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ВСТУП 
 

Дисципліна «Металогенія» відноситься до варіативної частини підготовки студентів і є  
дисципліною за вибором навчального закладу; викладається на IV курсі у сьомому семестрі в 
обсязі 72 годин, з них лекцій – 34 год., самостійна робота – 38 год. Форма підсумкового 
контролю – залік. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 2.0 
кредитів ECTS. 

Метою навчальної дисципліни «Металогенія» є ознайомлення студентів з ідеями та 
схемами основоположників цієї наукової дисципліни –  Ю.О.Білібіна та С.С.Смирнова, для 
України Я.Н.Бєлєвцева; головними схемами розвитку складчастих поясів та платформ, 
металогенічними провінціями і металогенічними епохами; металогенічним районуванням 
України, металогенічною характеристикою окремих провінцій та структурно-металогенічних 
зон; закономірностями формування і розміщення у просторі і часі родовищ корисних 
копалин. 

Завданням «Металогенії» є вивчення загальних (глобальних, регіональних) 
закономірностей формування і розміщення родовищ корисних копалин в часі та просторі, в 
областях, що розрізняються за комплексом гірських порід, за структурно-тектонічним 
характером та історією геологічного розвитку, виявлення закономірностей розміщення 
родовищ корисних копалин як елементів структур земної кори окремих регіонів, 
встановлення рудотворних процесів та їх місця впродовж геологічного розвитку земної кори, 
прогнозування комплексів родовищ в різних регіонах, оцінка масштабів можливого 
зруденіння його просторового положення та очікуваної якості корисної копалини.     

Предметом вивчення є закономірності виникнення і розміщення рудних родовищ в 
просторі і часі, еволюція рудотворних процесів в геологічній історії Землі, рудні формації, 
структури рудних поясів та родовищ. 

Вимоги до знань та вмінь – полягають у тому, щоб студенти ознайомилися з 
теоретичними та методичними основами металогенічного аналізу, тобто комплексом 
методів, що дозволяють визначати геологічні умови утворення і закономірності розміщення 
родовищ у зв’язку з історичними етапами розвитку тих чи інших структурних елементів 
земної кори. 

Після вивчення навчальної дисципліни « Металогенія » студент повинен: 
1. Знати: 
- основні терміни і поняття металогенії; 
- методи металогенічних досліджень; 
- умови та джерела концентрації металів у різних генетичних типах родовищ; 
- металогенічну періодизацію; 
- металогенічні особливості докембрійських та фанерозойських складчастих областей; 
- орогенічний цикл Уїлсона та пов’язані з ним родовища корисних копалин; 
- нові уявлення про рудоконцентрацію та формування крупних та унікальних родовищ ; 
- нову планетарну геодинамічну систему мегазон активізації; 
- рудні формації, структурно-формаційні комплекси; 
- принципи  металогенічного районування територій; 
-  металогенічне районування території України та особливості металогенічних 

провінцій.  
2. Вміти: 
- працювати з металогенічними картами; 
- оцінювати прогнозні ресурси; 
- виконувати металогенічне районування території; 
- визначати типи рудних формацій; 
- виділяти рудоконцентруючі структури та зони. 
Підготовка студентів в рамках цієї дисципліни містить теоретичні питання, спрямовані 

передусім на формування геологічного світогляду, забезпечує майбутніх спеціалістів 
важливим інструментом аналізу будь-якої геологічної ситуації. Завдяки цій дисципліні 
майбутній фахівець має отримати теоретичне підґрунтя проведення наукових і практичних 
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геологічних досліджень в будь-якому регіоні земної кулі та прогнозування комплексу 
родовищ, що має важливе практичне значення. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Металогенія» 
займає базове місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «бакалавр геології», оскільки серед наук про Землю вона займає 
особливе положення, бо є узагальнюючою дисципліною, яка синтезує та узагальнює дані 
багатьох інших дисциплін, створюючи багатопланову картину розвитку Землі, земної кори, 
як її структурного елементу, яка має еволюційно-циклічний характер, що проявляється в 
закономірній зміні типів та масштабів структур та родовищ корисних копалин. Це становить 
її теоретичне значення. У той же час вона є основою планування і виконання пошуків 
родовищ корисних копалин, що зумовлює її важливе практичне значення.   

Система контролю знань та умови складання іспиту. Контроль знань студентів 
здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення 2 модульних 
контрольних робіт протягом семестру, а також заліку в кінці семестру. Підсумковий 
семестровий контроль у формі заліку передбачає врахування кількості балів за двома 
модульними контрольними роботами. Для отримання оцінки «зараховано» необхідно 
набрати не менше 60 балів, при отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка 
«не зараховано». 

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100 бальною системою, 
яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки 
на заліку за наступною формулою. 

 
І семестр 

 Змістовий 
модуль І (ЗМ1) 

Змістовий 
модуль 2 (ЗМ2) 

Залік Разом 
(підсумкова 
оцінка) 

Вагові 
коефіцієнти, в % 

30% 
К1=0,30 

30% 
К2=0,30 

40% 
Кзалік=0,40% 

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за І семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1 × К1  + ЗМ2 × К2 + КПМ × Кзалік 
 
Шкала відповідності 
 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

60 – 100 
 зараховано 

1 - 59 не зараховано 

 
Форми поточного контролю. Поточний контроль знань здійснюється за модульно-

рейтинговою системою і передбачає усне опитування під час лекцій – 5 балів, виконання 
письмових - 20 і самостійних робіт – 5 балів. Студент може отримати в кожному із змістових 
модулів максимально 30 балів. 

До іспиту студент не допускається, якщо пропущено понад 50% лекцій та, якщо за 
результатами модульно-рейтингового контролю отримав середнє арифметичне за два 
змістові модулі, яке менше ніж 60 балів, і вважається таким, що не виконав усі види робіт, 
які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Металогенія». 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕТАЛОГЕНІЯ» 

 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Оцінювання за формами контролю: 

 І семестр 
Модульна  контрольна робота 1 – 30 балів 

Усна відповідь – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 20 балів 
Самостійна робота – 5 балів 

Модульна контрольна робота 2 – 30 балів 
Усна відповідь – 5 балів 
Письмова контрольна робота – 20 балів 
Самостійна робота – 5 балів 
 

Підсумковий контроль у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи 
студента впродовж семестру. Кількість балів, що виносяться на залік – 40. 

 
І семестр 

Змістовий модуль 1: «Взаємозв’язок тектоніки, магматизму і рудоутворення. 
Металогенія зон тектоно-магматичної активізації. Загальні питання металогенічного 
аналізу та методи регіонально-металогенічних досліджень» 

Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада жовтня 
 
Змістовий модуль 2: «Основні риси металогенії України». 
Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада грудня 
 
Підсумковий контроль (залік) 
Студент повинен засвоїти: 
- основні терміни і поняття металогенії; 
- методи металогенічних досліджень; 
- принципи металогенічного районування; 
- роль глобальних структур у розміщення родовищ корисних копалин; 
- рудні формації, структурно-формаційні комплекси; 
- металогенічне районування території України та особливості металогенічних 

провінцій; 
- методи оцінки прогнозних ресурсів; 
- основні закономірності розміщення родовищ в просторі і часі.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
  Кількість годин 
№ 

лекції 
 

Назва лекції 
Лекції 

 
Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1 
Взаємозв’язок тектоніки, магматизму і рудоутворення. Металогенія зон тектоно-
магматичної активізації. Загальні питання металогенічного аналізу та методи 

регіонально-металогенічних досліджень 
1 Задачі металогенічних досліджень та історія 

розвитку основних ідей та концепцій. 
2 2 

2 Металогенія фанерозою 2 2 
3  Металогенія докембрію 2 2 
4 Сучасні проблеми геотектоніки та металогенії. 

