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ВСТУП  
Дисципліна «Основи метасоматозу» є варіативною дисципліною за вибором 

навчального закладу, що викладається на І курсі магістратури у першому семестрі в обсязі 
72 години, 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 курсу «Основи метасоматозу» є надання студентам знань щодо критеріїв 
віднесення порід до метасоматичних, або ж навколорудних гідротермально змінених; 
головних параметрів гідротермального процесу, таких як тривалість, температура, тиск, 
джерела розчинів і рудної речовини, форм переносу та причин випадання з розчинів 
рудних мінералів, теорії Д.С.Коржинського про інертні і цілком рухливі компоненти, 
горизонтальну метасоматичну зональність, класифікацію метасоматичних формацій, 
речовинні особливості окремих формацій.. 

Завданням «Основ метасоматозу» є характеристика головних закономірностей 
гідротермального процесу, принципових відмін метасоматичних утворень від 
метаморфічних, магматичних і екзогенних, з’ясування значення метасоматично змінених 
порід як пошукового критерію та можливості їх використання при пошуках і розвідці 
рудних і нерудних родовищ. 

Предметом вивчення є конкретні метасоматичні колонки з наявною горизонтальною 
метасоматичною зональністю, метасоматичні фації та метасоматичні формації, геологічні 
та фізико-хімічні умови утворення тих чи інших низько-, середньо- та 
високотемпературних формацій. Особлива увага приділяється речовинним ознакам 
метасоматичних формацій, розгляду прикладів типових проявів метасоматитів на окремих 
родовищах – від об’єктів світового значення до перспективних вітчизняних, що можуть 
стати джерелом певних видів мінеральної сировини – насамперед, золота, урану, берилію, 
літію, ртуті, поліметалів, молібдену тощо. В заключення розглядаються можливості 
використання метасоматитів – навколорудно змінених порід - у практиці 
геологорозвідувальних робіт з наведенням конкретних геологічних прикладів. 

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни «Основи 
метасоматозу» студент повинен: 

1. Знати: 
- головні ознаки, які відрізняють метасоматичні процеси від інших геологічних; 
- критерії віднесення порід до метасоматичних – гідротермально змінених 

навколорудних; 
- історичні аспекти становлення вчення про гідротермально змінені породи; 
- головні параметри гідротермальних процесів, такі як тривалість, температура, тиск, 

джерела розчинів та речовини; 
- речовинні ознаки найголовніших низько-, середньо- та високотемпературних 

метасоматичних формацій; 
- що таке горизонтальна метасоматична зональність, приклади метасоматичних 

колонок. 
2. Вміти: 
- документувати та опробувати ореоли навколорудно змінених порід, метасоматичні 

колонки; 
- визначати формаційну приналежність змінених порід; 
- враховувати вплив складу вихідних порід на склад та будову метасоматичних 

ореолів; 
- використовувати гідротермально змінені породи при пошуках і розвідці корисних 

копалин; 
- за результатами дослідження метасоматитів прогнозувати поширеність зруденіння. 
Підготовка студентів в рамках дисципліни «Основи метасоматозу» охоплює теоретичні 

положення, що дають змогу визначити місце метасоматозу серед цілого ряду інших 
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петрологічних процесів, спрямовує геологічний світогляд майбутнього фахівця на спробу 
розшифрувати механізм рудоутворення, уміти його прогнозувати. В практичному аспекті 
знайомство з основами метасоматозу, метасоматичними формаціями, горизонтальною 
метасоматичною зональністю надає сучасний та потужний пошуковий інструмент, який 
можна з успіхом використовувати при веденні геологорозвідувальних робіт. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Дисципліна «Основи 
метасоматозу» базується на знаннях петрографії, теорії рудоутворення, геології родовищ 
корисних копалин. Петрографічні дослідження необхідні для визначення формаційної 
приналежності гідротермально-змінених порід та вирішення питань зв’язку з тими чи 
іншими рудними формаціями. 

Подальше використання знань з основ метасоматозу, навколорудно-змінених порід 
пов’язується з можливістю розглядати їх в якості непрямої пошукової ознаки 
гідротермального зруденіння. 

