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ВСТУП 
 

Дисципліна «Металогенія золота» є варіативною дисципліною за вибором навчального 
закладу, що викладається на 1 курсі магістратури у другому семестрі в обсязі 90 годин, з них 
лекцій – 45 год., самостійна робота – 45 год. Форма підсумкового контролю – залік. За умови 
успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 2.5 кредитів ECTS. 

Метою «Металогенії золота» є ознайомлення студентів з загальними закономірностями 
виникнення і розміщення родовищ золота, особливостями їх будови, особливостями 
основних тектонічних структур раннього докембрію і фанерозою, з якими пов’язані 
золоторудні родовища, закономірностей їх розвитку як геологічної основи металогенічного 
аналізу і прогнозної оцінки територій. 

Завданням «Металогенії золота» є вивчення головних закономірностей розміщення 
родовищ золота в просторі і в часі у зв’язку з розвитком основних металоносних структур 
раннього докембрію і фанерозою; генетична і геолого-промислова типізація золоторудних 
родовищ; визначення основних факторів контролю і прогнозних критеріїв золоторудної 
мінералізації.         

Предметом вивчення є золотоносні структури докембрію і фанерозою, золоторудні 
родовища різноманітних геолого-промислових типів.  

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Металогенія золота» 
студент повинен: 

1. Знати:  
– особливості основних золоторудних структур як докембрію, так і фанерозоя; 
– найважливіші геолого-промислові і генетичні типи родовищ золота; 
– розвиток золоторудної мінералізації в часі, її роль в загальній геотектонічній еволюції 

нашої планети і її основних металоносних структур; 
– особливості золоторудної мінералізації структур України. 
2. Вміти: 
- аналізувати геологічні матеріали (геологічні карти, розрізи, геохімічні і геофізичні 

дані тощо) з метою встановлення перспектив золотоносності певних структур і 
територій; 

- визначати геолого-генетичний, геолого-економічний, геолого-промисловий, 
формаційний і таке інше тип золоторудних родовищ; 

- встановлювати фактори контролю ті прогнозні критерії золоторудної мінералізації 
різних типів; 

- надавати прогнозну оцінку різнорангових об’єктів золоторудної мінералізації. 
Підготовка студентів в рамках цієї дисципліни містить теоретичні питання металогенії 

золота, спрямовані передусім на формування геологічного світогляду, забезпечує майбутніх 
спеціалістів важливим інструментом аналізу будь-якої геологічної ситуації, пов’язаної з 
пошуками і розвідкою золоторудних родовищ, що має важливе значення і для України, яка 
тільки розвиває свою золоторудну мінерально-сировинну базу. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Металогенія 
золота» займає важливе місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр геології», оскільки надає можливість проводити пошуки 
родовищ золота і прогнозну оцінку золоторудного потенціалу не тільки на теренах України, 
а й будь-де у світі.   

Система контролю знань та умови складання заліку. Контроль знань 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 шкалою, яка 
розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки на 
заліку за наступною формулою. 
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IІ 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=0,4% 

100% 

Максимальна 
оцінка в балах 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 
 
 
Розрахунок підсумкової оцінки за IІ 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. 

Якщо студент отримує менше 20 балів за результатами 2 змістових модулів, то до заліку 
не допускається. 

 
 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕТАЛОГЕНІЯ ЗОЛОТА» 

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

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

 
IІ семестр 

Змістовий модуль 1: «Металогенія золота раннього докембрію» 
Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада березня 
 
Змістовий модуль 2: «Металогенія золота фанерозою». 
Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада квітня 
 
Підсумковий контроль (залік) 
Студент повинен засвоїти: 
- геохімічні особливості золота;  
- основні типи золотоносних структур докембрію і фанерозою, особливості їх 

розвитку і металогенії; 
- основні принципи класифікації і систематики родовищ золота; 
- особливості будови, структури, речовинного складу, розміщення, генезису 

характерних типів родовищ, пов’язаних з різноманітними структурами докембрію і 
фанерозою; 

- особливості еволюції золоторудної мінералізації у зв’язку із розвитком основних 
золотоносних структур, фактори контролю золоторудних родовищ і прогнозні 
критерії золотого зруденіння.  

 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

  Кількість годин 
№ 

лекції 
 

Назва лекції 
Лекції 

 
Самостійна робота 

 
 

Змістовий модуль 1  
Металогенія золота раннього докембрію 

1 Вступ. Економічні відомості (золото рудна 
сировина)  

2 2 

2 Геохімічні особливості золота 2 2 
3 Типізація золоторудних родовищ 2 2 
4 Головні золотоносні структури докембрію 2 2 
5 Металоносність ЗКП плюмтектонічного типу 2 2 
6 Металоносність ЗКП пермобільного типу 2 2 
7 Металоносність ЗКП плейттектонічного типу 2 2 
8 Родовища золота Українського щита 2 2 
9 Металоносність палеоосадових басейнів 2 2 
10 Структурна еволюція докембрію і металогенія 

золота 
2 2 

11 Геотектонічні аспекти стадійності 
золоторудного процесу раннього докембрію 

2 3 

Модульна контрольна робота 1 1  
 

Контрольна модульна робота 1 
Металогенія золота раннього докембрію 
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Всього 23 23 

 
Змістовий модуль 2 

Металогенія золота фанерозою 
12 Головні золотоносні структури фанерозою 2 2 
13 Генетичні типи родовищ золота фанерозою 2 2 
14 Геолого-промислові типи родовищ золота 

фанерозою 
2 2 

15 Родовища золота складчастих поясів 2 2 
16 Родовища золота областей тектоно-

магматичної активізації 
2 2 

17 Платформні родовища золота 2 2 
18 Родовища золота Тихоокеанського рудного 

поясу 
2 2 

19 Родовища золота України 2 2 
20 Еволюція золотого зруденіння у фанерозої 2 2 
21 Фактори контролю золоторудних родовищ 2 2 
22 Прогнозні критерії золотого зруденіння 1 2 

Модульна контрольна робота 2 1  
 

Контрольна модульна робота 2 
Металогенія золота фанерозою 

 
 

Всього 22 22 
Всього за IІ семестр 45 45 
 

Загальний обсяг 90 годин  
у тому числі:  
Лекції – 45 годин 
Самостійна робота – 45 годин 
 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
Металогенія золота раннього докембрію 

 
Лекція 1. Вступ. Економічні відомості – 2 год. 