Лінійна і нелінійна металогенія. 
2 2 

5 Нова планетарна система рудоконцентруючих 
мегазон активізації. Нові уявлення про 
рудоконцентрацію та формування крупних та 
унікальних родовищ. 

2 2 

6 Методичні та методологічні основи металогенії. 2 2 
7 Рудоносні геологічні та рудні формації. 2 2 
8 Структурно-формаційний та структурно- 

металогенічний аналіз. 
2 2 

9 Основні принципи та методи прогнозної оцінки 

мінеральних ресурсів. 
2 2 

10 Структура та металогенія Східно-Європейської 
платформи(СЄП). 

2 4 

Модульна контрольна робота 1 1  
Контрольна модульна робота 1 

Взаємозв’язок тектоніки, магматизму і рудоутворення. Металогенія зон тектоно-
магматичної активізації. Загальні питання металогенічного аналізу та методи 

регіонально-металогенічних досліджень. 
Всього 21 22 

Змістовий модуль 2 
Основні риси металогенії України.  

11 Мінерально-ресурсний потенціал території 
України. Історія металогенічних досліджень 

території України. 

2 4 

12 Металогенічне районування території України. 2 2 
13 Металогенія основних та нових видів корисних 

копалин. Металогенія заліза і марганцю. 
2 2 

14 Металогенія титану та цирконію. 2 2 
15 Металогенія рідкісних, благородних і кольорових 

металів. 
2 2 

16 Прогнозні передбачення та подальші напрямки 

геолого-розвідувальних робіт. 
2 4 

    
Модульна контрольна робота 2 1  

Контрольна модульна робота 2 
Основні риси металогенії України. 

Всього 13 16 
Всього за І семестр 34 38 
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Загальний обсяг 72 години  
у тому числі:  
Лекцій – 34 годин 
Самостійна робота –38 годин 
 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
“Взаємозв’язок тектоніки, магматизму і рудоутворення. Металогенія зон тектоно-
магматичної активізації. Загальні питання металогенічного аналізу та методи 

регіонально-металогенічних досліджень” 
 
Лекція 1. Задачі металогенічних досліджень та історія розвитку основних ідей та 
концепцій – 2 год. 

Металогенія - складна комплексна наука, яка синтезує досягнення багатьох напрямків 
геологічних знань. Металогенія займається вивченням закономірностей формування і 
розміщення в просторі та в часі родовищ корисних копалин. Це завдання вирішується за 
допомогою металогенічного аналізу, який являє собою сукупність спеціальних методів, 
застосовуваних при встановленні геологічних умов утворення і закономірностей розміщення 
родовищ в зв’язку з історією розвитку різноманітних структурних елементів земної кори. 

В лекції розглядаються основні поняття металогенії. Металогенія розподіляється на такі 
основні розділи: металогенія загальна, регіональна, рудних районів. 

Металогенія давніх платформ – розглядає закономірності розміщення родовищ на давніх 
платформах (у кристалічному фундаменті і платформному чохлі) у часі і просторі. 

Виділяються: металогенія рухомих зон докембрійського фундаменту; металогенія 
серединних масивів; металогенія платформного чохла. 

Металогенія складчастих областей розглядає загальні закономірності розміщення 
родовищ у складчастих областях (рухомих зонах, поясах). 

Металогенія областей (зон) активізації (дива, регенерації, реювінації): металогенія зон 
автономної активізації; металогенія зон спряженної активізації; металогенія склепіннєво-
брилових областей. 

Металогенія спеціальна – частина металогенії, яка розглядає закономірності 
просторового розміщення і часові утворення родовищ якогось одного металу, або вузької 
групи генетично пов’язаних між собою металів (Au, Pb, Zn, U, Sn та ін.) 

Металогенія ендогенна – розділ металогенії, який обіймає вивчення закономірностей 
ендогенних (в т.ч. метаморфогенних) родовищ. 

Металогенія екзогенна – розділ металогенії, який обіймає вивчення закономірностей 
розміщення екзогенних родовищ. 

Металогенограмма – графічна схема, розроблена додатково до металогенічної карти. На 
ній показані: вік, літологічний склад і потужність стратифікованих утворень, швидкість і 
знак коливальних рухів, час прояву тектонічних рухів, в тому числі складчато-утворюючих, 
інтрузивні утворення, положення мінералізації. 

Металотект – геологічний об’єкт, пов’язаний з тектонікою, магматизмом, 
метаморфізмом, літологією, геохімією, палеогеографією та інше, який сприяє формуванню 
родовищ. 

Головні напрямки металогенічних досліджень: а) металогенічні дослідження в руслі ідей 
концепції тектоніки плит; б) уявлення про провідне металогенічне значення регіональних 
рудоносних структур та рудоконцентруючих розривних порушень (лінеаментна школа); в) 
традиційна історико-генетична школа, яка розглядає проблеми металогенії з позицій аналізу 
еволюції конкретних структур земної кори у просторі і часі та признає існування існування 
геосинклінально-складчастих поясів та платформ, як найбільш контрастних мегаструктур 
континентальних блоків земної кори. 
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До останнього напрямку відносилися також уявлення про металогенію тектоно-
магматичної активізації, поліциклічний розвиток платформ, нелінійна металогенія, а також 
положення про конструктивні, стійкі та деструктивні структури. 

Металогенічні школи – історико-геологічна, лініаментна або регматична, глобальної 
тектоніки або субдукціонізу, рудоконтролюючих факторів. 

Металогенічні концепції: доменна, стереометалогенічна, лінеаментна, тектоніки плит, 
формаційна. 

Нові уявлення про металогенію: металогенія областей (зон) тектономагматичної 
активізації, поліциклічний металогенічний розвиток платформ, нелінійна металогенія, 
металогенія конструктивних, стабільних і деструктивних структур. 

Суть лініаметної металогенії у визначенні особливої рудоконтролюючої ролі наскрізних 
систем порушень, які представляють собою трансконтинентальні глибинні лінійні розривні 
структури, утворюючі (або відображаючи) давній широтно-меридіональний каркас планети. 

Етапи розвитку металогенії. Виникнення перших металогенічних уявлень. Видатні вчені 
– основоположники металогенії: В.А.Обучов, Ю.А.Білібін, Е.С.Смирнов, В.І.Смирнов, 
Х.М.Абдулаєв, О.В.Рундквіст, Я.М.Белєвцев. 

Рекомендована література: [ 1, 5, 16 ]  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охарактеризувати структуру та етапи 

розвитку металогенії, її теоретичне і практичне значення. Дати визначення основних 
металогенічних термінів і понять, їх геологічний сенс.  

Рекомендована література: [ 1, 5, 16 ] 
 
Лекція 2. Металогенія фанерозою– 2 год. 

Концентрація металів у різних генетичних типах родовищ. Поняття про генетичні ряди 
родовищ. Роль осадової диференціації та інтеграції в накопиченні металічних та 
неметалічних елементів в осадових породах. 

Джерела металів для концентрації в родовищах. Глибинна спеціалізація магми. 
Гранітизація. Асиміляційна металогенічна спеціалізація і збагачення кислої магми. Еволюція 
постмагматичних розчинів. Роль процесів ліквації та диференціації у рудоутворенні. Роль 
метасоматичних процесів у рудоутворенні. Вулканізм і зруденіння. 

Схема розвитку ендогенної спеціалізації рухомих поясів Ю.О.Білібіна, її значення для 
металогенії. 

Металогенічна періодизація за В.І.Смирновим (місячний, нуклеарний, 
протогеосинклінальний, неогеосинклінальний і рифтовий етапи). Глобальні епохи 
Г.О.Твалчрелідзе: катархей-архейська, ранньопротерозойська, рифтова, фанерозойська. 

Металогенія геосинклінально-складчастих і платформенних областей (платформ, 
геосинкліналей, областей тектоно-магматичної активізації), рудні й інтрузивні комплекси. 