Системи контролю знань та умови складання заліку. Контроль знань здійснюється 
за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення 2 модульних контрольних 
робіт протягом семестру і 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 до 59 включно 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 за наступною формулою. 

I 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 І семестр (зваженої): 
ПО=ЗМ1  x  К1  +  ЗМ2  x  К2  +  КПМ  x  Кзалік 
 
Шкала відповідності1 
 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

90 – 100 
85 – 89 
75 – 84 
65 – 74 
60 – 64 

зараховано 

35 – 59 
1 – 34 

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. 
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Студент може отримати в кожному із змістових модулів максимально 10 балів за усну 
відповідь та самостійну роботу. 

Студент, який за результатами модульно-рейтингового контролю протягом семестру 
отримав середнє арифметичне, яке менше ніж 60 балів, не допускається до заліку і 
вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом 
на семестр з дисципліни «Основи метасоматозу» (або менше ніж 20 балів від підсумкової 
оцінки за результатами модульних контрольних робіт). 
 
 
 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
«ОСНОВИ МЕТАСОМАТОЗУ» 

 
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: «Визначення, принципові ознаки метасоматозу та основні 
параметри гідротермальних процесів» 

Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада жовтня 
 
Змістовий модуль 2: «Класифікація метасоматичних формацій». 
Максимальна кількість балів – 30 
Термін – 2-а декада грудня 
 
Підсумковий контроль (залік) 
Студент повинен засвоїти: 
- основні визначення, принципові ознаки метасоматозу; 
- основні параметри гідротермальних процесів (тривалість, температура, тиск, 

джерела речовин, форми переносу, причини осадження, тощо); 
- що таке інертні і цілком рухливі компоненти; 
- основні низько-, середньо-, високотемпературні метасоматичні формації; 
- родовища України з рудосупроводжуючими метасоматитами. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

  Кількість годин 
№ 

лекції 
 

Назва лекції 
Лекції 

 
Самост. робота 

 
1 2 3 4 

Змістовий модуль 1 
Визначення, принципові ознаки метасоматозу та основні параметри гідротермальних 

процесів 
1. Вступ. Визначення метасоматичних процесів. 

Плутогенно-гідротермальні, вулканогенно-
гідротермальні, амагматогенні родовища 

 
2 

 
2 

2. Метасоматизм і зруденіння. Критерії визначення 
зв’язку зруденіння і метасоматитів. 

2 2 

3.  Основні фактори, що визначають тривалість 
метасоматичних процесів. Основні фактори, що 
визначають тиск. 

2 2 

4. Температурні умови метасоматичних процесів 
та методи визначення температури. 

2 2 

5. Джерела гідротермальних розчинів і рудної 
речовини. Причини випадіння з розчинів рудних 
компонентів. 

 
2 

 
2 

6. Інфільтраційний і дифузійний метасоматоз. 2  
2 

7. Принцип диференційної рухливості компонентів 
Д.С.Коржинського. 

 
1 

 
2 

Модульна контрольна робота 1 1  
Контрольна модульна робота 1 

Визначення, принципові ознаки метасоматозу та основні параметри гідротермального 
процесу 

Всього 14 14 
Змістовий модуль 2 

Класифікація метасоматичних формацій 
8. Метасоматична колонка. Горизонтальна 

метасоматична зональність. Метасоматична 
формація і метасоматична фація. 

 
2 

 
2 

9. Основи класифікації метасоматитів. 
Класифікаційні критерії Д.С.Коржинського, 
В.І.Смірнова, Б.І.Омельяненка, І.П.Щербаня. 

 
2 

 
2 

10. Метасоматична формація гідротермальних 
аргілізитів. 

2 2 

11. Метасоматична формація ейситів. 
Метасоматична формація вторинних кварцитів. 

 
2 

 
2 

12. Метасоматична формація гумбеїтів. 
Метасоматична формація лиственітів-березитів 

 
2 

 
4 

13. Метасоматична формація грейзенів. 2 2 
14. Альбітитова формація. 2 2 
15. Калішпатова формація та плазіоклазова 

формація базавлукітів. 
 