Цінність золота визначається в першу чергу його роллю світового грошового еквіваленту, 
що обумовлює стабільність національних валют, хоча завдяки унікальним фізико-хімічним 
властивостям золото широко використовується й в ювелірній галузі, електроніці, космічній 
та авіаційній промисловості, медицині тощо. Тому попит на золото стабільно підвищувався 
до кінця 90-х років, коли різке падіння його вартості до 250 доларів США за унцію (трійська 
унція дорівнює 31.1 г) привело світову золотодобувну промисловість до серйозної кризи і 
поставило під сумнів його значення світового грошового регулятора. Однак, вже у 2003 р. 
вартість золота знову піднялася до 350-400 дол./унц., а у 2006-2007 рр. перевищила 500 
дол./унц., що стабілізувало світовий ринок і забезпечило не тільки рентабельність розробки 
уже відомих родовищ золота, але й необхідність пошуків нових об'єктів. Це повною мірою 
стосується  й України, яка має значні перспективи створення національної золоторудної 
мінерально-сировинної бази. За весь час з надр Землі вилучено 133 тис т золота, його запаси 
оцінюються в 100 тис т. Найбільшими золотодобувними країнами є ПАР, США, Австралія, 
Китай, Канада і Росія. 
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Рекомендована література: [10, 11]  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проаналізуйте структуру міжнародного ринку 

золота за останні 20 років. 
Рекомендована література: [37, 52] 

 
Лекція 2. Геохімічні особливості золота – 2 год. 

Золото характеризується різноманіттям геохімічних властивостей і одночасно є 
сидерофільним, халькофільним і літофильним елементом. Воно також яскраво виявляє 
біофільні, галогенофільні, гідрофільні, атмофільні та інші властивості. Це обумовлює 
розмаїтість умов його знаходження, міграції і формування родовищ за рахунок різних 
геологічних процесів, у різноманітних геологічних умовах. Його перерозподіл і міграція 
починаються в процесі осадконакопичення, діагенезу і літифікації, продовжується при 
подальшому метаморфізмі, гранітизації і палінгенезі, активно продовжуються в процесі 
інтрузивного магматизму, вулканізму і метасоматозу. Основними факторами міграції золота 
є потенціали кисню і сірки, геотектонічні умови і режим мінералоутворення (зокрема, 
ступінь відкритості системи), геохімічні особливості. Різноманіття геологічних факторів і 
властивостей золота обумовлюють різноманіття геолого-генетичних типів його родовищ, 
формування яких можливо у всіляких геологічних обстановках. Вони ж обумовлюють 
відмінності золоторудного процесу в часі. Виділяється два найважливіших етапи 
формування золоторудних родовищ: 1) ранньодокембрійський, що відбувався в умовах 
відносно нерозвиненого сіалічного шару земної кори, переваги плюмтектонічних процесів, 
безпосереднього зв'язку глибинних зон, включаючи мантійні, з поверхневими частинами 
кори, в умовах значного дефіциту кисню, з формуванням метаморфогенно- і осадочно-
гідротермальних, вулканогенно-гідротермальних родовищ високопробного золота; 2) 
фанерозойський, коли в умовах розвиненого сіалічного шару земної кори, переваги 
плейттектонічних процесів, високого потенціалу кисню формувалися різноманітні 
плутоногенні, вулканогенні, гідротермально-осадові й інші типи порівняно низькопробного 
золота, а також не характерні для раннього докембрію золотовмісні родовища грейзенової, 
скарнової, порфірової й інших формацій.   

Рекомендована література: [1, 2] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Які геохімічні особливості золота є 

найважливішими чинниками його міграції та концентрації? 
Рекомендована література: [13] 
 

Лекція 3.  Типізація золоторудних родовищ – 2 год. 
Класифікації родовищ золота ґрунтуються на генетичних, структурних, геохімічних, 

мінералогічних, тектонічних, економічних та інших принципах. У радянській геологічній 
літературі звичайно виділяли три групи золоторудних формацій: золотовмісні (мідно-
порфірова, мідно- і поліметалічно-колчеданна, мідно-нікелева сульфідна й ін.); золотоносних 
розсипів; власне золоторудні (формації докембрійських золотоносних конгломератів, золото-
кварцова, золото-сурм'яна, золото-сульфідна, золото-срібна).  

Родовища золота представлені ендогенними й екзогенними типами, кожний з який 
відіграє істотну роль у світовому видобутку металу. Серед ендогенних виділяють 
магматогенні (хром-платиноїдна, мідно-нікелева, кремнеземиста формації); гідротермальні 
(кремнеземисто-залізиста, мідно-молібденова, рідкіснометальна, поліметалічна, вісмут-
миш’якова, сурм’яна, телуридна, золото-срібна, золото-ртутна); метаморфогенні (залізисто-
кремнеземиста і чорносланцева) родовища золота. Екзогенні родовища поділяються на 
родовища кір вивітрювання, представлені зонами окислювання сульфідних руд (“залізні 
капелюхи”) і розсипи, що утворилися в зв'язку з процесами механічного осадконакопичення. 

Рекомендована література: [5, 11, 13] 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.). На яких принципах базуються класифікації 
золоторудних родовищ? 

Рекомендована література: [25, 39, 45, 49] 
 

Лекція 4.  Головні золотоносні структури докембрію – 2 год. 
Найбільш сприятливими для формування різноманітних типів корисних копалин є 

найактивніші структури земної кори, які є поверхневою формою прояву глибинних процесів. 
У ранньому докембрії це насамперед зеленокам’яні пояси (ЗКП) і зони активізації, 
розміщення яких контролюється протяжними глибинними шовними зонами тривалого 
розвитку. Саме вони були шляхами проникнення рудоносних магматичних і 
гідротермальних розчинів, первинне рудне навантаження яких ще й зростало під час 
взаємодії з навколишніми породами за рахунок селективного вилучення корисних 
компонентів. Це призводило до формування спеціалізованих розчинів, насичених тим чи 
іншим рудним компонентом або їх групою. Окрім того, в цих зонах формувалися структури, 
сприятливі для відкладання речовини з рудоносних розчинів.  

Згідно з сучасними поглядами, в еволюційній послідовності розвитку ЗКП виділяється три 
найважливіших типи, які відповідають типовим геодинамічним обстановкам: ЗКП 
плюмтектонічного, пермобільного і плейттектонічного типів.  

Одним з найважливіших геолого-економічних типів родовищ золота є докембрійські 
золотоносні конгломерати, які концентрують не менше 30% усіх світових запасів цього 
металу і забезпечують значну частину світового видобутку золота (Вітватерсранд в 
Південній Африці, Тарквайська серія в Західній Африці, Гуронська серія Канади, 
конгломерати Тортю в Гвіані, Жакобіна і Моеда в Бразилії, серія Наллагейн у Західній 
Австралії та ін.).  