Фанерозойські складчасті геосинклінальні області. 
Закономірності тектонічного, магматичного і металогенічного розвитку. Осадові, 

вулканогенно-осадові, магматичні формації та корисні копалини, що з ними пов’язані. 
Моноциклічні рухомі області, особливості їх металогенії. Типи металогенічних провінцій і 
зон. 

Металогенічні особливості палеозойських та мезозойських складчастих областей. Головні 
райони проявів каледонського магматизму і металогенії. Найважливіші герцинські 
металогенічні провінції світу. Кімерійський магматизм і металогенія. Альпійські та 
постальпійські металогенічні провінції. 

Рекомендована література: [3,4] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охарактеризувати закономірності 

концентрації металів у родовищах різних генетичних типів. Ознайомитись з металогенічною 
періодизацією (В.І,Смирнов, Г.О. Твалчрелідзе). Охарактеризувати металогенічні 
особливості фанерозойських складчастих геосинклінальних областей 
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Рекомендована література: [3,4] 
 

Лекція 3. Металогенія докембрію – 2 год. 
В межах Українського щита в докембрії виділяється кілька металогенічних епох 

(Д.М.Щербак, О.В.Грінченко, 2004): 
Палеоархейська металогенічна епоха (3.8 - 3.4 Gа, азово-дністровій) 
Мезоархейська металогенічна епоха (3,4 - 3,1 Gа, відповідає верхній частині азово-

дністровію і нижній -  дніпровію) 
Неоархейська металогенічна епоха (3,1 - 2,6 Gа), відповідає верхній частині дніпровію і 

побужію) 
До палеопротерозойської металогенічної епохи (2,6 - 2,1 Gа) у Волинському мегаблоку 

належать метаморфічні породи тетерівської серії і вулканогенні породи новоград-волинської 
товщі . 

Мезопротерозойська металогенічна епоха (2,1-1,8 Gа), відповідає верхній частині 
криворожія і клесовію. 

Неопротерозойська металогенічна епоха (1,8 - 1,6 Gа) у Волинському мегаблоці 
підрозділяється на два етапи: пугачівський (1,8-1,745 Gа) і овруцький (1,745 - 1,385 Ga). 

Принципи і методи порівняльного вивчення докембрійських і фанерозойських 
складчастих зон. Геологічні формації щитів і масивів древніх платформ. Рудні формації. 
Металогенічні провінції. Архейські супракрустальні пояси, протерозойські рухомі пояси. 
Протоплатформи і древні платформи. Області протоактивізації, тектономагматичної 
активізації і рифтогенезу. 

Рекомендована література: [2, 3, 29] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охарактеризувати основні геологічні та рудні 

формації щитів та масивів древніх платформ. Ознайомитись з принципами і методами 
порівняльного вивчення докембрійських і фанерозойських складчастих зон.. 

Рекомендована література: [2, 3] 
 

Лекція 4. Сучасні проблеми геотектоніки та металогенії. Лінійна і нелінійна 
металогенія.– 2 год. 

Орогенічний цикл Уілсона та родовища корисних копалин. Стадії: 
внутрішньоконтинентального рифтоутворення, розширення океанського дна, субдукції і 
розвитку залишкових басейнів, зіткнення в системах континент-континент або континент-
острівна дуга: їх металогенічне значення. Металогенія активних і пасивних окраїн 
котинентів, зон Беньофа, серединно-океанічних хребтів, океанських і континентальних 
рифтів, острівних дуг, крайових та внутрішньоплатформенних басейнів, лінеаментів, 
глибоководних жолобів, орогенних областей та поясів. Тектоно-магматична еволюція 
конвергентних границь літосферних плит. 

Сучасні проблеми геотектоніки та металогенії. 

Лінійна та нелінійна металогенія. 
Рекомендована література: [5, 17] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.).Проаналізувати цикл Уїлсона та родовища 

корисних копалин. Охарактеризувати сучасні проблеми геотектоніки та металогенії.  
Рекомендована література: [5, 17] 
 

Лекція 5. Нова планетарна система рудоконцентруючих мегазон активізації. Нові 
уявлення про рудоконцентрацію та формування крупних та унікальних родовищ.– 2 год. 

Нові уявлення про рудоконцентрацію та формування крупних та унікальних родовищ. 
В межах території України та в інших регионах планети виділені нові типи головних 

рудоносних структур, які мають принципово різне генетичне значення. 
1. Шовні зони, як структури спрямованого еволюційного розвитку – проміжблокові. 
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2. Мегазони та зони активізації – накладені деструкційні – наскрізні трансблокові 
структури. 

Саме з ними пов’язане і продуктивне зруденіння і найбільш багаті та якісні родовища, 
перш за все рідкісних, благородних та кольорових металів, урану, флюориту, а також нафти і 
газу. 

Це відкриває нові перспективи для пошуків якісних родовищ, конкурентоспроможних у 
сучасних економічних умовах. 

Рекомендована література: [14, 15, 16].  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Студенти повинні засвоїти основні особливості 

будови планетарної системи рудоконцентруючих мегазон активізації, структури мегазон та зон 
активізації, їх рудоносність, основні умови рудконцентрації. 

Рекомендована література: [14, 15, 16] 
 

Лекція 6. Методичні та методологічні основи металогенії.– 2 год. 
Методологічні та методичні основи металогенії. Крупні провінції планетарного 

масштабу. Рудні пояси. Регіональна геохімія. Рудні і магматичні формації. Металогенічні 
фактори контролю зруденіння: тектоно-магматичний. стратиграфо-літологічний, 
регіонально-метаморфогенний, геохімічний, глибинності і глибини ерозійного зрізу. 

Дистанційні (космічні) методи металогенічних досліджень. Доменна (блокова) 
металогенія. Проникність літосфери та лінеаментна металогенія. Стереометалогенія. 
Історична металогенія. 

Метод металогенічного аналізу рудоконтролюючих факторів. Вивчення родовищ 
корисних копалин при металогенічному аналізі.. 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 13, 17] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проаналізувати основні методи металогенії. 
Рекомендована література: [1, 3, 4] 
 

Лекція 7. Рудоносні геологічні та рудні формації.– 2 год. 
Рудно-формаційний аналіз. Геологічні формації: рудовмісні, рудоносні, рудогенеруючі, 

рудоутворюючі. 
Рудні формації, їх геолого-промислові типи. Золоторудні формації: золото-кварцова 

(разом з золото-сульфідно-кварцовою і золото-сульфідною); золото-кварцова і золото-
сульфідно-кварцова формація; золото-кварцова малосульфідна (золото-кварцовий та золото-
кварц-карбонатний жильний типи); золото-кварцова, золото-кварцево-беризитова, 
аргілізитова, адулярова, комплексні золото і срібно-поліметалічні формації.; золото-
сульфідно-кварцова, комплексна золото- і срібно-поліметалічна формація; золотоносні 
розсипи. Рідкіснометалеві рудні формації: берилієносних лужних (польовошпатових) 
метасоматитів; рідкіснометалеві  граніти; фтор-рідкіснометалево-рідкісноземельна в лужних 
сієнітах; рідкіснометалеві в нефелінових сієнітах; фтор-карбонат-рідкісноземельні у 
граносієнітах; торій-уран-рідкісноземельних, біотит-мікроклінових метасоматитів; 
рідкіснометалевих пегматитів; фосфор-рідкісноземельно-рідкіснометальна в карбонатитах; 
рідкіснометально-рідкісноземельна в лейко гранітах; уран-рідкісноземельно-цирконієва з 
ванадієм і скандієм; рідкіснометалева в корі вивітрювання; рідкісноземельна в корі 
вивітрювання; фосфорит-рідкісноземельно-рідкіснометалеві в корі вивітрювання; літієносні 
аргіліти; рідкісноземельні розсипи; германієносні лігніти. Мідно-нікелеві рудні формації: 
самородно-мідна у трапах; мідно-нікелева в базитах і гіпербазитах; миш'яково-нікелева 
гідротермальна; мідна гідро теригенна; міднорудна формація у скарнах; формація мідистих 
пісковиків і сланців; силікатна кобальт-нікелева формація. Алюмінієві рудні формації: 
бокситова первинних латеральних кір вивітрювання; бокситова перевідкладених 
латеральних кір вивітрювання; формація нефелінових високоглиноземистих порід; формація 
алунітів у вторинних кварцитах. Оловорудні, вольфрамові та молібденові формації : 
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вольфрам-олов'яна грейзенові; молібденова у скарнах; молібденова грейзенові; молібденова 
гідротермальна; олов’яна розсипна. 