2 

 
2 

16. Метасоматити рудних родовищ України.  
2 

 
4 
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17. Скарнові залізорудні родовища.  
1 

 
2 

Модульна контрольна робота 2 1  
Контрольна модульна робота 2 

Класифікація метасоматичних формацій 
Всього 20 22 
Всього за І семестр 34 38 

 
Загальний обсяг 72 години  
у тому числі:  
Лекцій – 34 годин 
Самостійна робота – 38 годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“ Визначення, принципові ознаки метасоматозу та основні параметри 
гідротермальних процесів ” 

 
Лекція 1. Вступ. Визначення метасоматичних процесів. Плутогенно-гідротермальні, 
вулканогенно-гідротермальні, амагматогенні родовища – 2 год. 

Становлення уявлень про метасоматичний процес. Визначення метасоматозу 
К.Ф.Науменко, В.М.Гольдшмідта, В.Н.Котляра, Д.С.Коржинського. Групи родовищ 
механічних та хімічних процесів концентрації В.Ліндгрена, розподіл ендогенної серії 
родовищ на групи В.І.Смірнова, критерії класифікації П.Ніглі, формації Г.Шнейдерхена, 
ідеї І.П.Щербаня про доцільність створення класифікації на "метасоматичній основі". 

Рекомендована література: [2, 3, 4, 5]  
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проаналізувати місце вчення про 

метасоматизм в ряду інших геологічних дисциплін. 
Рекомендована література: [3] 
 

Лекція 2. Метасоматизм і зруденіння. Критерії визначення зв’язку зруденіння і 
метасоматитів – 2 год. 

Детальна розшифровка визначення "навколорудні зміни – сукупність змін, що 
відбуваються завдяки процесам, з якими генетично пов’язане походження руд". Це 
передбачає аналогічні геологічні умови локалізації, близьку хронологію утворення, чіткий 
просторовий зв’язок та подібні мінеральні парагенезиси метасоматитів і руд, витриману 
металогенічну спеціалізацію певних метасоматичних формацій. 

Рекомендована література: [4] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проілюструвати викладені положення 

прикладами українських родовищ – Мужієвське золоторудне, Михайлівське ртутне. 
Рекомендована література: [4] 
 

Лекція 3. Основні фактори, що визначають тривалість метасоматичних процесів. 
Основні фактори, що визначають тиск – 2 год. 

Спроби датувань геологічних процесів Ж. де Бюффона; діаграми прогрівання порід 
покрівлі інтрузиву в залежності від часу і відстані; застосування U-Pb та K-Ar методів; 
приклади полігенного і поліхронного зруденіння – Новомихайлівське уранове родовище в 
межах Приінгульського синклінорію. Залежність тиску від глибини формування. 

Рекомендована література: [4, 6, 13] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомити батолітовою концепцією 

У.Х.Емонса та її критикою з боку С.С.Смірнова. 
Рекомендована література: [4, 6, 14] 
 

Лекція 4. Температурні умови метасоматичних процесів та методи визначення 
температур – 2 год. 

Визначення температури мінералоутворення; за температурою плавління, дисоціації, 
поліморфних переходів, розпаду твердих розчинів, асоціаціями мінералів. Детальна 
характеристика методу гомогенізації фазово-рідинних включень, огляд робіт 
Н.П.Ермакова, В.А.Калюжного. Володарсько-Волинське родовище камерних пегматитів 
як еталонний об"єкт для розробки методик термобарогеохімії 

Рекомендована література: [4, 5, 13] 
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Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з суттю методу  декрепітації 
та можливостями його застосування при вивчення гідротермально змінених порід. 

Рекомендована література: [13] 
 

Лекція 5. Джерела гідротермальних розчинів і рудної речовини. причини випадіння з 
розчинів рудних компонентів – 2  год. 

Основні положення теорії електролітичної дисоціації. Eh, pH природних 
гідротермальних розчинів. Ювенільні, метаморфогенні, метеорні води. Стабільні ізотопи в 
дослідженні природи розчинів. Магматичні, асиміляційні та фільтраційні позамагматичні 
джерела рудної речовини. Розподіл гідротермальної системи на області М.М.Овчиннікова. 
Обмінні реакції, зміна температури, зміна тиску, геохімічні бар’єри як причини випадіння 
з гідротермальних розчинів рудогенних елементів.. 

