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ВІДГУК  

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

  

ЯЦЕНКА Івана Германовича 

«СИЛІКАТНО-МЕТАЛЕВІ СФЕРУЛИ ЕКСПЛОЗИВНО-ОСАДОВИХ 

АЛМАЗОНОСНИХ ФОРМАЦІЙ УКРАЇНИ(ГЕНЕТИЧНІ ТА 

ПРОГНОЗНО-РОЗШУКОВІ АСПЕКТИ)», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук 

за спеціальністю 04. 00. 11. – геологія металевих і неметалевих корисних 

копалин 

 

Представлена дисертаційна робота присвячена дослідженню 

своєрідних мінеральних утворень – сферул, які були виявлені у 

різноманітних геологічних формаціях різних геотектонічних структур 

України. Специфічний хімічний, мінеральний та фазовий склад, морфологія 

сферул вказують на екстремальні умови їхнього формування, які важко 

пояснити з точки зору загальновідомих ендогенних і екзогенних геологічних 

процесів. З цієї причини тривалий час у науковому просторі панували ідеї 

їхнього космічного походження (абляція метеоритної речовини та імпактна 

переробка порід земної кори). 

 

Актуальність досліджень рецензованої дисертаційної роботи 

зумовлена обґрунтованим у ній ендогенним походженням досліджених типів 

сферул. Автором доведено, що сферули є глибинним компонентом 

рудоносних експлозивних утворень. Стабільна наявність сферул у складі 

експлозивних комплексів порід визначає перспективи їхнього застосування 

як розшукової ознаки відповідних типів зруденіння. 

Дослідження автора виконані у рамках кількох наукових тем кафедри 

геології корисних копалин геологічного факультету Львівського 

національного університету ім. І. Франка, що також підкреслює та підсилює 

актуальність досліджень. Поставлені автором завдання є коректними та 

такими, що спрямовані на вирішення головної мети роботи: 
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1. Провести аналіз наукової інформації щодо проблем поширення та 

походження сферул; 

2. Здійснити мікроскопічне дослідження сферул; 

3. Дослідити речовинний склад сферул;  

4. Провести аналіз поширення сферул у породах різних геологічних 

формацій геотектонічних структур України; 

5. Оцінити перспективи використання сферул у прогнозно-розшукових 

роботах на алмази та інші види корисних копалин, пов’язаних з 

експлозивними рудогенними процесами. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. Сферули є об’єктами 

досить спорадичного вивчення у світі. Системних робіт по дослідженню 

сферул в Україні не проводилось. Таким чином, отримані автором результати 

апріорі є новітніми.  

Наукова новизна отриманих результатів досліджень визначається 

наступним: 

1. Уперше здійснено типізацію різних типів сферул за морфологічними 

ознаками; 

2. Уперше масово досліджений хімічний та мінеральний склад сферул 

з різноманітних геологічних формацій геотектонічних структур 

України. Проведені дослідження складу летких компонентів сферул; 

3. На основі досліджень речовинного складу сферул автором 

запропонована власна хіміко-генетична класифікація сферул, 

доведена їх телурична природа;  

4. Запропоновано оригінальну модель утворення первинного титан-

манган-залізо-силікатного розплаву, з якого формувався відповідний 

найпоширеніший тип сферул; 
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5.  Уперше зібрано та систематизовано геологічний матеріал щодо 

поширення сферул у геологічних формаціях різних геотектонічних 

типів структур України; 

6. На основі комплексних геологічних, геохімічних та мінералогічних 

досліджень показано безпосередній зв'язок походження сферул з 

рудогенними експлозивними процесами. Створене наукове 

підґрунтя для використання сферул як розшукової ознаки зруденіння 

експлозивного типу. 

 

Практичне значення одержаних результатів у першу чергу пов’язане   

з перспективами використання сферул в якості прямої розшуково-

діагностичної ознаки рудоносних утворень флюїдизатно-експлозивного типу. 