Родовища золота, пов’язані зі структурами активізації відомі на багатьох докембрійських 
кратонах, зокрема, на Українському щиті (УЩ).  

Рекомендована література: [9, 10, 11] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Які геотектонічні структури є найбільш 

сприятливими для утворення родовищ золота? 
Рекомендована література: [33, 41, 42, 48] 
 

Лекція 5.  Металоносність ЗКП плюмтектонічного типу – 2 год. 
Характерними регіонами розвитку ЗКП цього типу є кратони Каапвааль (ЗКП Барбертон, 

Мурчисон, Сатерленд, Пітерсбург, Нондвені, Реностеркоппі, Малдерсдріф та ін.), 
Гренландський (Ісуа), Пілбара (Роубурн, Шелл, Вім-Крик, Малліна, Уорджина, Москіто-
Крик та ін.), УЩ (Конкська, Білозерська, Сурська, Чортомлицька, Верхівцевська та ін. ЗКС). 
Фрагменти структур такого типу описані також на Зімбабвійському і Алданському щитах. З 
цими ЗКП пов’язані родовища сульфідні мідно-нікелеві (Шангані в Зімбабве); колчеданні 
(Уїм-Крик, Біг-Стабі, Ядікугіна в Австралії); залізисті кварцити (Ісуа в Гренландії; Шей-Геп, 
Маунт-Голсуорсі в Австралії; Білозерське в Україні); баритові (Норт-Пол, Кук-Блафф в 
Австралії); золоторудні (кратон Каапвааль і УЩ); хромітові (Фіскенессет в Гренландії) та ін.       

В ЗКП Південної Африки виділяються родовища: жильні в амфіболітах (Нью-Консорт, 
Пайонір, Ворчестер), коматіїтах (Альфа-Гравелотт, Монарх, Атенс, Юнайтед-Джек); зони 
розсіяної золотої мінералізації (Барбрук, Фаревью, Клейн-Летаба); стратиформні в 
турбідитах (Шеба, Агнес), у вуглецевих сланцях (Дорін), у смугастих залізорудних 
формаціях (Жірлі, Естерлінг, Фумані), у кременях (Пігс-Пік). 

На УЩ виділяється три основних типи золоторудної мінералізації: золотоносні 
мінералізовані зони (Солонянське і Сергіївське рудні поля Сурської ЗКС, Алферовське – 
Верхівцевської, Чкалівське – Чортомлицької); золотоносні кварцові і кварц-карбонатні жили; 
стратиформна мінералізація в залізистих кварцитах (Алферівське рудне поле Верхівцевської 
ЗКС, ПЗ частина Сурської ЗКС та ін.).  

Рекомендована література: [11, 12, 14, 15].  
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Завдання для самостійної роботи (2 год.). Де і чому саме там поширені золоторудні 
родовища палео- мезоархею? 

Рекомендована література: [18, 21, 23, 27, 28, 30, 34, 40, 43, 44, 47] 
 

Лекція 6. Металоносність ЗКП пермобільного типу – 2 год. 
ЗКП пермобільного типу широко розвинені на багатьох кратонах: Канадському, 

Зімбабвійському, Йілгарн, Індійському, Балтійському, Алданському та інших. На різних 
стадіях їх розвитку виникають численні родовища: колчеданні (Віханті, Хаутоварське у 
Фінляндії; Віскарія в Швеції; Японваара в Карелії; Юнайтед-Верді в США; Кідд-Крик, 
Маттагамі, Хорн, Маттабі, Ваіз, Мілленбах в Канаді; Хонтоушанське в Китаї та ін.); 
сульфідні мідно-нікелеві (Камбалда, Ніпеан, Уіндарра в Австралії; Алексо, Тексмон, 
Марбрідж у Канаді та ін.); залізисті кварцити (Болбраунське, Костомукша, Чаро-Токинське, 
Хананське в РФ та ін.); марганцеві (Ріу-дас-Велхас в Бразилії; Читрадуга в Індії та ін.); 
золоторудні (Канадський, Австралійський, Зімбабвійський, Індійський та ін. щити); 
рідкіснометальні (Гуронклайм, Рис-Лейк в Канаді; Катлін-Крик, Лондондеррі, Воджина, 
Гросмонт в Австралії; Бікита, Гамбола в Південній Африці та ін.).            

В неоархейських ЗКП Канадського щита розвинені такі типи родовищ золота: 1) кварц-
карбонатні жили в зонах розсланцювання і тріщинуватості (Керр-Едісон, Кон-Жіант, Памур, 
Доум, Холлінгер-Мак-Інтайр, Сігма-Ламак, Сан-Антоніо, Кіркленд-Лейк, Кемпбел-Уайт, 
Чібугамо та ін.); 2) зони розсіяної сульфідної мінералізації й штокверки в інтрузіях (Хемло, 
Малартіік, Харкер-Холлоуей) і на контакті вулканогенних і осадочних утворень (Дойон, 
Бускет); 3) стратиформна мінералізація в СЗФ (Люпен); 4) масивні сульфідні руди з золотом 
(Хорн, Ля-Ронж, частково Люпен, Монтобо); 5) сульфідні жили, штокверки і розсіяна 
сульфідна мінералізація (Дойон, Хоуп-Брук, частково Бускет); 6) порфіровий тип (Лас-
Троілус).  

До неоархейських ЗКП провінції Істерн-Голдфілдз (Австралія) приурочені родовища 
золота Калгурлі, Кулгарді, Норсман, Уілуна, Леонора, Йілгарн, Мензіс, Левертон, Агню, 
Сендстон, Маунт-Магнет, Ялгу, Ку, Мікатарра та ін.  

Рекомендована література: [11, 12, 14, 15] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Порівняйте золоторудні родовища, пов’язані з 

зеленокам’яними поясами пермобільного типу на різних континентах. 
Рекомендована література: [26, 41, 49] 
 
 

Лекція 7.  Металоносність ЗКП плейттектонічного типу – 2 год. 
Характерним прикладом розвитку родовищ золота, пов’язаних із ЗКП палеопротерозою є 

Західна Африка (Обуасі, Тарква, Даманг, Задіола, Зяма, Пура, Сігірі), Південна Америка 
(Омаї, Ель-Калао, Морру-Велью, Рапозас, Фазенду-Бразильєру) і Канада (Флін-Флон, 
Купріс, Уайт-Лейк й ін.). Найважливіше значення серед палеопротерозойських родовищ 
золота мають такі морфогенетичні типи: 

• Жильні, зазвичай приурочені до зон розсланцювання й дроблення, де кварцовожильні 
рудні тіла витягнуті згідно з простяганням таких зон, або їх сполучення. Виділяються 
епітермальні родовища золото-кварцової формації й мезотермальні золото-сульфідної.  