Рекомендована література: [1, 3, 5] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Проілюструвати викладені положення 

прикладами родовищ – поліметалічне родовище Уч-Кулач, Західний Узбекистан. Ріоліти 
як джерело Pb, Zn, Ba. Повторити вчення про геохімічні бар’єри О.І.Перельмана.. 

Рекомендована література: [15] 
 

Лекція 6. Інфільтраційний і дифузійний метасоматоз – 2 год. 
Подібність і відміни реалізації інфільтраційного і дифузійного механізмів 

метасоматозу. Мінеральний склад зон метасоматичної колонки при дифузійному і 
інфільтраційному метасоматозі. Кількісний і якісний мінеральний склад метасоматичних 
зон. Вплив природних факторів на формування реальних метасоматичних колонок. 
Критерії виділення метасоматичних зон. Інфільтраційно-дифузійний механізм  реалізації 
метасоматичних змін.. 

Рекомендована література: [2, 4] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з ідеями Д.С.Коржинського 

про трансмагматичні флюїди та випереджуючу хвилю кислотних компонентів. 
Рекомендована література: [2, 4 ] 
 

Лекція 7. Принцип диференційної рухливості компонентів Д.С.Коржинського – 1 год. 
Інертні та цілком рухливі компоненти. Співвідношення визначень "міграційно-здібний" 

та "цілком рухливий". Особливості термодинамічної характеристики поведінки елементів, 
що приймають участь у метасоматичному процесі. Приклад дії гідротермального розчину 
з різною активністю іонів калію на суміш кварцю та корунду. Застосування правила фаз 
Гібса до метасоматичних систем. Формування мономінеральних тилових зон. 

Рекомендована література: [2, 4] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Розібрати будову метасоматичної колонки 

в грейзенізованих гранітах з переходом на границях метасоматичних зон одного з 
компонентів у цілком рухливий стан. 

Рекомендована література: [2, 4 ] 
 
 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
1. Розглянути критерії віднесення метасоматитів до навколорудних. 
2. Охарактеризувати способи визначення температури гідротермального процесу. 
3. Ілюструвати прикладами принцип диференційної рухливості компонентів 

Д.С.Коржинського. 
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Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 1 
 
1. Предмет навчальної дисципліни "Основи метасоматозу", її місце в ряду інших 

геологічних дисциплін. 
2. Тривалість постмагматичних гідротермальних процесів, методи її визначення. 
3. Інертні і цілком рухливі компоненти в метасоматичному процесі. Принцип 

диференційної рухливості компонентів Д.С.Коржинського. 
4. Розподіл метасоматичних утворень за температурою формування. 
5. Методи визначення температури утворення метасоматиів. 
6. Критерії віднесення метасоматитів до навколорудних. 
7. Тиск і глибина утворення гідротермальних родовищ та навколорудних 

метасоматитів. 
8. Джерела гідротермальних розчинів. 
9. Джерела рудної речовини гідротермальних розчинів. 
10. Характеристика середовища метасоматичних реакцій. 
11. Причини та способи відкладення рудної речовини з гідротермальних розчинів. 
12. Порівняльна характеристика інфільтраційного і дифузійного метасоматозу. 
13. Речовинні ознаки метасоматичного процесу. 
14. Застосування ізотопних методів при дослідженні метасоматитів. 

 
 
 
Проблемні теми для обговорення 
1. Критерії віднесення тих чи інших геологічних утворень до метасоматичних. 
Правомірність використання терміну "метасоматичний граніт". 
 
 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
“Класифікація метасоматичних формацій” 

 
Лекція 8. Метасоматична колонка. Горизонтальна метасоматична зональність. 
Метасоматична формація і метасоматична фація – 2 год. 

Проявлення метасоматичної зональності як зонального розподілу мінеральних 
асоціацій за напрямком пересування гідротермального розчину. Метасоматична колонка – 
послідовність метасоматичних зон від ділянки, з якої почав рухатися розчин (тилової) – до 
ділянки, де його вплив на породу наближається до 0 (фронтальної). Визначення 
метасоматичної формації В.А.Жарікова, Б.І Омельяненка, І.П.Щербаня. Приклад фацій 
однієї формації – лиственіти і березити, альбітити і егіриніти. 