Рекомендована література: [10, 7] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з методикою рудно-

формаційного аналізу . 
Рекомендована література: [10] 
 

 
Лекція 8. Структурно-формаційний та структурно- металогенічний аналіз.– 2 год. 

Структурно-формаційний аналіз. Структурно-формаційні комплекси. Структурно-
формаційні зони – основа металогенічного районування. Структурно-металогенічні і 
металогенічні зони.  

Основні принципи та методи прогнозної оцінки мінеральних ресурсів. 
Рекомендована література: [10, 14] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з методикою структурно-

формаційного аналізу . 
Рекомендована література: [10] 
 

Лекція 9. Основні принципи та методи прогнозної оцінки мінеральних ресурсів.– 2 год. 
     Ю.Білібін, виділяючи металогенічні фактори , що керують розподілом в часі і просторі 
рудних родовищ, вважав одним з найважливіших факторів глибину ерозійного зрізу. Серед 
ознак, які дозволяють оцінити глибину і ймовірний вертикальний масштаб зруденіння 
Є.Радкевич виділив такі:  
- зміни морфології рудних тіл і структури рудовмісних тріщин з глибиною(структурна 
зональність); 
- зміни характеру перед рудних і навколо рудних метасоматичних порід(метасоматична 
зональність); 
- зміни валового складу у вмісті рудних елементів мінеральних асоціацій на різних 
горизонтах (зональність речовинного складу руд); 
- зміни фізичних та хімічних особливостей мінералів з глибиною, що відображає зміну умов 
рудоутворення.  

В результаті робіт С.Григор´яна намічений єдиний ряд зональності елементів-індикаторів. 
Для ендогенних родовищ виділяють ряд критеріїв вертикальної зональності(геологічні, 
структурні, критерії зональності). 

Кінцеві результати регіональних геолого-геофізичних досліджень, геологозйомочних 
робіт, пошуків, а також тематичних і прогнозно-металогенічних досліджень визначаються, в 
першу чергу, наявністю перспективних площ з оціненими ресурсами корисних копалин. 
Основні терміни та поняття прогнозної оцінки. Рудовмісні (рудоносні) геохімічні формації. 
Класифікація металогенічних (мінерагенічний потенціал), прогнозних (категорія Р3) і 
перспективних ресурсів (категорії Р2, Р1).  
1. Формаційні основи прогнозу. Металогенічні обстановки. Моделі об’єктів. Базові 

поняття прогнозних побудов. Основні принципи прогнозування. Способи обробки та 
аналізу інформації 

2. Для оцінки прогнозних ресурсів застосовуються метод аналогій та метод безпосереднього 
розрахунку за формулою Биховера. 

Рекомендована література: [18, 28] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проаналізувати зональність родовищ 

корисних копалин. Охарактеризувати методи оцінки прогнозних ресурсів. 
Рекомендована література: [18, 28] 

 
Лекція 10. Структура та металогенія Східно-Європейської платформи(СЄП). – 2 год. 
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Розвиток земної кори в докембрії: Становлення первинної кори (протокори) 
1-а стадія: 
Виникнення меланократового фундаменту та базит-ендербіт-гранулітового шару 

(ендербіт-гранулітові пояси) 
2-а стадія: 
Формування зеленокам’яних поясів та гнейсо-плагіогранітного шару (амфіболіт-гнейсові 

і граніт-зеленокам’яні пояси) 
ІІ. Формування континентальної кори 
1-а стадія: 
Формування осадово-метаморфічного шару (рухомі пояси і прогини, вулкано-плутонічні 

пояси) 
2-а стадія: 
Активізація і рифтогенез (лінійні зони активізації, накладені западини) 
Основні групи геодинамічних систем:  
І – геодинамічні системи кристалічного фундаменту платформи; 
ІІ – системи зон та мегазон протоактивізації платформи; 
ІІІ – авлакогенна геодинамічна система; 
ІV – геодинамічні системи платформного чохла плит; 
V – геодинамічні системи постплатформної тектоно-магматичної активізації 
Геологічний розвиток та структура СЄП. Структурне районування СЄП. Характериситка 

основних структур СЄП. 
Металогенія СЕП. 
Геолого-структурна позиція території України в межах СЕП та Європейського 

континенту. 
Рекомендована література: [14, 15, 16] 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Студенти повинні засвоїти особливості 
геологічного розвитку та металогенії СЄП, геолого-структурну позицію території України в 
межах СЄП та Європейського континенту. 

Рекомендована література: [14, 15, 16] 
 

 
ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 

 
1. Структура мегазон та зон активізації 
2. Металогенічні епохи. 
3. Структурно-металогенічне районування Східноєвропейської платформи (СЄП). 

 
 
Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 1 

1. Металогенічні епохи, їх характеристика. 
2. Головні рудні формації. 
3. Нові напрямки прогнозно-металогенічних досліджень 
4. Структура мегазон та зон активізації. 
5. Рудоносність мегазон та зон активізації. 
6. Основні геологічні умови рудоконцентрації. 
7. Визначення металогенії, основні розділи металогенії. 
8. Що таке металограма, металотект? 
9. Головні напрями металогенічних досліджень. 
10. Основні металогенічні наукові школи та концепції. 
11. Основні етапи розвитку металогенії. 
12. Яка роль осадової диференціації та інтеграції  в накопиченні металічних і неметалічних 
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елементів в осадових породах? 
13. Глибинна спеціалізація магми. Гранітизація . 
14. Металогенічна періодизація за В.І.Смирновим.  
15. Глобальні металогенічні епохи за Г.О.Твалчрелідзе. 
16. Металогенія геосинклінально-складчастих областей у фанерозої. 
17. Металогенія платформних областей у фанерозої. 
18. Металогенічні епохи в докембрії Українського щита та ін. регіонів, їх металогенічне 

значення. Основні проблеми металогенії докембрію.. 
19. Магматичні формації на платформах та пов’язані з ними родовища корисних копалин. 
20. Охарактеризувати орогенічний цикл Уїлсона та його значення в формуванні родовищ корисних 

копалин. 
21. Металогенія активних і пасивних окраїв континентів.  
22. Металогенія зон Беньофа та серединно-океанічних хребтів.  
23. Металогенія океанічних та континентальних рифтів, жолобів. 
24. Металогенія острівних дуг, крайових  та внутрішньоконтинентальних басейнів. 
25. Металогенія орошених областей і поясів. 
26. Нові типи планетарних рудоносних структур, виділених на території України. 
27. Металогенічні фактори контролю зруденіння. 
28. основні методи металогенічних досіл день. 
29. Поняття рудної формації, їх геолого-промислові типи.  
30. Золоторудні формації. 
31. Рідкіснометалеві формації. 
32. Мідно-нікелеві формації. 
33. Алюмінієві формації. 
34. Оловорудні, вольфрамові та молібденові формації. 
35. Що таке структурно-формаційні комплекси та зони? 
36. Ознаки та фактори зруденіння. 
37. Методи оцінки прогнозних ресурсів. 
38. основні етапи ровику земної кори в докембрії.  
39. Структурне районування СЄП. Характеристика основних структур СЄП. 
40. Металогенія СЄП 
 
Проблемні теми для обговорення. 
1. Нові типи планетарних рудоносних структур, виділені в останні роки. 
2. Проблеми металогенії докембрію. Структурно-формаційні комплекси докембрію та пов’язані з ними 

родовища корисних копалин. Металогенічна  періодизація докембрію..  
3. Основні геологічні умови рудоконцентрації. 
4. Роль осадової диференціації та інтеграції  в накопиченні рудних і нерудних елементів. 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“Основні риси металогенії України” 

 
Лекція 11. Мінерально-ресурсний потенціал території України. Історія металогенічних 
досліджень території України – 2 год. 