• Розсіяна золота мінералізація, представлена родовищами Яоре (Кот д'Івуар), 
Нтоторозо, Відінаба (Гана), Леро (Гвінея), Зяма (Малі). Такі родовища відомі в 
Зімбабве (Бланкет), ПАР (Барбрук, Фаревью, Клейн-Летаба), Танзанії (Кіабакарі).  

• Стратиформний тип, представлений родовищами, локалізованими у флішовій, 
чорносланцевій, СЗФ, кременистій формаціях. 

Рекомендована література: [11, 12, 14, 15] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). В яких регіонах розповсюджені ЗКП 

плейттектонічного типу і які родовища золота з ними пов’язані? 
Рекомендована література: [41, 50, 54] 
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Лекція 8. Родовища золота Українського щита – 2 год.  

З палеопротерозойською епохою активізації УЩ пов’язані родовища золота Дністровсько-
Бузького (Майське) і Інгуло-Інгулецького (Клинцівське і Юріївське) блоків УЩ. Вона 
включає два золоторудних етапи: первомайський і кіровоградський. Першому відповідає 
формування Майського родовища і проявів Савранського рудного поля. Вміщуючі біотитові 
гнейси, плагіограніти і плагіомігматити (вік близько 3.0 Ga) перетинаються прожилками 
аплітів (2.05 Ga) і калієвих пегматоїдних гранітів (1.963 Ga). Крім того, спостерігаються зони 
інтенсивної біотитизації й окварцювання, безпосередньо пов'язані з золотим зруденінням. 
Протягом кіровоградського етапу виникли родовища клинцівського типу, приурочені до 
Кіровоградської і Звенигород-Анівської тектонічних зон (Юріївське і Клинцівське), вік яких 
коливається від 1.970±0.01 до 2.0±0.15 Ga.  

Рекомендована література: [7, 8, 10] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Наведіть порівняльну характеристику 

архейських родовищ золота України. 
Рекомендована література: [20, 22, 25] 
 

Лекція 9.  Металоносність палеоосадових басейнів – 2 год. 
Докембрійські золотоносні конгломерати – один з найважливіших геолого-економічних 

типів родовищ золота. Вони концентрують не менше 30% усіх світових запасів цього металу 
(32 тис. т з 100 тис. т) і забезпечують значну частину (30-50%) світового видобутку золота. 
Крім того, у них містяться значні запаси урану, прояви платини й алмазів та ін. 
Найважливіше значення мають конгломерати Вітватерсранду в Південній Африці, однак, 
відклади цього типу відомі й в інших регіонах світу: Тарквайська серія в Західній Африці, 
Гуронська серія Канади, конгломерати Тортю в Гвіані, Жакобіна і Моеда в Бразилії, серія 
Наллагейн у Західній Австралії та ін.  

Металоносні конгломерати раннього докембрію різних регіонів світу мають різний вік 
(від неоархейського в Південній Африці до палеопротерозойського в Західній Африці та 
Південній Америці), особливості літологічного, петрологічного, речовинного складу, які 
віддзеркалюють особливості їх походження.  

В Південній Африці із золотоносних конгломератів Вітватерсранду з 1886 р. вилучено 
близько 40 тис. т золота. Золоторудне поле Вітватерсранду має віялоподібну структуру, 
складене тонкими шарами пісковиків з галькою в основі. Розробляються збагачені смуги, які 
розміщені радіально у кожному секторі, деякі завдовжки 10 км. Середній вміст золота в 
рудах у 1972 р. становив 9.2 г/т; найвищий –19.4 г/т (рудне поле Карлстонвіль), а урану – 213 
г/т (0,021%) і  477 г/т (Крюгерсдорп) відповідно.  

Прикладом таких родовищ є Тарква в південній частині великої синкліналі в осьовій 
частині ЗКС Аканті (Гана). Загальні запаси родовища (де розташовано кілька рудників) 
оцінюються в 250 тон металу з вмістом 1.6-4.7 г/т, видобуток ведеться відкритим способом, 
методом купчастого вилуговування. 

Вікові й літологічні аналоги металоносних конгломератів відомі і в ранньому докембрії 
УЩ. Це дозволяє припускати можливу наявність палеорозсипної золоторудної мінералізації, 
пов'язаної з осадовими і вулканогенно-осадовими товщами орогенного і посторогенного 
(протоплатформного) етапів розвитку раннього докембрію УЩ, хоча її масштаби будуть 
значно поступались відомим родовищам світу і навряд чи сягати промислового рівня.   

Рекомендована література: [10, 11] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Надайте порівняльну характеристику 

палеоосадовим басейнам і пов’язаним з ними родовищам золота Вітватерсранду і Таркви.  
Рекомендована література: [38] 
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Лекція 10. Структурна еволюція докембрію і  металогенія золота – 2 год. 
У докембрійському розвитку найважливіших кристалічних щитів світу виділяється ряд 

глобальних металогенічних епох з характерними геотектонічними умовами формування, 
структурними особливостями й рудними формаціями, серед яких палеопротерозойська епоха 
відіграє важливу роль. Особливості структурно-формаційних комплексів і металогенії цих 
епох відображають особливості розвитку літосфери Землі на ранніх стадіях її існування. 
Разом з тим, у зв'язку з віковим ковзанням границь найважливіших тектонічних етапів, 
границі металогенічних епох на різних кратонах і навіть у різних регіонах одного кратону 
можуть змінюватися в досить широких межах, епохи часто проявлені лише у вигляді 
обмежених у часі епізодів рудоутворення, часто не синхронізованих між собою. Головними 
золоторудними епохами раннього докембрію є мезо- і неоархейская й палеопротерозойська.    

Рекомендована література: [10, 11] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Які геотектонічни процеси обумовлювали 

формування родовищ золота протягом раннього докембрію? 
Рекомендована література: [41, 48] 
 

Лекція 11.  Геотектонічні аспекти стадійності золоторудного процесу раннього 
докембрію – 2 год. 

 Загальний золоторудний потенціал мезоархейської епохи може бути оцінений в 76 тис. т 
золота, неоархейської - в 17 тис. т, а палеопротерозойської -  в 7 тис. т. Таким чином, 
золоторудна мінералізація раннього докембрію має імпульсний характер, приурочена до 
відносно коротких проміжків часу в інтервалах 3.2-2.9; 2.7-2.6 і 2.2-1.9 млрд років. Це 
пов'язане з геодинамічними особливостями розвитку нашої планети. 