Рекомендована література: [2, 3, 4, 5] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитися з основними методичними 

прийомами вивчення метасоматичних колонок: щільність відбору проб, особливостями 
вибору об"єктів опробування при документації свердловин, гірничих виробок, відслонень; 
особливостями документації метасоматичних ореолів по породах однорідного і 
неоднорідного складу. 

Рекомендована література: [4] 
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Лекція 9. Основи класифікації метасоматитів. Класифікаційні критерії 
Д.С.Коржинського, В.І.Смірнова, Б.І.Омельяненка, І.П.Щербаня – 2 год. 

Метасоматична формація як сукупність метасоматитів, що розвиваються по вихідних 
породах різного складу, але формуються в подібних геологічних і фізико-хімічних умовах. 
Розташування головних низько-, середньо- та високотемпературних метасоматичних 
формацій в координатах температура-рН. Мінералогічні ознаки переходу від низько- до 
середньотемпературних і від середньо- до високотемпературних метасоматичних 
формацій. Класифікаційне значення рН, Еh, температури гідротермальних розчинів, 
активності породоутворюючих елементів. 

Рекомендована література: [2, 4, 5] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитися зі специфікою набору 

аналітичних методів, що застосовують при дослідженні метасоматитів, методикою 
підготовки проб. Розрізняти задачі, для вирішення яких використовують мінералого-
петрографічні дослідження, хімічний, спектральний, рентгеноструктурний аналіз, 
мікрозондові та термобарогеохімічні дослідження. 

Рекомендована література: [4, 5] 
 

Лекція10. Метасоматична формація гідротермальних аргілізитів – 2 год. 
Аподіоритові, аполампрофірові, апопісковикові гдротермальні аргілізити. 

Характеристика метасоматичної зональності; особливості мінерального складу внутрішніх 
метасоматичних зон, закономірності міграції головних породоутворюючих елементів, 
фізико-хімічні параметри гідротермальних розчинів. Мінерагенічна спеціалізація 
формації. Приклади родовищ – Боркут, Кам"яний кар"єр в Закарпатті, Микитівське рудне 
поле на Донбасі. 

Рекомендована література: [5, 6, 12] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з геологічною будовою 

родовищ, зруденіння на яких супроводжується метасоматитами формації гідротермальних 
аргілізитів: Кам"яний кар"єр, Боркут, Микитівка, Мерисвейл (штат Юта, США), 
Альмадена (Іспанія) за такою схемою: місце знаходження об"єкту, вік та склад вміщуючих 
порід, рудна мінералізація, структура родовища, характерні особливості метасоматитів. 
Скорочена форма запису метасоматичних колонок 

Рекомендована література: [5, 10, 11] 
 

Лекція 11. Метасоматична формація ейситів. Метасоматична формація вторинних 
кварцитів – 2 год. 

Апоріолітові, апогранітові, аподіабазові, апопісковикові ейсити. Характеристика 
метасоматичної зональності. особливості мінерального складу внутрішніх 
метасоматичних зон, закономірності міграції головних породоутворюючих елементів, 
фізико-хімічні параметри гідротермальних розчинів. Мінерагенічна спеціалізація 
формації. Приклади родовищ: Ейс-Фей (провінція Саскачеван, Канада), Учкулач 
(Західний Узбекистан), Мужиївське і Берегівське (Закарпаття). 

Рекомендована література: [3, 4, 14] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з геологічною будовою 

Мужієвського і Берегівського родовищ за такою схемою: місце знаходження об"єкту, вік 
та склад вміщуючих порід, рудна мінералізація, структура родовища, характерні 
особливості метасоматитів. Графічна форма зображення метасоматичних колонок 

Рекомендована література: [5, 7, 10] 
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Лекція 12. Метасоматична формація гумбеїтів. Метасоматична формація 
лиственітів-березитів – 2 год. 

Апограносієнітові, апосієнітові гумбеїти золоторудних родовищ; апогнейсові та 
апоамфіболові гематит-кальцит-хлорит-ортоклазові метасоматити уранових рудопроявів. 
Характеристика метасоматичної зональності; особливості мінерального складу внутрішніх 
метасоматичних зон, закономірності міграції головних породоутворюючих елементів, 
фізико-хімічні параметри гідротермальних розчинів. Мінерагенічна спеціалізація 
формації. Приклади родовищ – Зармітан (Західний Узбекистан), Новомихайлівське 
(Україна). 