Автором показано існування різних типів проявів флюїдизатно-експлозивної 

діяльності Землі, що, відповідно, може характеризувати і різні типи 

зруденіння – алмази, благородні та рідкісні метали. Експлозивні утворення на 

даний час залишаються дуже обмежено дослідженими геологічними 

об’єктами. На даний час єдиним детально дослідженим прикладом 

експлозивних утворень є загальновідома модель кімберлітової трубки, що 

побудована здебільшого на даних досліджень промислово-алмазоносних 

структур Якутії та Південної Африки. 

 Однією з причин недостатньої вивченості експлозивних утворень є 

складність їхньої діагностики. У геологічному середовищі експлозивні 

утворення представлені кластогенними породами, що не мають особистих 

дискримінаційних ознак. Ймовірно саме з цих причин відклади 

пірокластичних фацій кімберлітів не встановлені за межами кратерного 

кільця трубок. Водночас, саме наявність сферул може мати неоціненне 

значення у вирішенні проблем діагностики експлозивних утворень. 

Поширеність сферул у стратиформних формаціях визначає перспективи 
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їхнього використання у пошуках за ореолами розсіяння пірокластичного 

матеріалу.  

Автором окреслений дуже перспективний напрямок встановлення 

можливого типу зруденіння експлозивних структур на основі аналізу 

якісного складу комплексу сферул та геохімічних характеристик окремих 

типів.  

 

Повнота викладення результатів досліджень у наукових 

публікаціях.  

Результати  роботи достатньо повно представлені у наукових 

публікаціях різного рівня. За темою дисертації опубліковано 36 праць, 12 

статей у фахових наукових виданнях і 24 тези доповідей на наукових 

конференціях різного рівня. Одна з статей опублікована в журналі 

«Геодинаміка», що входить до наукометричної бази Index Copernicus (IC). 

 

Структура дисертаційної роботи. Дисертація І.Г. Яценка є завершеною 

науково-дослідницькою працею. Робота загальним обсягом 181 сторінка 

складається зі вступу, 7 розділів і висновків, 47 рисунків (6 із них на окремих 

аркушах), 11 таблиць (4 з них на окремих аркушах). Список використаних 

джерел містить 181 найменування на 20 сторінках. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, означено мету, завдання, 

об’єкт та предмет  дисертаційного дослідження, визначено наукову новизну 

дослідження, висвітлено загальнонаукову та практичну значущість 

дослідження, а також конкретизований особистий внесок здобувача. Також у 

вступі наведено інформацію про фактичний матеріал та методи досліджень, 

використані під час підготовки дисертації. 

У першому розділі «Історія вивчення сферул. Проблеми існуючих 

уявлень про   походження    СФ» наведено дані про основні етапи еволюції 

наукових поглядів на природу сферул, починаючи з моменту їхнього 
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відкриття; особлива увага приділена розвитку вчення про флюїдизатно-

експлозивну діяльність Землі з якою, за уявленнями автора, безпосередньо 

пов’язаний ендогенний тип сферул. У розділі окремим підрозділом 

розглянуто космогенну гіпотезу походження сферул. Приділено увагу 

проблемам, які виникають з визначенням інтерпланетарної природи сферул. 

У другому підрозділі наведена історія виникнення імпактної концепції 

походження сферул, її принципові положення. Зауважено на досить вагомих 

недоліках теорії. 

Як загальний недолік західної школи у дослідженні сферул відмічено 

упередженість наукового підходу, обмеженого рамками домінуючої наукової 

парадигми; намагання вирішити проблеми за допомогою більш тонких 

інструментальних досліджень; відірваність вивчення сферул від оточуючого 

геологічного середовища. 

Третій підрозділ присвячений розвитку новітніх ідей про  флюїдизатно-

експлозивну діяльність Землі.  Наведено дані про зв'язок сферул з 

ендогенними експлозивними процесами. На основі аналізу опублікованих 

матеріалів обґрунтовано генетичну спорідненість силікатно-металевих 

сферул та алмазів, а також показано, що сферули є стабільним компонентом 

флюїдизатно-експлозивних утворень широкого спектру, перспективних не 

тільки з точки зору алмазоносності, а й благороднометалевого та 

рідкіснометалевого зруденінь. 