Імпульсний характер золоторудної мінералізації раннього докембрію пов'язаний з періодичністю 
підйому мантійних плюмов, закономірною зміною геодинамічних режимів від плюм- до 
плейттектонічних і етапністю структурної перебудови земної кори, проявленої синхронно на всій 
планеті (хоча й у різних регіонах). Цей механізм не обмежувався раннім докембрієм, має 
універсальний характер, тому виводи щодо циклічності золоторудного процесу можуть бути 
застосовані для всієї історії Землі й практично для будь-яких видів корисних копалин, мають важливе 
значення для прогнозування їхніх родовищ.  

Рекомендована література: [10, 11] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Чим обумовлений імпульсний характер 

золоторудної мінералізації? 
Рекомендована література: [41, 48] 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1 
 

1. Які країни світу видобувають найбільше золота? 
2. Від чого залежать міграційні здатності золота? 
3. Які головні золотоносні структури докембрію ви знаєте? 
4. Які існують типи зеленокам’яних поясів раннього докембрію? 
5. Які родовища золота відомі на Українському щиті?  

 
Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 1 

1. Чим визначається цінність золота? 
2. Як змінювалась ціна на золото за останні 10-15 років? 
3. Які геохімічні особливості золота забезпечують процеси його міграції і концентрації в 

природних системах? 
4. Охарактеризуйте халькофільні і сидерофільні особливості золота. 
5. Яке значення має режим кисню у формуванні родовищ золота? 
6. На яких принципах будуються різні типи класифікації родовищ золота? 
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7. Наведіть приклади генетичної і геолого-економічної класифікації родовищ золота. 
8. Як може виглядати морфогенетична класифікація родовищ золота раннього 

докембрію? 
9. Як поділяються родовища золота фанерозоя?  
10. Які виділяються типи докембрійських зеленокам’яних поясів (ЗКП)? 
11. Охарактеризуйте ЗКП плюмтектонічного типу. 
12. Наведіть приклади ЗКП пермобільного типу. 
13. Охарактеризуйте ЗКП плейттектонічного типу. 
14. Які типи ЗКП відомі в Україні? 
15. Яке значення для концентрації золота мають докембрійські палеоосадові басейни? 
16. Де розвинені золотоносні структури активізації раннього докембрію? 
17. Охарактеризуйте родовища золота кратону Каапвааль, пов’язані із ЗКП 

плюмтектонічного типу. 
18. Чи є такі родовища на Українському щиті? 
19. Наведіть порівняльну характеристику родовищ золота Сергіївське і Балка Широка. 
20. Які родовища золота, пов’язані із ЗКП пермобільного типу ви знаєте на Канадському 

щиті? 
21. Наведіть порівняльну характеристику родовищ золота Кер-Едісон і Сігма-Ламак. 
22. Надайте загальну характеристику родовищ золота Зімбабвійського кратону. 
23. Які родовища золота ви знаєте на кратоні Йілгарн? 
24. Де розміщене родовище золота Колар? 

 
Проблемні запитання для обговорення. 
1. Чи обов’язково є найбагатшими ті країни, де відомі родовища золота? 
2. Чому, де і як виникають родовища золота? 
3. Де можна шукати родовища золота? 
4. Чи можна відносити Україну до золотодобувних країн? 
 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“ Металогенія золота фанерозою” 

 
Лекція 12. Головні золотоносні структури фанерозою – 2 год. 

До головних золотоносних тектонічних структур фанерозойського етапу розвитку Землі 
відносяться складчасті пояси, платформи, області ТМА древніх платформ і областей 
завершеної складчастості. 

Найважливішими золотоносними структурами фанерозоя є складчасті пояси – лінійні 
планетарні структури довжиною в багато тисяч кілометрів, які мають тривалу багатостадійну 
історію розвитку з кількаразовою зміною тектонічних обстановок і відрізняються складною 
мозаїчною будовою, зумовленою акрецією різнорідних терейнів, представлених уламками 
континентів, острівних дуг, утворень ложа океану й окраїнних морів, до окраїн древніх 
континентів. Це тектонічне активні області з великими амплітудами і контрастністю 
тектонічних, переважно горизонтальних, переміщень, високою сейсмічністю, інтенсивно 
проявленими процесами магматизму і метаморфізму. 

Платформи – великі, відносно стабільні ділянки земної кори, які займають величезні 
площі, характеризуються вирівняним низинним чи плоскогірним рельєфом, незначною 
інтенсивністю тектонічних рухів, слабою сейсмічністю, слабими проявами магматичної 
діяльності, зниженим тепловим потоком. Вони складені континентальною корою 
потужністю 30–45 км, а літосфера в їх межах досягає потужності 150–200 км.   

Тектоно-магматична активізація (ТМА) – складний комплекс накладених тектонічних і 
магматичних процесів на стабілізованих ділянках кори, які призводять до структурної 
перебудови платформ, серединних масивів і складчастих областей, формування вторинних 
внутрішньоконтинентальних орогенів. Це склепіннево-глибові споруди, відділені від 
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платформ передгірними западинами. Сейсмічність, як правило, висока, але магматична 
активність (вулканізм і гранітоїдні інтрузії) притаманна не всім епіплатформним орогенам, 
нерідко вона проявлена лише у вигляді базальтових виливів, а місцями і зовсім відсутня. 

Рекомендована література: [42] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). В яких геотектонічних умовах формувались 

родовища золота у фанерозої? 
Рекомендована література: [24] 
 

Лекція 13. Генетичні типи родовищ золота фанерозою – 2 год. 
Фанерозойські родовища золота представлені ендогенними й екзогенними типами, кожний з 

який відіграє істотну роль у світовому видобутку металу. 
До ендогенних відносяться постмагматичні золоторудні і комплексні золотовмісні 

родовища, з руд яких золото вилучається супутньо. Провідне значення мають золоторудні 
гідротермальні родовища, серед яких виділяються власне гідротермальні (магматогенні), 
телетермальні (епітермальні) і метаморфогенно-гідротермальні; підлеглу роль мають 
скарнові родовища. Найважливішими з комплексних золотовмісних родовищ є колчеданні, 
поліметалічні, сульфідні мідно-нікелеві і мідно-молібден-порфірові. 

Екзогенні родовища поділяються на дві різні за умовами утворення групи: 1) родовища 
кір вивітрювання, представлені зонами окислювання сульфідних руд (“залізні капелюхи”), 2) 
розсипи, що утворилися в зв'язку з процесами механічного осадконакопичення. 

Рекомендована література: [4, 5] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Як за походженням поділяються 

фанерозойські родовища золота? 
Рекомендована література: [17, 24, 39] 
 

Лекція 14. Геолого-промислові типи родовищ золота фанерозою – 2 год. 
Промислові родовища золота поділяються на золоторудні корінні, розсипні і комплексні. 