Апограносієнітові, апобазитові березити, апогіпербазитові лиственіти. Характеристика 
метасоматичної зональності; особливості мінерального складу внутрішніх 
метасоматичних зон, закономірності міграції головних породоутворюючих елементів, 
фізико-хімічні параметри гідротермальних розчинів. Мінерагенічна спеціалізація 
формації. Приклади родовищ –Березівське (Урал), Зармітан (Західний Узбекистан), 
Сергіївське та Балка Золота (Україна, Середнє Придніпров"я). 

Рекомендована література: [4, 5, 6, 9,15] 
 

Завдання для самостійної роботи (4 год.). Ознайомитись з геологічною будовою 
родовищ Зармітан, Новомихайлівське за такою схемою: місце знаходження об"єкту, вік та 
склад вміщуючих порід, рудна мінералізація, структура родовища, характерні особливості 
метасоматитів. Ознайомитись з геологічною будовою золоторудних об"єктів Сурської 
зеленокам"яної структури Середнього Придніпров"я. 

Рекомендована література: [6, 9, 15] 
 
Лекція 13. Метасоматична формація грейзенів – 2 год. 

Апогранітові, апобазитові, апогіпербазитові, апоамфіболітові грейзени. Характеристика 
метасоматичної зональності; особливості мінерального складу внутрішніх 
метасоматичних зон, закономірності міграції головних породоутворюючих елементів, 
фізико-хімічні параметри гідротермальних розчинів. Мінерагенічна спеціалізація 
формації. Оловорудні родовища Рудних гір (Саксонія), грейзени Кам"яних могил 
(Приазов"я, Україна). 

Рекомендована література: [3, 5] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з геологічною будовою та 

метасоматичною зональністю Кам"яномогильського прояву грейзенів. 
Рекомендована література: колекція зразків та шліфів, [6] 
 

Лекція 14. Альбітитова формація – 2 год. 
Апогранітові, апогнейсові альбітити, аподжеспілітові егіриніти. Характеристика 

метасоматичної зональності; особливості мінерального складу внутрішніх 
метасоматичних зон, закономірності міграції головних породоутворюючих елементів, 
фізико-хімічні параметри гідротермальних розчинів. Мінерагенічна спеціалізація 
формації. Приклади родовищ – Северинівське, Ватутінське, Жовторіченське, 
Первомайське уранові родовища; прояви скандієвої мінералізації в егіринітах. 

Рекомендована література: [5, 6, 7] 
 
Завдання для самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з геологічною будовою 

Жовторіченського родовища, особливостями локалізації уранового і скандієвого 
зруденіння. 

Рекомендована література: [6, 7] 
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Лекція 15. Калішпатова формація та плагіоклазова формація базавлукітів – 2 год. 
Апогранітові, апобазитові високотемпературні калішпатові метасоматити, апогранітові 

базавлукіти. Характеристика метасоматичної зональності. особливості мінерального 
складу внутрішніх метасоматичних зон, закономірності міграції головних 
породоутворюючих елементів, фізико-хімічні параметри гідротермальних розчинів. 
Мінерагенічна спеціалізація формації. Пержанські високотемпературні калішпатити з 
берилієвою гентгельвіновою мінералізацією, базавлукіти Токівського масиву (Середнє 
Придніпров’я). 

Рекомендована література: [3, 5] 
 
Завдання до самостійної роботи (2 год.). Ознайомитись з геологічною будовою та 

рудною мінералізацією Пержанського рудного вузла. 
Рекомендована література:[5, 6] 
 

Лекція 16. Метасоматити рудних родовищ України – 2  год. 
Лекційний матеріал підсумовує та узагальнює викладений в курсі матеріал з 

рудоносних навколожильних метасоматитів рудних родовищ України: гідротермальних 
аргілізитів (Кам"яний кар"єр, боркут, Микитівське, Берегівське рудне поле), гематит-
кальцит-хлорит-ортоклазових метасоматитів (Новомихайлівське), лиственіт-березитів 
(Сурська зеленокам"яна структура), вторинних кварцитів (Мужиївське), грейзенів 
(Кам"яні могили, Пержанський рудний вузол), високотемпературних альбітитів 
(урановорудні об"єкти Кіровоградського мегаблоку Українського щита, егіриніти 
Жовторіченської синкліналі), калішпатитів (Пержанське берилієве родовище). 