Мінерально-ресурсна база (МСБ) України являє собою : 

• 20 000 родовищ та рудопроявів 
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• 96 видів корисних копалин 
• Розвідано 7829 родовищ 
•  3349 з них розробляються (45%) 

  
 Найбільше значення мають залізні, марганцеві, уранові руди; вугілля, газ, нафта та 
конденсат; титан, циркон;  каолін та глини, солі, графіт; нерудна сировина для металургії; 
облицювальні та будівельні камені; мінеральні води; благородні, рідкісні та кольорові 
метали. 
 На початку 90-х років МСБ забезпечувала 48% промислового потенціалу країни, 23-
28% валового національного продукту, третину валютних надходжень, 20% трудових 
ресурсів, працювало понад 2000 гірничовидобувних підприємств. 
 Річний випуск продукції гірничовидобувного комплексу становив 20,1 млрд. дол. 
США. 
 Зараз з МСБ пов’язано 42% ВВП і 60% валютних надходжень від експорту. 
 Приблизна оцінка вартості МСБ – 7,5 трлн.дол. США.  
На кожного жителя України припадає 150 тис.дол.США. 

Розглядається характеристика основних видів корисних копалин України. Основні 
заповіді надорокористувача: комплексне використання мінеральної сировини; раціональне 
використання надр; зниження навантаження на навколишнє середовище. 

Основні принципи та методи прогнозно-металогенічних досліджень (Український досвід 
та здобутки). І етап: методичні основи (1950-1965 рр.). Основний зміст етапу: розпочато 
системні металогенічні дослідження у спеціально організованому відділі металогенії в ІГН 
НАН України під керівництвом академіка Я.М.Белєвцева. Була розроблена методика 
металогенічних досліджень платформ та щитів. В 1964 р. видана монографія "Проблеми 
металогенії України". ІІ етап: створення першої металогенічної карти України і Молдавії м-бу 
1:500 000 (1968-1974 p.p.). Основний зміст етапу: були закладені засади для оцінки головних 
закономірностей розвитку родовищ корисних копалин на території України та їх можливого 
потенціалу. Основні досягнення по вивченню території України. І. Український щит 

1. Схематична металогенічна карта Українського щита м-бу 
1:1 000 000 (Ю.І.Половінкіна, Е.Б.Налівкіна - 1954р.). 

2. Металогенічна карта Українського щита м-бу 1:750 000 (Я.М.Белєвцев, 
Г.І.Каляєв, А.І.Стригін та ін. - 1963р.). 

3. Прогнозно-металогенічна карта Сущано-Пержанскої зони 
м-бу 1:50 000 (Л.С.Галецький — 1963р.) 

4. Металогенічна карта Середнього Придніпров'я м-бу 1:200 000 (Агеєв та ін. — 
1965р.). 

5. Прогнозна і металогенічна карта Центральної і північно-західної частини 
Українського шита м-бу 1:500 000 (В.Я.Бернасовський та ін. - 1965р.) 

6. Програма робіт по вивченню геології і металогенії Українського щита 
(Я.М.Белєвцев, С.Г.Борисенко, Л.С.Галецький та ін. - 1968р.) 

7. 3ведені прогнозні і металогенічні карти Українського щита м-бу 1:500 000 
(Г.І.Каляєв, Л.С.Галецький, В.Я.Бернасовський та ін. - 1970р.). 

8. Металогенічні карти осадового чохла Українського щита м-бу 1:500 000 
(Л.С.Галецький, М.М.Кальна- 1970). 

II. Волино-Подільська плита 
1. Перші знахідки самородної міді в базальтах Волині - 1929р. 
2. Вивчення мідіносних пісковиків Придністров'я (А.М.Лур'є - 1962р.). 
3. Знахідки сульфідної мінералізації (галеніт, сфалерит, сульфіди міді, флюорит), 

також ореолів золота, реальгара, кіноварі в Придністров'ї, в присклоновій 
частині Українського щита. (В.А.Веліканов, Г.Г.Виноградов, Ю.К.Пійяр, 
Е.Я.Жовинський, С.В.Нечаєв, А.Я.Древін, А.М.Ханісенко). 

4. Збірник "Рифейський вулканізм і металоносність західної частини Українського 
щита» - 1968р. 
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5. Вивчення фосфоритів (Бумар - 1810-1811 pp., Беренин - 1924р., Вержиковський - 
1931р. Палій, Черняк, Шрамко та ін. 

6. Книга "Фосфорити України" (Д.М.Коваленко, В.Г.Сененов - 1964р.). 
7. Перша металогенічна карта регіона м-бу 1:200 000 (П.С.Верем'єв - 1967-1970 

pp.). 
III. Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ). Металогенія ДДЗ уперше була 
представлена на "Металогенічній карті СРСР" м-бу 1:500 000 (ВСЕГЕІ, 1970р.). 

Металогенічна   карт   ДДЗ   м-бу   1:200   000   (А.П.Стукало,   Н.Е.Лагутіна, 
Н.Е.Коротенко, В.П.Крамаренко - 1970р.). 

IV. Донбас 
1. Уяви  М.І.Безбородько  (1936р.)  про  проявлення  вулканічної діяльності від 

Мангишлака до Ергеней, далі через всю ДДЗ до Чернігова по виходам 
вивержених порід і по даним гравіметрії. Це створило геохімічну провінцію з 
проявленням свинцевого, цинкового, мідного, срібного, золотого та ртутного 
зруденіння, до якої відносяться поліметалічні родовища Нагольного Кряжу та 
сурмяно-ртутне - Микитівки. 

2. Робота Е.К.Лазаренко. "До металогенічної характеристики Донецького басейну", 
в якій автор пов'язав родовища Донбасу з Північної та Південної антикліналей. 

V. Причорноморська западина 
1. Металогенічна карта міоцену платформної частини УРСР (Е.А.Полінковська, 

М.А.Півовар- 1962р.). 
2. Металогенічна карта Середнього Придніпров'я (Агєєв, 1962р.). 
3. Монографія "Керченський залізорудний басейн" (1962р.). 
4. Монографія "Нікопольський марганцево-рудний басейн" (1964р.). 

VI. Українські Карпати 
1. Виявлення та вивчення поліметалів, ртуті, алуніту, золота (1944-1956 pp.). 
2. Активні роботи на ртуть, поліметали, алуніт, барити на базі яких були створені 

перші карти металогенічного районування (В.М.Зайцева, Е.К.Лазаренко, 
Е.А.Назаренко,Б.В.Мерліч - (1958-1968 pp.) 

3. Металогенічна карта Українських Карпат (Катехін, Назаренко, Расточинський - 
1971р.) 

VII. Крим 
1. Оглядові металогенічні карти Криму (Князев - 1968р.) і Кулиненко (1970р.). 
2. Системні роботи по вивченню історії розвитку, речовинного складу і 

металоносності  мезозой-кайнозойських  відкладів  -  Інститут  геологічних  наук  
НАН України (М.Г.Дяченко, П.К.Заморій, М.Ф.Векліч та ін.), Інститут 
мінеральних ресурсів (Ю.А.Полканов, Н.І.Рудан, М.М.Кальна та ін.). 

