
 

 

Розробка нових методів і технологій кількісного гео-
хімічного моделювання магматогенно-

гідротермальних рудогенеруючих систем 
Автори: Шнюков С.Є., Лазарева І.І., Андреєв О.В., Хлонь О.А.  
Основні характеристики, суть розробки: Поєднання всебічного аналізу широкого спе-

ктру аналітичних даних (в тому числі даних про мікроелементний склад найважливіших ак-
цесорних мінералів), геохімічного моделювання мікроелементного складу на різному рівні 
(породному і мінеральному) і порівняння модельних оцінок з концентраціями, отриманими 
аналітично, суттєво спрощує вибір перспективних площ та постановку першочергових по-
шуково-розвідувальних робіт при вивченні метасоматично-змінених порід, які можуть вмі-
щувати промислову мінералізацію або розглядаються як пошукова ознака родовищ корисних 
копалин. Перелічений комплекс досліджень може бути використаний як додатковий засіб 
при вирішенні наступних типових задач: 1) визначення формаційної приналежності; 
2) кількісна оцінка потенційної рудоносності (прогнозні ресурси); 3) дослідження стадійності 
формування, а отже, розподілу рудних компонентів в об'єктах; 4) встановлення джерела руд-
ної речовини; 5) встановлення зв'язку з процесами магматизму, особливо у випадках, коли 
метасоматити просторово асоціюють з магматичними комплексами.  Запропоновану техно-
логію можна розглядати як оптимальний інструмент регіональних геологічних досліджень, 
які є головним завданням геологічних служб передових країн світу. 

Конкурентоспроможність результатів: Конкурентоспроможність запропонованої ме-
тодики забезпечується широким спектром застосування, високою ефективністю та низькою 
вартістю у порівнянні з будь-яким можливим світовим аналогом. 

Порівняння із світовими аналогами: Світові аналоги використання повного комплексу 
аналітичних даних  (породний і мінеральний рівень) для геохімічного моделювання при ви-
рішенні перелічених задач відсутні. 

Економічна привабливість: Економічна привабливість розробки зумовлена можливістю 
оптимального за вартістю і ефективного вирішення стратегічних завдань геологічної служби 
будь-якої країни щодо забезпечення рідкіснометалевою мінерально-сировинною базою – ос-
новою розвитку сучасної промисловості. 

Потенційні споживачі розробки:  Виробничі і науково-виробничі організації Геологіч-
ної служби України та аналогічних служб інших країн.  

Стан готовності розробки: Розробка в стадії підготовки до впровадження. 
Результати впровадження:  Пройдено апробацію в ПДРГП “Північгеологія”, при ви-

конанні госпдоговірних тем. Результати НДР впроваджені в навчальному процесі і наукових 
роботах геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка. 

Адреса: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01601 МСП, м. Ки-
їв, вул. Володимирська, 64. 
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