Рекомендована література: [5, 6, 11, 12, 15] 
 
Завдання до самостійної роботи (4 год.). Повторити приклади гідротермально-

вулканогенних, гідротермально-плутоногенних та амагматогенних родовищ України, 
зруденіння в яких супроводжують гідротемально-змінені породи – метасоматити. 

Рекомендована література:[5, 6] 
 

Лекція 17. Скарнові залізорудні родовища – 2 год. 
Загальна характеристика процесу скарноутворення. Класичні скарнові залізорудні 

об"єкти – г. Висока, Магнітна, Благодать на Уралі. Побузький рудний район 
Голованівської структурно-металогенічної зони Одесько-Білоцерківського залізорудного 
району. Молдовське залізорудне родовище. 

Рекомендована література: [3, 6] 
 
Завдання до самостійної роботи (2 год.). Підготовка до заліку згідно списку запитань, 

наведенного в робочій навчальній програмі. 
Рекомендована література:[3, 4, 5, 6] 

 
 

ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 
1. Охарактеризувати в загальних рисах метасоматичну зональність, дати визначення 

метасоматичної колонки. 
2. Дати визначення метасоматичної формації і метасоматичної фації. Порівняти їх з 

формаціями метаморфічними, магматичними, осадовими. 
3. Метасоматична формація гідротермальних аргілізитів. 
 

Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 2 
1. Горизонтальна метасоматична зональність. 
2. Визначення терміну "метасоматична колонка". 
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3. Форми скороченого запису метасоматичних колонок. 
4. Графічні форми зображення метасоматичних колонок. 
5. Метасоматична формація. Визначення, порівняння з іншими геологічними 

формаціями. 
6. Метасоматична фація. Визначення приклади. 
7. Приклади метасоматичних формацій вулканогенно-гідротермальних родовищ. 
8. Приклади метасоматичних формацій плутоногенно-гідротермальних родовищ. 
9. Приклади метасоматичних формацій амагматогенних родовищ. 
10. Перелік низько-, середньо- та високотемпературних метасоматичних формацій та їх 

положення на діаграмі в коефіцієнтах Т - рН. 
 
Проблемні теми для обговорення 
1. Проблема спорідненості гіпо- та екзогенних аргілізитів як приклад конвергенції 
геологічних процесів. 

 
 
Перелік запитань на залік 
 

1. Основні класифікаційні критерії виділення метасоматичних формацій. 
2. Мінералогічні ознаки переходу від низько- до середньотемпературних, від 

середньо- до високотемпературних метасоматичних формацій. 
3. Типові метасоматичні колонки формації гідротермальних аргілізитів. 
4. Фізико-хімічні умови утворення метасоматитів формації гідротермальних 

аргілізитів. 
5. Міграція породоутворюючих елементів при формуванні гідротермальних 

аргілізитів, її зв"язок з мінеральними перетвореннями. 
6. Мінерагенічні особливості формації гідротермальних аргілізитів; приклади 

родовищ. 
7. Типові метасоматичні колонки формації ейситів. 
8. Фізико-хімічні умови утворення метасоматитів формації ейситів. 
9. Міграція породоутворюючих елементів при формуванні ейситів, її зв"язок з 

мінеральними перетвореннями. 
10. Мінерагенічні особливості формації ейситів; приклади родовищ. 
11. Типові метасоматичні колонки формації гумбеїтів. 
12. Фізико-хімічні умови утворення метасоматитів формації гумбеїтів. 
13. Міграція породоутворюючих елементів при формуванні гумбеїтів, її зв"язок з 

мінеральними перетвореннями. 
14. Мінерагенічні особливості формації гумбеїтів; приклади родовищ. 
15. Типові метасоматичні колонки формації лиственітів-березитів. 
16. Фізико-хімічні умови утворення метасоматитів формації лиственітів-березитів. 
17. Міграція породоутворюючих елементів при формуванні лиственітів-березитів, її 