У другому розділі «Методи дослідження» описаний застосований 

автором комплекс геологічних та мінералого-геохімічних методів. 

Відзначено, що в основу роботи склали первинні геологічні дослідження – 

польові роботи,  дослідження кернового матеріалу та колекційного кам’яного 

фондового матеріалу. Описані лабораторні методи обробки проб. 

Обґрунтовано доцільність  застосування методу електронної мікроскопії з 

використанням енергодисперсійного детектору, що став основою 

інструментальних досліджень с ферул. 
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Розділ третій «Мікроскопічне вивчення сферул» присвячений 

загальним  ознакам с ферул які можна спостерігати за допомогою оптичних 

методів.  У першому підрозділі описані основні морфологічні ознаки 

притаманні певним типам с ферул. Надано увагу чинникам та фізичним 

умовам, що призводять до утворення специфічних форм. У другому 

підрозділі описані особливості внутрішньої будови с ферул які можна 

спостерігати у полірованих препаратах за допомогою оптичних методів. 

Зазначено, структура та морфологія с ферул типу-І свідчать на користь того, 

що вони  були сформовані з об’ємів високотемпературного розплаву і не 

містять залишків кристалічної речовини метеоритного чи земного 

походження.   

У четвертому розділі «Геохімічні, мінералогічні та структурні 

особливості експлозивних частинок» наведено результати 

мікроаналітичних досліджень мінерального та хімічного складу с ферул, 

шлакоподібних скляних уламків (гіалокластів) та супутніх глибинних 

мінералів. Закладено основи загальної класифікації сферул. Запропоновано 

розділити всю сукупність сферул на два хіміко-генетичних типи. Типу-І – це 

скляні та металеві частинки складені гомогенним склом, металом або обома 

фазами разом. Сферули типу-ІІ зазвичай складені з суміші скла різного 

складу та містять реліктові зерна частково оплавлених мінералів.  Описані 

мінерали мантійного походження, що трапляються у асоціації зі сферулами – 

це безкисневі мінерали (муасаніт, кусонгіт) та корунд мантійного типу.  

Зазначено, що екстремально високий вміст суто телуричних елементів 

(титану або кальцію) у складі силікатної фази сферул не допускає 

ймовірності утворення сферул за рахунок плавлення метеоритної речовини 

або гірських порід у наслідок імпактогенезу. За це свідчить також відсутність 

нікелю у складі залізної фази та присутність хрому та мангану. Підкреслено, 

що точки зору імпактної переробки порід важко пояснити відновлений стан 

речовини.  Походження скляних частинок другого типу можна пояснити 
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термальним впливом на породи кори, що спричинені різними природними 

процесами – оплавленням порід експлозивних каналів, викидами природного 

газу, згорянням вугілля, лісовими пожежами. 

У п’ятому розділі «Поширення сферул у геологічних формаціях 

геотектонічних структур України» описані конкретні геологічні об’єкти 

(формації) у яких було встановлено наявність сферул. Особливу увагу 

автором приділено знахідкам сферул в експлозивних структурах 

Українського щита. Зазначено, що саме стабільна наявність сферул у 

достеменно ендогенних структурах мантійного походження є головним 

геологічним доказом їхньої глибинної природи. Знаходження сферул у 

стратиформних формаціях за переконаннями автора пов’язане з 

перевідкладенням пірокластичного матеріалу. Окремий підрозділ 

присвячений аналізу та узагальненню загальних рис поширення сферул у 

геологічних формаціях геотектонічних структур України. 

У шостому розділі «Вірогідна модель походження  сферул»  

висвітлено наукові погляди автора на ймовірні механізми утворення сферул 

глибинного (мантійного) походження та корового походження, що визначені 

у роботі як тип-І та тип-ІІ відповідно. На прикладі високотитанових 

силікатних сферул типу-І показано, що сприятливі умови для генерації та 

стабільного стану такого розплаву відповідають перехідній зоні між ядром та 

мантією. Запропонований варіант моделі утворення силікатного розплаву 

збагаченого титаном та манганом, ініційованого зміною термодинамічних 

параметрів у процесі еволюції мантійного плюму.  