Геолого-промислова класифікація корінних родовищ заснована на морфології рудних тіл і 
технологічних можливостях вилучення золота з надр. Виділяються наступні типи 
золоторудних родовищ: 1) жили; 2) жильні зони і зони прожилкування; 3) мінералізовані 
зони дроблення і зминання, штокверки. 

Геолого-промислові типи розсипних родовищ виділяються насамперед за їх геолого-
геоморфологічними типами. Формування розсипів багато в чому визначається характером 
корінного джерела і пов'язане з історією формування рельєфу місцевості, характером 
нагромадження осадків і ступенем ерозії корінного джерела. З урахуванням цих факторів 
виділені такі типи  розсипних  родовищ золота: 1) золотоносні розсипи кір хімічного 
вивітрювання (Урал, Західний Сибір, Алдан); 2) алювіально-пролювіальні розсипи дрібного і 
тонкого золота (Алдан, Прибайкалля, Амурська область); 3) алювіальні розсипи великих 
долин (Магаданська, Амурська, Іркутська області, Красноярський край, Забайкалля, Якутія); 
4) прибережно-морські розсипи древніх зон на континенті (Чукотка); 5) техногенні розсипи 
(Урал, Ленський район).  

Рекомендована література: [4-6] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Які типи родовищ золота є найкрупнішими?  
Рекомендована література: [24, 36] 
 

Лекція 15.  Родовища золота складчастих поясів – 2 год. 
Найважливішими золотоносними структурами фанерозоя є складчасті пояси, що 

вміщують родовища практично усіх відомих типів, серед яких провідне значення мають 
ендогенні власне золоторудні родовища золото-кварцової (Мурунтау в Узбекистані, Бендиго 
в Австралії,  Наталіївське, Дует-Бриндакитське, Радянське, Вітренське, Каральвеємське, 
Сарилахське в Сибіру), золото-сульфідно-кварцової (Урал, Сибір, Верхояно-Чукотська 
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складчаста область), золото-сульфідної (Єнісейська, Байкальська, Верхояно-Чукотська, 
Каліфорнійсько-Колорадська та інші складчасті області) і золото-срібної ((Кубака, 
Карамкенське, Хаканджинське, Агінське, Білогірське, Многовершинне, Джульєтта, Поргера, 
Хісікарі, Мутновське) формацій. 

Рекомендована література: [4-6, 12] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Які родовища золота пов’язані із 

зеленокам’яними поясами? 
Рекомендована література: [14, 15] 
 

Лекція 16. Родовища золота областей тектоно-магматичної активізації – 2 год. 
Процеси ТМА приурочені до древніх щитів, складених глибоко метаморфізованими 

докембрійськими товщами, чохлів древніх платформ і областей завершеної складчастості. 
Формаційний склад родовищ областей ТМА дуже різноманітний, найбільш розповсюджена 
золото-сульфідно-кварцова формація, до якої відносяться родовища Забайкалля, 
Баргузинської тайги, а також Кореї і Китаю (Дарасунське, Ключевське, Итака, Уконік та ін.). 
Менш поширені золото-срібна формація (Балейське, Тасеєвське, Куранахське родовища) і 
золото-сульфідна (Карлін у США, Алданська золоторудна область). Значно рідше 
зустрічаються родовища золото-кварцової формації, до якої можна віднести Ельдорадо і 
Радянське. 

Рекомендована література: [4-6, 12] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Чим обумовлене виникнення родовищ золота 

в структурах тектоно-магматичної активізації? 
Рекомендована література: [14, 15] 
 

Лекція 17. Платформні родовища золота – 2 год. 
Серед платформних родовищ золота найважливіше значення мають родовища кір 

вивітрювання і розсипні родовища.  
Рудоносні формації кір вивітрювання в останні роки набувають все більшого 

промислового значення (Світлинське, Воронцовське родовища Уралу, Олімпіадинське на 
Єнісейському кряжі, Боддінгтон в Австралії, Сьєрра-Палада в Бразилії та ін.). Виділяється 
три головних типи кір вивітрювання: латеритні, глинисті і „залізні капелюхи”.  

Розсипні родовища є одним з найважливіших промислових джерел золота, вони відомі на 
Алясці, у Східному Сибіру, на Чукотці тощо, забезпечують біля 10% видобутку золота світу.    

Рекомендована література: [3, 16] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Які процеси призводять до виникнення 

родовищ золота в платформних умовах? 
Рекомендована література: [19, 36] 
 

Лекція 18. Родовища золота тихоокеанського рудного поясу – 2 год. 
 Типовими представниками фанерозойських золотоносних структур є родовища 

північного сектору Тихоокеанського рудного пояса, що охоплює територію Кордильєр, 
Аляски і Далекого Сходу Росії. Тихоокеанський рудний пояс – найбільша планетарна 
кільцева мегаструктура довжиною понад 7000 км, що оточує Тихий океан і пов'язана із 
субдукційними процесами взаємодії океанічної Тихоокеанської і оточуючих її 
континентальних літосферних плит. 

Розглянуті приклади родовищ Канадських Кордильєр, Аляски і Далекого Сходу Росії. 
Рекомендована література: [1, 2, 5, 6] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Порівняйте родовища золота Канадського і 

Східно-Азіатського секторів Тихоокеанського рудного поясу.  
Рекомендована література: [24, 45, 51, 53] 
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Лекція 19. Родовища золота України – 2 год. 

В Україні крім докембрійських родовищ УЩ встановлені дві основні золоторудних 
провінції фанерозоя – Карпатської і Донецької складчастих областей. Крім того виділяються 
давні і сучасні золотоносні розсипи. 

В Карпатській провінції встановлені два найважливіших генетичних типи золоторудної 
мінералізації. До першого відносяться золото-поліметалічні родовища і прояви жильних і 
прожилково-вкраплених руд Берегівського рудного поля: Мужіївське, Берегівське і 
Куклянське, пов'язані з неогеновим вулканізмом Вигорлат-Гутинської гряди. До іншого типу 
відноситься золоторудна мінералізація Рахівського рудного району, просторово приурочена 
до метаморфічних товщ пізнього докембрію-раннього палеозою Мармароського 
кристалічного масиву, де відомо родовище Сауляк.  

В Донецькій провінції відомі родовища прожилково-вкраплених руд у складчастих 
вуглецевих теригенних товщах, які відносяться до двох мінеральних типів: золото-
поліметалічного (Бобриківське й Гострий Бугор) і золото-піритового (Михайлівський 
рудопрояв). 