Основним результатом цього комплексу робіт стало видання: 
1. Металогенічної карти Української РСР та Молдавської РСР м-бу 1:500 000 

(Мінгео УРСР, 1972р.; Я.М.Белєвцев, Т.С.Борисенко, Л.С.Галецький). 
2. Монографії "Металогенія України і Молдавії" під редакцією Я.М.Белєвцева, в-

во "Наука", 1974р. 
III етап створення комплексної металогенічної карти 1975–2003 рр. 

1. Металогенічні карти окремих районів Українського щита масштабу 1:200 000 
(Мінгео УРСР, 1977р., А.С.Войновський, Л.С.Галецький, О.О.Гончар, 
О.М.Довгань, Л.Ф.Лавриненко, Т.М.Сумцова, Г.А.Шварц). 

2. Прогнозно-мінерагенічні карти на окремі види мінеральної сировини по 
Українському щиту масштабу 1:500 000 (Мінгео УРСР, 1981-1984, 
С.Т.Борисенко, В.А.Дусяцький, В.А.Колосовська, Г.Д.Лепігов, О.І.Отрешко, 
М.Ф.Таранюк, В.П.Цапенко). 

3. Методичні вказівки по складанню металогенічних карт масштабу 1:50 000 
стосовно до умов Українського щита та макети карт (Мінгео УРСР, 1980, 
А.С.Войновський, Л.С.Галецький). 

4. Комплект карт масштабу 1:1 000 000 "Геология и металлогения докембрия 
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5. Украинского щита" (Мінгео УРСР, 1984,Л.С.Галецький, Б.О.Горлицький, 
Л.А.Кіпніс та інші). 

6. Прогнозно-металогенічні карти окремих районів Українського щита масштабу 
1:200 000 (Мінгео УРСР, 1989, В.Д.Інін, Л.І.Забіяка, Г.Д.Коломієць, 
В.С.Металіді) та інших регіонів України в масштабі 1:50 000 - 1:100 000 
(Укргеологія, 1991, І.М.Галахов, О.Б.Жуліж). 

7. Металогенічна карта Українського щита масштабу 1:1 000 000 (Мінгео СРСР, 
ВСЕГЕІ, 1990, Л.С.Галецький, В.Є.Попов, Л.В.Бочай та інші). 

Зміст металогенічних досліджень по створенню комплексної металогенічної карти 
України 
Відповідно до наявних методичних розробок з побудови металогенічних карт та набутого 
в Україні досвіду регіональних металогенічних досліджень, роботи зі створення 
комплексної металогенічної карти виконувалися в наступній послідовності. 

•   Збір та систематизація фактичного матеріалу по родовищах твердих корисних 
копалин, їх рудопроявах та пунктах мінералізації. 

•   Укладання бази даних по родовищах, рудопроявах та перспективних пунктах 
підвищеної   мінералізації, згідно з методикою   відпрацьованого   для   впровадження 
автоматизованого банку даних Державного кадастру родовищ. У базу даних вводилися 
відомості по родовищах твердих корисних копалин, запаси яких підлягають обліку, 
родовища, запаси яких ще не облічено, запаси яких зняті з обліку, та відпрацьованих 
родовищах. Окрім того, обліку підлягали прояви корисних копалин, в яких виявлено 
наявність рудних тіл, але кількість запасів не визначено. 

Основні програми комплексних металогенічних досліджень та методичні матеріали. 
Координаційний план-програма металогенічних досліджень Українського щита на десяту 
п'ятирічку (1976-1980 рр.) (Міністерство геології УРСР, Академія наук УРСР, 1976р.) 
Програма робіт по проблемі "Наукове обґрунтування регіональної прогнозної оцінки 
території СРСР на комплекс корисних копалин" (ВСЕГЕІ, 1977р.) 
Основні роботи по Україні:  
Складання геолого-прогнозної карти Українського щита на рідкісні метали м-бу 1:200 000 
з крупномасштабними врізками (трест "Київгеологія", Галецький Л.С., 1977-1980 рр.). 

1.  Прогнозна оцінка Українського щита на рідкісні метали (Західне Приазов'я і 
Середнє Придніпров'я) (ІМР, Кулиненко О.Р., 1977-1980 рр.). 

2.  Складання прогнозної карти Дружковсько-Костянтинівської антикліналі (трест 
"Артемгеологія", Заря В.Ф., 1977-1979 рр.). 

3.  Рудоносні кори вивітрювання Українського щита (ІМР, Хорошева Д.П., 1977-1979 рр.). 
Комплексна міжвідомча програма "Прогноз" 1985-1999 рр. Атлас "Геологія і корисні 
копалини України". Колективна робота "Металогенія СРСР"  
1978-1982 рр. Програма "Геологічний розвиток і мінерагенія східноєвропейської 
платформи" 

Рекомендована література: [6,7] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Охарактеризувати особливості мінерально-

ресурсного потенціалу України , основні рудні формації та родовищ корисних копалин. 
Охарактеризувати основні досягнення українських вчених в галузі металогенії. 

Рекомендована література: [6,7] 
 
 

Лекція 12. Металогенічне районування території України. -  2 год. 
Основні елементи металогенічного районування. Структурно-формаційна зона – ділянка 
земної кори, представлена 2-4 геологічними формаціями, які близькі по геодинамічним 
умовам та по часу становлення і супроводжуються рядом рудних формацій 
Структурно-металогенічна зона – еквівалент  структурно-формаційної зони 
Металогенічна зона – сформована рядом споріднених просторово сумісних геологічних і 
рудних формацій 
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Геологічна формація (осадова, магматична, метаморфічна) – природна група порід, які 
виникають з певних геологічних умов і відповідають окремим етапам розвитку тої чи іншої 
ділянки земної кори 
Рудна формація – група родовищ, однотипних по речовинному составу руд і геологічним 
умовам находження, які характеризуються певними геологічними формаціями і 
структурними умовами рудогенезу  
Металогенічні провінції: 
– Українського щита; 
– Дніпровсько-Донецька; 
– Дністровсько-Причорноморська; 
– Карпатсько-Кримська. 

Рекомендована література: [6,7] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). У процесі роботи над темою студенти повинні 

засвоїти основи металогенії різних епох та металогенічне районування територій України, 
характеристику її головних металогенічних провінцій Українського щита, Дніпровсько-
Донецької ,  Дністровсько-Причорноморської, Карпатсько-Кримської. 

Рекомендована література: [6,7] 
 
Лекція 13. Металогенія основних та нових видів корисних копалин. Металогенія 

заліза і марганцю. – 2 год. 
Україна є крупною залізорудною провінцією, в якій накопичення заліза відбувалося 

на п'яти вікових рівнях: два в археї, два в протерозої і одне в кіммерії. Домінуюче значення 
мають залізоносні геологічні формації докембрію Українського шита, а підлегле - 
кіммерійського віку на Керченському півострові. 

Під залізоносними геологічними формаціями розуміються парагенетичні спільноти 
потужних товщ різних за складом і генезисом порід, що містять залізорудні формації  
об'єднаних єдністю геотектонічних умов утворення. Залізорудна формація об'єднує 
родовища залізних руд однотипного складу, морфології і внутрішньої будови рудних тіл, які 
характеризуються постійними парагенезисами руд і супутніх їм порід і які повторювалися в 
різних районах, тобто виниклі в подібних геологічних умовах. Залізорудні формації звичайно 
є рядовими членами залізоносних геологічних формацій і займають в них незначну за 
об'ємом частину. 

У межах Української залізорудної провінції, залежно від початкового парагенезису 
порід і характеру первинної тектоніки районів їх розвитку виділяється три смугасті 
залізоносні геологічні формації в докембрії - осадова (криворізька або Сьюперіор), 
вулканогенно-осадова (білозерська), вулканогенна (верхівцівська або алгоманська) і одна 
осадова мілководна а оолітова в кіммерійських відкладах Керченського півострова. 