У сьомому розділі «Перспективи використання сферул у якості 

прогнозно-розшукової ознаки»  автор обґрунтував перспективи 

використання с ферул як універсальної індикаторно-розшукової ознаки 

різних типів ймовірного зруденіння флюїдизатно-експлозивного типу. 

Простота та універсальність  застосування такого методу надають низку 

переваг порівняно з використанням традиційних мінералів кімберлітової 
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асоціації, особливо в умовах України. Визначено головні напрями 

використання сферул як розшукової ознаки: діагностика рудоносних 

експлозивних утворень, розшуки за пірокластичними ореолами розсіювання, 

прогноз ймовірного зруденіння флюїдизатно-експлозивного типу. 

 

Зауваження до дисертаційної роботи Яценка І.Г.: 

1. У першому розділі велика увага приділена опису розвитку 

космогенної та імпактної теорій формування сферул, що ґрунтується 

здебільшого на дослідженні сферул з сучасних льодовикових покровів та 

відносно молодих океанічних осадів. Ці дані є досить цікавими з 

загальнонаукової точки зору, але мають опосередковане відношення до 

об’єкту та предмету досліджень дисертаційної роботи. Видається більш 

доречним надати максимум інформації щодо сучасних уявлень про 

флюїдизатно-експлозивну діяльність Землі і особливо у аспекті встановленої 

рудоносності експлозивних утворень. 

2. У роботі неодноразово було зазначено, що у асоціації зі 

сферулами трапляються мінерали глибинного парагенезису, але змістовного 

опису, нажаль,  не наведено. 

3. У роботі є посилання на результати проведених досліджень 

складу летких компонентів сферул, більш того є дві публікації з 

результатами цих досліджень. Відповідний підрозділ відсутній у 

дисертаційній роботі. 

4. Використання терміну «сферули» здається не досить коректним. 

По-перше, як показано у роботі достеменно доведене глибинне походження 

має лише тип сферул, визначний автором в якості типу-І. Зв'язок сферул 

типу-ІІ з експлозивними процесами є на даний час дискусійним.  

По-друге, сам термін «сферула» у загальному сенсі використовується для 

визначення частинок з конкретними морфологічними ознаками. Щодо 
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металевих частинок їх віднесено до класу сферул виходячи більше з 

генетичного підтексту закладеного автором.  

По-третє, не менший за сферули розшуковий потенціал мають описані 

специфічні мінерали мантійного походження, які вже зовсім важко 

ототожнювати з терміном «сферула».  

Вихід з суперечливої ситуації був зазначений самим автором у роботі коли 

ним самим було запропоновано об’єднати і сферули і відповідні мінерали у 

єдину глибинну асоціацію. 

 

Висновок. 

Дисертаційна робота Яценка Івана Германовича «Силікатно-металеві 

сферули експлозивно-осадових алмазоносних формацій України (генетичні 

та прогнозно-розшукові аспекти)» є завершеною науково-дослідною 

роботою. Основою роботи є унікальний новітній матеріал, власноруч 

зібраний автором. Основні наукові висновки представлені у роботі є цілком 

логічними та обґрунтованими. Отримані результати досліджень мають 

суттєве практичне та загальнонаукове значення. Робота демонструє 

комплексний науково-методологічний підхід до вирішення поставленої 

задачі, здатність автора до масштабного сміливого та неупередженого 

бачення наукової проблематики.  

Дисертаційна робота є добре оформленою та проілюстрованою. 

Науковий матеріал викладений у зрозумілій, доступній читачеві формі. 

Основний зміст роботи та наукові висновки роботи  повно відображені у 

авторефераті. Застосування результатів досліджень безперечно сприятимуть 

оптимізації й удосконаленню методів геолого-розшукових робіт  на 

стратегічно важливі види корисних копалин. 

Дисертаційна робота Яценка Івана Германовича відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 
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старшого наукового співробітника» та вимогам до кандидатських дисертацій 

затвердженим МОН України.  

Автор роботи заслуговує присвоєння наукового ступеня кандидата 

геологічних наук за спеціальністю 04.00.11 – геологія металевих і 

неметалевих корисних копалин. 
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