В Україні існують перспективи відкриття дрібних промислових розсипних родовищ золота 
алювіального і прибережно-морського типу, а також родовищ, пов'язаних з корами 
вивітрювання УЩ, Донбасу, Карпат.  

Рекомендована література: [8] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Чим відрізняються родовища золота 

Мужиївське і Сауляк? 
Рекомендована література: [29, 31, 32, 35, 46] 
 

 
Лекція 20. Еволюція золотого зруденіння у фанерозої – 2 год. 

На відміну від ранньодокембрійського етапу у пізньому докембрії формування родовищ 
золота відбувається в умовах підвищеного потенціалу кисню, що призводить до виникнення 
родовищ метаморфогенно-гідротермального і гідротермально-осадового типу (Тас-Юрах, 
Сухий Лог у Сибіру, Мурунтау в Узбекистані, Майське на Чукотці, Маломир у Приамур'ї, 
Хоумстейк у США).  

Палеозойський етап відповідає інтенсивному розвитку геосинклінальних процесів, для 
яких характерні колчеданні родовища, зруденіння, пов’язане з чорносланцевими 
формаціями. У зв'язку з розвитком орогенних процесів, масовим впровадженням гранітоїдів, 
субаеральним вулканізмом андезит-дацитового складу формуються метаморфогенно-
гідротермальні кварцові жили типу Балларат-Бендиго в Австралії,  зростає різноманіття 
мінеральних типів золоторудних родовищ, переважно пов'язаних з гранітоїдним 
магматизмом.  

У мезокайнозойський етап формується широкий спектр колчеданних вулканогенно-
осадових і халцедон-адуляр-кварцових вулканогенно-гідротермальних золоторудних 
родовищ, продовжується розвиток золоторудного зруденіння, пов'язаного з 
чорносланцевими товщами, з гранітоїдним магматизмом орогенних поясів і формуванням 
протяжних крайових вулканічних поясів субдукційного типу.  Провідними формаційними 
типами є золото-кварцовий і золото-адуляр кварцовий, на відміну від докембрію і раннього 
палеозою, де переважав золото-сульфідний тип.  

Рекомендована література: [2, 13] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). З якими геотектонічними процесами пов’язане 

виникнення родовищ золота у фанерозої? 
Рекомендована література: [24] 
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Лекція 21. Фактори контролю золоторудних родовищ – 2 год. 
Локалізація зруденіння визначається сукупністю геологічних факторів, головними з яких є 

структурно-тектонічні, магматичні, метаморфічні, літолого-фаціальні і літолого-
стратиграфічні, гідротермально-метасоматичні. При аналізі закономірностей розміщення 
золоторудних родовищ необхідно також враховувати геохімічні, геофізичні та інші критерії. 
Їх аналіз здійснюється на ранговій основі, з урахуванням ієрархічної систематики 
рудоносних площ і об'єктів – від глобальних і регіональних структур (металогенічних поясів 
і зон) до локальних об'єктів (родовищ і рудних тіл). При цьому на кожному наступному  рівні 
організації головне значення можуть здобувати нові групи факторів і критеріїв.  

Рекомендована література: [1, 2, 11] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Від чого залежить виникнення і формування 

родовищ золота? 
Рекомендована література: [17, 23, 24] 
 

Лекція 22. Прогнозні критерії золотого зруденіння – 2 год. 
Для родовищ золото-кварцової формації (Балларат, Бендіго в Австралії; Мазер-Лод, 

Невада-Сіті, Грасс-Валлі, Джуно в США) характерна асоціація золота з W, Mo, As, Pb, Zn, 
Sb, наявність вертикальної і латеральної зональності W, Mo (Au) → Au (As, Pb, Zn, Sb) → 
Au, Sb; асоціація золота з арсенопіритом, піритом, шеєлітом, антимонітом, галенітом, 
сфалеритом, молібденітом. 

Для золото-сульфідної формації (Айдахо-Спрингс, Централ-Сіті, Ледвілл, Батл-Маунтин у 
США) характерна асоціація золота з W, Mo, Cu, As, Pb, Zn, Ag, Sb, Bi; наявність латеральної 
зональності W, Mo, Cu, As (Au) → Au, Pb, Zn, Ag (Cu, As) → Au, Ag, Pb (Cu, As, Sb, Bi, Te) 
→ Pb, Zn, Sb (Au); асоціація золота з шеєлітом, молібденітом, халькопіритом, піритом, 
марказитом, піротином, арсенопіритом, сфалеритом, галенітом, антимонітом, вісмутином, 
аргентитом, сульфоарсенідами, сульфоантимонітами, сульфовісмутитами Cu, Ag, Pb, 
телуридами Au, Ag, Pb, магнетитом, гематитом.  

Золото-срібне зруденіння  (Крипл-Крик, Теллурид-Сілвертон, Комшток у США, Кономан 
у Японії, Акупан на Філіппінах) супроводжується Cu, Pb, Zn, Te, Se, Mn, Sb, Hg; характерна 
вертикальна зональність (знизу): Cu (Pb, Zn, Au) → Au, Ag, Pb, Zn → Au, Ag, Te (Sb, Se) → 
Sb, Hg (Au); мінеральна асоціація самородних золота і срібла з електрумом, кюстелітом, 
аргентитом, піритом, марказитом, галенітом, сфалеритом, халькопіритом, тетраедритом, 
сульфоантимонітами Ag, кераргіритом, дискразитом, телуридами Au, Ag, Pb, селенідами Au, 
Ag, родонітом, кіновар'ю.   

Для родовищ розсіяного чи вкрапленого типу (у тому числі і Карлін-типу) характерна 
асоціація золота з As, Sb, Hg, W, піритом, реальгаром, аурипігментом, антимонітом, 
арсенопіритом, галенітом, сфалеритом, піротином, марказитом, сульфоарсенідами, 
кіновар'ю, шеєлітом, магнетитом, тонкодисперсна форма знаходження золота в рудах, його 
парагенезис з кварцом, глинисто-гідрослюдистими мінералами і бітумінозною речовиною.     

Рекомендована література: [1, 2, 11] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Як треба шукати родовища золота? 
Рекомендована література: [17, 23, 24, 52] 
 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2 
   

1. Як розвиваються платформи і які корисні копалини пов’язані з різними етапами їх 
розвитку? 