Генезис залізорудних формацій і родовищ 
Головні геолого-промислові типи докембрійських руд: саксаганський, первомайський, 
інгулецький, побузький, скелюватський, верхівцівський та маріупольський. 
Металогенічне районування української залізорудної провінції 
Металогенія марганцю 
До провідних марганцеворудних формацій України належать: 

• марганцева теригенно-морська з мінеральними типами руд: піролюзит-псиломелан-
манганітовим оксидним, піролюзит-псиломелан-родохрозит-кальцитовим змішаним і 
родохрозит-кальцитовим карбонатним (родовища Зеленодольське, Орджонікідзівське, 
Марганецьке, Великотокмацьке); 

• метаморфізована вулканогенно-осадова з родоніт-родохрозитовими рудами 
(Прилуки); 

• марганценосних кір вивітрювання з піролюзит-псиломелан-гідрогетитовими рудами 
(Хащуватське); 

• марганцева інфільтраційна з псиломелан-піролюзитовими рудами (прояви в Карпатах 
і Криму). 
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Рекомендована література: [2, 6, 7, 30-33] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охарактеризувати залізорудні формації 

України, їх локалізацію. 
Рекомендована література: [2, 6, 7 ] 
 

Лекція 14. Металогенія титану та цирконію. – 2 год. 
В Україні створена потужна мінерально-сировинна база титану. Виявлені 40 родовищ, 

серед яких 2 унікальних, 12 крупних та 10 середніх. 12 родовищ детально розвідано і 
передано промисловості, 6 родовищ розробляється. 

У будові України беруть участь різні структури: Український кристалічний щит, 
складений докембрійськими утвореннями, обрамляючі його фанерозойські западини, 
альпійські складчасті споруди. В межах України виділяють металогенічні провінції: 
Дніпровсько-Донецьку, Дністровсько-Причорноморську, Карпатсько-Кримську та 
Українського щита, які поділяються на субпровінції, структурно-металогенічні зони. 
металогенічні зони, рудні райони і рудні поля. Металогенічна провінція УЩ найбагатша 
різноманітними родовищами, серед яких важливе місце посідають родовища титану. В 
межах УЩ виділяють три субпровінції, до яких приурочені родовища титану: Волинська,  
Кіровоградська, Приазовська. В межах кожної з них виділяють структурно-металогенічні 
зони, з якими пов’язана титанова мінералізація середньо протерозойського віку: 

 в межах Волинської субпровінції - Коростенська; 
 в межах Кіровоградської - Корсунь-Новомиргородська; 
 в межах Приазовської - Східно-Приазовська. 

Коростенська і Корсунь-Новомиргородська СМЗ, складені рапаківі-гранітною та 
габровою формаціями, спеціалізовані на титан, апатит, ванадій, скандій, а також на камерні 
пегматити з топазом, моріоном, берилом. Східно-Приазовська СМЗ спеціалізована на 
рідкісні метали, титан, апатит і потребує комплексного освоєння. Зруденіння титану тут 
приурочене до інтрузивних утворень основної серії габро-сієнітовою формації східно-
приазовського інтрузивного комплексу, які облямовують з південного сходу і сходу 
Володарський інтрузивний масив лужних гранітоїдів. 

В межах Корсунь-Новомиргородської СМЗ виділяють дві металогенічні зони, 
спеціалізовані на титан : Городищенсько-Смілянську і Новомиргородську. Для цих же зон 
характерна також спеціалізація на апатит, ванадій, скандій. Городищенсько-Смілянська зона 
приурочена до Вінницько-Смілянського розлому системи 0 і 270° (за К.Ф.Тяпкіним і 
В.М.Гонтаренко,1990), з якої пов’язані тіла габроїдів. В межах цієї зони виділяють 
Носачівськое рудне поле, з яким пов’язане однойменне родовище.  Новомиргородська зона 
розташована паралельно до попередньої і тяжіє до Центрально-Української мегазони 
активізації – найбільшого структурного лінеаменту у десятки кілометрів шириною і сотні-
тисячі кілометрів у довжину і має трансрегіональний характер. З такими зонами в Україні 
пов’язані основні рудні родовища в межах всього УЩ, Карпат і південного Донбасу. В поле 
дії цієї ж зони потрапляє також і Східне Приазов’я. Тут розташоване Південно-Кальчицьке 
рудне поле, спеціалізоване на титан, ванадій, апатит, рідкісні елементи. цинк, флюорит. В 
межах Коростенської СМЗ виділяють Волинський рудоносний район, в якому виділяють рудні 
поля, спеціалізовані на титан та супутні корисні копалини(апатит, ванадій, скандій) – 
Федорівсько-Видибірське і Чоповицьке. 

Титанові мінерали разом з іншими мінералами розсипів становлять особливу цілісну 
екзогенно-металогенічну систему. Титанові розсипи України належать до 
Східноєвропейської розсипної провінції, яка займає більшу частину території України, 
Білорусі, Росії, що прилягають до неї і обмежуються областями поширення морських 
відкладів палеогену і неогену. розвинутих на півдні і південному сході Східноєвропейської 
платформи. 

В межах Української субпровінції виділяють такі розсипні зони: 
 Придніпровську; 
 Приазовську; 
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 Азово-Причорноморську; 
 Харківсько-Сумську. 
 В межах кожної з них –розсипні райони.  

Рекомендована література: [2, 6, 7, 19-27] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охарактеризувати основні фактори локалізації 

титанового та цирконієвого зруденіння в межах України. 
Рекомендована література: [2, 6, 7] 
 

 
Лекція 15. Металогенія рідкісних, благородних і кольорових металів. – 2 год. 

Україна — гірничовидобувна країна, що забезпечена запасами та прогнозними ресурсами 
рідкісних та рідкісноземельних металів. Проте цей природний багатий потенціал для 
розвитку економіки країни до теперішнього часу повною мірою не використовується. 

Більша частина родовищ та перспективних рудопроявів рідкіснометального зруденіння 
виявлена в межах Українського щита, який виділяється як велика рідкіснометальна 
провінція. В його межах встановлені 22 рідкіснометальні формації, що сформувалися в 
основному у зв'язку з ранньопротерозойськими рухомими поясами і пізньопротерозойськи-
ми накладеними зонами тектоно-магматичної та тектоно-метасоматичної активізації. В 
межах цих зон проявлені гранітоїдний і лужний магматизм, пегматитоутворення та 
метасоматичні процеси. Виділяється також кілька рудних формацій, пов'язаних з 
рудоносними корами вивітрювання та розсипами. Найбільший інтерес становлять 
комплексні родовища, що пов'язані з рідкіснометальними гранітами та сієнітами, 
заміщеними пегматитами і лужними метасоматитами. 

На території України до теперішнього часу розвідані та підготовлені до освоєння 
Пержанське родовище берилію, Жовторіченське уран-ванадій-скандієве родовище, розвідані 
комплексні родовища апатит-рідкісноземельно-ніобієвих (Новополтавське) та цирконій-
ніобієвих руд (Мазурівське).  

Фактори рудоконцентрації. Металогенічне районування. 
При загальній недостатній вивченості золотоносності України виявлено 240 родовищ та 

рудопроявів, виділено З золотоносних регіони: Український щит, Карпати, Донбас. Серед 
них краще вивчені золоторудні об'єкти в Карпатській провінції (Закарпатська структурно-
металогенічна зона (СМЗ), Берегово-Біганський рудний район). 

Фактори рудоконцентрації. Металогенічне районування. 
Металогенія міді, нікелю, олова, вольфраму та інших кольорових металів. 
Рекомендована література: [2, 6, 7] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Охарактеризувати основні фактори локалізації 

рідкісних, благородних і кольорових металів. 
Рекомендована література: [2, 6, 7] 
 

Лекція16. Прогнозні передбачення та подальші напрямки геологорозвідувальних робіт. – 
2 год. 