зв"язок з мінеральними перетвореннями. 
18. Мінерагенічні особливості формації лиственітів-березитів; приклади родовищ. 
19. Типові метасоматичні колонки формації грейзенів. 
20. Фізико-хімічні умови утворення метасоматитів формації грейзенів. 
21. Міграція породоутворюючих елементів при формуванні грейзенів, її зв"язок з 

мінеральними перетвореннями. 
22. Мінерагенічні особливості формації грейзенів; приклади родовищ. 
23. Типові метасоматичні колонки формації альбітитів. 
24. Фізико-хімічні умови утворення метасоматитів формації альбітитів. 
25. Міграція породоутворюючих елементів при формуванні альбітитів, її зв"язок з 

мінеральними перетвореннями. 
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26. Мінерагенічні особливості формації альбітитів; приклади родовищ. 
27. Типові метасоматичні колонки формації високотемпературних калішпатитів. 
28. Фізико-хімічні умови утворення метасоматитів формації високотемпературних 

калішпатитів. 
29. Міграція породоутворюючих елементів при формуванні високотемпературних 

калішпатитів, її зв"язок з мінеральними перетвореннями. 
30. Мінерагенічні особливості формації високотемпературних калішпатитів; приклади 

родовищ. 
31. Типові метасоматичні колонки формації базавлукітів. Геологічні особливості, 

металогенічна спеціалізація базавлукітів Токівського кар"єру (Середнє 
Придністров"я). 

 
 

Рекомендована література до курсу 
Основна: 

1. Гаррелс Р.М., Крайст Ч.Л. Растворы, минералы, равновесия. – М.: Мир, 1968. – 368 
с. 

2. Коржинський Д.С. Очерк метасоматических процессов. – в кн. Основные проблемы 
в учении о магматогенных рудных месторождениях. – М.: Изд-во АН СССР, 1995. 
– С.332-452. 

3. Метасоматизм и метасоматические породы. – М.: Научный мир, 1998. – 490 с. 
4. Омельяненко Б.И. Околорудные гидротермальные измененния пород. – М.: Недра, 

1978. – 216 с. 
5. Щербань И.П. Рудоносные околожильные метасоматиты. – К.: Либідь, 1996. – 352 

с. 
Додаткова: 

6. Гурський Д.С. Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. Металічні корисні копалини. – 
Київ-Львів: Видавництво "Центр Європи", 2006. – 740 с. 

7. Елисеев Н.А., Никольский Н.П., Кушев В.Г. Метасоматиты Криворожского 
рудного пояса. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 204 с. 

8. Лазаренко Е.О. Метасоматичні утворення у вулканічних породах Закарпаття. – 
Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1960. – 140 с. 

9. Монахов В.С. Метасоматическая зональность Сурской синклинали. – К.: Наукова 
думка, 1986. – 192 с. 

10. Наковник Н.И. Вторичные кварциты СССр и связанные с ними местороджения 
полезных ископаемых. – М., 1968. – 335 с. 

11. Синицин В.О., Шунько В.В. Дослід систематизації метасоматитів Українського 
щита на формаційній основі. – К., Геолог України, 2010, № 3. – с.7. 

12. Щербань И.П., Копылова Л.В., Матковкий О.И. и др. Околорудные метасоматиты 
Закарпатья. – К.: Наукова думка, 1988. – 204 с. 

13. Щербань И.П., Копылова Л.В., Шевченко В.И. Околорудные метасоматиты 
континентальных рифтогенных структур. – М.: Недра, 1985. – 180 с. 

14. Калюжный В.А. Основы учения о минерализующих флюидах. – К.: Наукова думка, 
1982. – 238 с. 

15. Щербак Н.П., Бартницкий Е.Н., Луговая И.П. Изотопная геология Украины. – К.: 
Наукова думка, 1981. – 246 с. 

16. Щербань И.П., Шевченко В.И., Шунько В.В. Околорудные метасоматиты 
Западного Узбекистана. – М.: Недра, 1990. – 188 с. 

17. Шунько В.В. Мінерагенія метасоматичних формацій Українського щита. – К., 
Вісник КНУТШ, 2002, № 22., с.106-110. 
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