Таким образом, термобарогеохимия, которая зародилась как новая от‐
расль геологических знаний в учреждении высшего образования Украины, 
достигла значительных достижений в научной сфере, прежде всего в учре‐
ждениях Национальной академии наук Украины в рамках Украинского об‐
щества исследователей флюидных включений. Однако  сейчас  её развитие 
сдерживает  ряд  причин,  характерных  и  для  других  отраслей  фундамен‐
тальной науки в Украине: дефицит финансирования, кадровый вакуум, ес‐
тественная  потеря  ученых,  недостаток  профессиональной  молодежи,  от‐
сутствие современного научного оборудования. Поэтому только в том слу‐
чае, если государство повернется лицом к науке и образованию, их симбиоз 
в  украинском  обществе  стабилизирует  научные  (в  частности,  термобаро‐
геохимические)  исследования  и  будет  способствовать  появлению  новых 
исследователей‐энтузиастов.  Это  поможет  решению  таких  важных насущ‐
ных  задач  термобарогеохимии,  как изучение  геохимии продуктов  глубин‐
ной дегазации и флюидного режима литосферы (тектоносферы), определе‐
ние  источников  флюидов  и  закономерностей  их  геохимической  (мине‐
ра(металло)генической)  специализации в земной коре, реконструкция ди‐
намики минералогенеза и  условий пространственно‐временной локализа‐
ции полезных ископаемых, выяснение генезиса природных углеводородов. 

Мощный  вклад  термобарогеохимии  в  геологическую  науку  Украины 
заключается в том, что по флюидным включениям в минералах (а это уни‐
кальный источник количественной генетической информации о ходе про‐
цессов  минерало(рудо‐,  нефте‐)образования  в  разнообразных  флюидоди‐
намических ситуациях) определены геохимические и термобарические па‐
раметры  флюидной  среды  кристаллизации  минералов  разного  происхож‐
дения в литосфере,  что является определяющим условием реконструкции 
эволюции  нашей  планеты  и  создания  её  минералофлюидологической мо‐
дели. Достижения в области термобарогеохимии будут способствовать вы‐
явлению  новых  территорий,  перспективных  на  рудные,  нерудные  и  угле‐
водородные  полезные  ископаемые.  Эти  фундаментальные  данные  можно 
использовать в практике прогнозно‐поисковых, геологоразведочных и экс‐
плуатационных  работ  на  основе  разработки  новых  нетрадиционных  гео‐
технологий оценки и поисков минерального и углеводородного сырья. 
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