2. Які типи ендогенних золоторудних родовищ ви знаєте? 
3. Чим представлені родовища золота кір вивітрювання?  
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Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 2 
 

1. Назвіть найважливіші золотоносні структури фанерозоя. 
2. Які складчасті пояси ви знаєте? 
3. Охарактеризуйте основні етапи і стадії формування складчастих поясів і пов’язаних з 

ними родовищ корисних копалин? 
4. Охарактеризуйте особливості будови континентальних платформ. 
5. Що таке області тектоно-магматичної активізації і які родовища корисних копалин 

пов’язані з ними? 
6. Які головні генетичні типи родовищ золота фанерозоя? 
7. Які формації золоторудних родовищ характерні для фанерозоя? 
8. Які родовища золота відносяться до ендогенних? 
9. Охарактеризуйте основні геолого-промислові типи родовищ золота. 
10. Наведіть характеристику типових родовищ золота золото-кварцової формації, пов’язаних 

зі складчастими поясами. 
11. Які родовища золота складчастих поясів відносяться до золото-сульфідно-кварцової 

формації? 
12. Надайте порівняльну характеристику родовищ золота Сухий Лог, Олімпіадинського і 

Майського (Росія). 
13. Де поширені родовища золота золото-срібної формації складчастих поясів? 
14. Охарактеризуйте родовища золота, пов’язані з областями тектоно-магматичної 

активізації. 
15. Які характерні особливості притаманні родовищу Карлін? 
16. Чим представлені родовища золота кір вивітрювання?  
17. Що таке розсипні родовища? 
18. Які особливості золоторудної мінералізації Тихоокеанського рудного поясу у зв’язку з 

його структурою і походженням? 
19. Наведіть приклади типових родовищ золота Канадських Кордильєр? 
20. Які родовища золота розповсюджені на Алясці? 
21. Які родовища золота характерні для Далекого Сходу Росії? 
22. Наведіть порівняльну характеристику родовищ Мужиївського і Сауляк. 
23. Які родовища золота відомі в Донецькій провінції? 
24. Чи можуть бути знайдені в Україні золотоносні розсипи? 
25. Як розвивався золоторудний процес у фанерозої? 
26. Головні фактори контролю золоторудних родовищ. 
27. Які прогнозні критерії золотого зруденіння ви знаєте? 
 
 

Проблемні запитання для обговорення 
1. У яких фанерозойських структурах концентруються родовища золота? 
2.  За якими принципами виділяються основні типи родовищ золота? 
3. Чим відрізняються золоторудні родовища фанерозою від родовищ раннього 

докембрію? 
4. Яке родовище (родовища) України є найперспективнішим для промислового 

видобутку золота? 
 
 
Перелік запитань на залік 

 
1. Чим визначається цінність золота? 
2. Які країни світу видобувають найбільше золота? 
3. Як змінювалась ціна на золото за останні 10-15 років? 
4. Які геохімічні особливості золота забезпечують процеси його міграції і концентрації в 

природних системах? 
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5. Охарактеризуйте халькофільні і сидерофільні особливості золота. 
6. Яке значення має режим кисню у формуванні родовищ золота? 
7. На яких принципах будуються різні типи класифікації родовищ золота? 
8. Наведіть приклади генетичної і геолого-економічної класифікації родовищ золота. 
9. Як може виглядати морфо генетична класифікація родовищ золота раннього 

докембрію? 
10. Як поділяються родовища золота фанерозоя?  
11. Які головні золотоносні структури докембрію ви знаєте? 
12. Які виділяються типи докембрійських зеленокам’яних поясів (ЗКП)? 
13. Охарактеризуйте ЗКП плюмтектонічного типу. 
14. Наведіть приклади ЗКП пермобільного типу. 
15. Охарактеризуйте ЗКП плейттектонічного типу. 
16. Які типи ЗКП відомі в Україні? 
17. Яке значення для концентрації золота мають докембрійські палеоосадові басейни? 
18. Де розвинені золотоносні структури активізації раннього докембрію? 
19. Охарактеризуйте родовища золота кратону Каапвааль, пов’язані із ЗКП 

плюмтектонічного типу. 
20. Чи є такі родовища на Українському щиті? 
21. Наведіть порівняльну характеристику родовищ золота Сергіївське і Балка Широка. 
22. Які родовища золота, пов’язані із ЗКП пермобільного типу ви знаєте на Канадському 

щиті? 
23. Наведіть порівняльну характеристику родовищ золота Кер-Едісон і Сігма-Ламак. 
24. Надайте загальну характеристику родовищ золота Зімбабвійського кратону. 
25. Які родовища золота ви знаєте на кратоні Йілгарн? 
26. Де розміщене родовище золота Колар? 
27. Назвіть найважливіші золотоносні структури фанерозоя. 
28. Які складчасті пояси ви знаєте? 
29. Охарактеризуйте основні етапи і стадії формування складчастих поясів і пов’язаних з 

ними родовищ корисних копалин? 
30. Охарактеризуйте особливості будови континентальних платформ. 
31. Як розвиваються платформи і які корисні копалини пов’язані з різними етапами їх 

розвитку? 
32. Що таке області тектоно-магматичної активізації і які родовища корисних копалин 

пов’язані з ними? 
33. Які головні генетичні типи родовищ золота фанерозоя? 
34. Які типи ендогенних золоторудних родовищ ви знаєте? 
35. Які формації золоторудних родовищ характерні для фанерозоя? 
36. Які родовища золота відносяться до ендогенних? 
37. Охарактеризуйте основні геолого-промислові типи родовищ золота. 
38. Наведіть характеристику типових родовищ золота золото-кварцової формації, 

пов’язаних зі складчастими поясами. 
39. Які родовища золота складчастих поясів відносяться до золото-сульфідно-кварцової 

формації? 
40. Надайте порівняльну характеристику родовищ золота Сухий Лог, Олімпіадинського і 

Майського (Росія). 
41. Де поширені родовища золота золото-срібної формації складчастих поясів? 
42. Охарактеризуйте родовища золота, пов’язані з областями тектоно-магматичної 

активізації. 
43. Які характерні особливості притаманні родовищу Карлін? 
44. Чим представлені родовища золота кір вивітрювання?  
45. Що таке розсипні родовища? 
46. Які особливості золоторудної мінералізації Тихоокеанського рудного поясу у зв’язку з 

його структурою і походженням? 
47. Наведіть приклади типових родовищ золота Канадських Кордильєр? 
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48. Які родовища золота розповсюджені на Алясці? 
49. Які родовища золота характерні для Далекого Сходу Росії? 
50. Наведіть порівняльну характеристику родовищ Мужиївського і Сауляк. 
51. Які родовища золота відомі в Донецькій провінції? 
52. Чи можуть бути знайдені в Україні золотоносні розсипи? 
53. Як розвивався золоторудний процес у фанерозої? 
54. Головні фактори контролю золоторудних родовищ. 
55. Які прогнозні критерії золотого зруденіння ви знаєте? 
 
 
 

Рекомендована література  
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