Визначення подальших перспектив розвитку мінерально-сировинної бази території 
України на основі нових методик та уявлень про умови рудоконцентрації. 
Рекомендована література: [7, 14] 
 
Завдання для самостійної роботи (4 год.). Вивчення структурних карт, де визначені 

міжблокові шовні та накладені зони активізації. 
Рекомендована література: [6, 7, 14] 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 

 
1. Металогенічне районування України  
2. Мінерально-ресурсний потенціал території України 
3. Залізорудні формації України, їх локалізація 

 
 
Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 2 

1. Основні види корисних копалин України. 
2. Стан та перспективи мінерально-сировинної бази України. 
3. Залізорудні формації України. 
4. Основні принципи та методи металогенічних досліджень. 
5. Характеристика І етапу металогенічних досліджень в Україні(1950-1965рр.). 
6. Характеристика ІІ етапу металогенічних досліджень в Україні(1968-1974рр.) 
7. Характеристика ІІІ етапу металогенічних досліджень в Україні(1975-2003рр.) 
8. Зміст досліджень по створенню металогенічної карти України. 
9. Основні досягнення по металогенічному вивченню території України. Український щит. 
10. Основні досягнення по металогенічному вивченню території України. Волино-Подільська 
плита. 
11. Основні досягнення по металогенічному вивченню території України. ДДЗ і Донбас. 
12. Основні досягнення по металогенічному вивченню території України. Причорноморська 
западина. 
13. Основні досягнення по металогенічному вивченню території України. Крим. 
14. Основні досягнення по металогенічному вивченню території України. Карпати. 
15. Основні принципи комплексних металогенічних досліджень. 
16. перелічіть основні елементи металогенічного районування території України та дайте їх 
визначення. 
17. Характеристика металогенічних провінцій України. Український щит. 
18. Характеристика металогенічних провінцій України. Дніпровсько-Донецька провінція. 
19. Характеристика металогенічних провінцій України. Дністер-Причорноморська провінція. 
20. Характеристика металогенічних провінцій України. Карпатсько-Кримська провінція. 
21. Генезис залізорудних формацій і родовищ України.  
22. Металогенічне районування Української залізорудної провінції. 
23. Провідні марганцеворудні провінції України. 
24. Особливості металогенії титану. Волинський рудоносний район. 
25. Розсипні зони титану, їх характеристика. 
26. Рідкісно-металевий мінерально-ресурсний потенціал України.  
27. Металогенія рідкісних металів. Фактори рудоконцентрації.  
28. Металогенія рідкісних металів. Металогенічні зони, їх вік та спеціалізація. 
29. Металогенія рідкісних металів. Рудні, рудоносні поля, їх спеціалізація. 
30. Металогенія золота. Фактори рудоконцентрації. 
31. Характеристика золоторудних металогенічних зон і рудних полів України. 
32. Металогенія кольорових металів України. 
33. Геологічна зйомка та оцінка району по відношенню його мінерально-сировинних 
ресурсів. 
34. Структурно-геологічні дослідження рудних полів і родовищ. 
 
Проблемні теми для обговорення. 
1. Генезис залізорудних формацій і родовищ 
2. Проблеми та перспективи мінерально-ресурсного потенціалу території України 
3. Перспективи розвитку мінерально-сировинної бази титану України. Розшаровані 

титаноносні інтрузії габро як висококомплексні об’єкти (титан, ванадій, апатит, скандій 
та ін..). 
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4. Фактори і умови рудоконцентрації рідкіснометалевих родовищ.  
5. Золотоносність території України. 

 
 
Перелік запитань на залік 
 
2. Структура металогенії як науки. 
3. Основні терміни металогенії. 
4. Характеристика основних металогенічних шкіл. 
5. Характеристика основних металогенічних концепцій. 
6. Металогенія фанерозою, періодизація фанерозою. Фактори і умови рудоконцентрації. 
7. Характеристика фанерозойських складчастих поясів, їх металогенія. 
8. Принципи і методи порівняльного вивчення докембрійських і фанерозойських 

складчастих зон. 
9. Геологічні формації щитів та масивів древніх платформ. 
10. Рудні формації древніх платформ. 
11. Структури докембрію та їх рудоносність. 
12. Орогенічний цикл Уїлсона.  
13. Поняття про лінійну та нелінійну металогенію. 
14. Сучасні проблеми геотектоніки та металогенії. 
15. Нова планетарна система рудоконцентруючих мегазон активізації. Ії основні структурні 

елементи. 
16. Планетарна система рудоконцентруючих мегазон активізації, її прояв на території 

України.   
17. Методологія металогенії. 
18. Методи металогенічних досліджень, їх характеристика. 
19. Рудно-формаційний аналіз .Основні поняття та визначення. 
20. Рудні формації та їх геолого-промислові типи. 
21. Структурно-формаційні комплекси та зони. 
22. Основні принципи та методи прогнозної оцінки мінеральних ресурсів. 
23. Розвиток земної кори в докембрії та його зв'язок з металогенією. 
24. Основні структурні елементи СЄП. 
25. Структурне районування СЄП. 
26. Геолого-структурна позиція території України в межах СЕП та Європейського 

континенту. 
27. Мінерально-ресурсний потенціал території України, його оцінка.  
28. Перспективи розвитку мінерально-сировинної бази території України. 
29. Основні види корисних копалин території України, їх характеристика. 
30. Основні принципи та методи прогнозних металогенічних досліджень (український досвід 

та здобутки). 
31. Характеристика І етапу металогенічних досліджень в Україні. 
32. Характеристика ІІ етапу металогенічних досліджень в Україні. 
33. Характеристика ІІІ етапу металогенічних досліджень в Україні. 
34. Основні елементи металогенічного районування, їх визначення. 
35. Металогенічне районування території України. 
36. Залізорудні геологічні формації України. 
37. Генезис залізорудних формацій та родовищ. 
38. Головні геолого-промислові типи залізних руд, їх походження. 
39. Провідні марганцеворудні формації України, їх генезис. 
40. Мінерально-сировинна база титану України, її стан та перспективи. 
41. Металогенія титану. Фактори та умови рудоконцентрації. 
42. Металогенія титану. Характеристика Волинського рудоносного району. 
43. Розсипні зони титану України. 
44. Характеристика рудних формацій рідкісних металів. 
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45. Металогенія рідкісних металів. Фактори та умови рудоконцентрації. 
46. Рідкісно-металевий мінерально-ресурсний потенціал України. 
47. Металогенія міді та нікелю.  
48. Металогенія олова, вольфраму та ін. кольорових металів. 
49. Вивчення рудних родовищ при регіональному металогенічному аналізі. 
50. Основні закономірності розміщення рудних родовищ в просторі і в часі. 
51. Регіональна металогенічна зональність. 
52. Нові напрямки металогенічних досліджень 
53. Прогнозування нових рудних об’єктів. 
54. Металогенія золота. Фактори і умови рудоконцентрації. 
55. Золотоносність території України. Характеристика металогенічних зон та районів. 
56. Основні принципи та методи прогнозної оцінки мінеральних ресурсів. Терміни та 

визначення.  
57. Класифікація металогенічних (мінерагенічний потенціал), прогнозних (категорія Р3) і 

перспективних ресурсів (категорії Р2, Р1).  
58. Рудовмісні (рудоносні) геохімічні формації. 
59. Формаційні основи прогнозу. Металогенічні обстановки. Моделі об’єктів. 
60. Базові поняття прогнозних побудов. 
61. Основні принципи прогнозування. 
62. Способи обробки та аналізу інформації при прогнозуванні. Головні методи кількісної 

оцінки перспективних та прогнозних ресурсів. 
 
 
 

Рекомендована література до курсу 
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