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ДІАМАНТИ уКРАЇНИ: ЗДОБуТКИ ТА ЗАвДАННЯ

Викладено основні висновки, які випливають із результатів досліджень мінералогії діамантів України: поділ на геолого-
генетичні типи діамантів, поширення діамантів, їхні основні рудопрояви, вікова належність діамантовмісних порід, 
особливості діамантів із протерозойських і неогенових теригенних відкладів. Мантійні діаманти з різновікових тери-
генних відкладів варіабельні за морфологією, анатомією, концентрацією і ступенем агрегації азотних центрів, ізо-
топним складом вуглецю та мінеральними включеннями. Показано, що розсипні діаманти, насамперед із неогенових 
пісків, за багатьма своїми властивостями аномальні — переважно надзвичайно дрібні, поліедричні та різноманітні за 
морфологією — від октаедричних форм до ромбододекаедричних і домінування кубічних форм та поліхромні за забарв-
ленням. Окрім широкої неоднорідності за концентрацією структурного азоту, багато з вивчених діамантів характе-
ризується низьким ступенем агрегації азотних центрів, що вказує на їхнє відносно нетривале перебування в мантії. 
Залежно від вмісту домішок азоту в діамантах, ступеня агрегації азотних центрів і розрахованих можливих темпе-
ратур перебування діамантів у мантії, виокремлюються подекілька груп діамантів для вивчених розсипів. За новими 
ізотопно-геохімічними даними розсипні діаманти характеризуються досить широким діапазоном і полімодальністю 
їхнього розподілу на шкалі ізотопного складу вуглецю, що може свідчити про ізотопну негомогенність діамантного 
вуглецю, полігенез самих діамантів і про різноманітність їхніх корінних джерел в Україні. Імпактні діаманти з ме-
теоритних кратерів і неогенових теригенних відкладів України є параморфозами по графіту, що мають подібні фазо-
ві, морфологічні, анатомічні, ізотопні та структурні характеристики. Окреслено завдання щодо майбутніх дослід-
жень українських діамантів.
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минає понад 70 років від першої знахідки 
кристала діаманту на теренах україни і власне 
від постановлення наукової проблеми щодо 
корінної діамантоносності її території. у вирі
шенні цієї проблеми, хоча й не зовсім виразно, 
все ж можна простежити два великі періоди 
розвитку — деякого піднесення і майже зане
паду. у перший період (1949—1991 рр.) час від 
часу проводилися інтенсивні геологічні робо
ти з пошуку родовищ діамантів із застосуван
ням шліхомінералогічного і геофізичного ме
тодів. водночас на тодішньому рівні вивчалися 
знайдені діаманти, результати цих досліджень 
викладено у численних статтях і підсумовано у 
чотирьох книгах [4, 10, 23, 27]. у другий період 

(1991—2021 рр.), вже з часу відновлення неза
лежності української держави ситуація в гео
логічній галузі поступово почала змінюватися 
не в кращий бік. виробнича гілка галузі крок 
за кроком втрачала свій поступ і нині перебу
ває в застої через мізерне фінансування. З тієї 
ж причини і у тісній залежності від геологічної 
практики у такому ж критичному стані нині 
опинилася і геологічна наука. Позитивним стало 
лише те, що водночас завдяки відкритості кор
донів з’явилася можливість налагодити тісніші 
зв’язки із зарубіжними геологами, що дало змо
гу вивчати українські мінерали у кращих лабо
раторіях світу та отримувати важливі наукові 
результати. Ці обставини безпосередньо впли
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ферополь) і геологи виробничих організацій 
знайшли дрібні діаманти (розмір кристалів 
менше 0,5 мм) у теригенних кайнозойських 
відкладах багатьох місць країни, а також крис
тали діамантів, діаметр яких є понад 1 мм, у 
протерозойських конгломератах і пісковиках 
на півночі уЩ (волинський мегаблок), у 
кам’яновугільних алювіальних відкладах дон
басу, в неогенових (балтських) пісках межиріч
чя дністер — Південний Буг та в деяких чет
вертинних відкладах. в 1972—1973 рр. Ю.O. Пол
канов і г.к. Єрьоменко ідентифікують ім  
пактний діамант в неогенових титаноцирко 
нієвих розсипах україни, а в 1975—1980 рр. 
такий діамант виявлено вже в декількох метео
ритних кратерах україни [1]. у цьому заслуга 
багатьох геологів — передусім а.а. вальтера, 
Ю.O. Полканова, Є.П. гурова, е.в. мельничу
ка та с.м. Цимбала. відкриття і вивчення 
українськими мінералогами імпактних діаман
тів із метеоритних кратерів і неогенових тери
генних відкладів україни стало вагомим вне
ском у світову мінералогію земного імпактного 
діаманту та загалом в концепцію імпактогенезу 
на Землі. Здійснені дослідження українських 
мінералогів слід вважати певною мірою піо
нерськими роботами. саме вони широко від
крили світу земний імпактний діамант (зокре
ма вперше зафіксували у його складі криста
лічну фазу вуглецю — лонсдейліт; до цього 
лонсдейліт був відомий в метеоритних діаман
тах) і сприяли його подальшому інтенсивному 
вивченню в інших метеоритних кратерах Зем
лі. дослідження українських мінералогів віді
грали в цьому значну, якщо не вирішальну, 
роль. Західні дослідники почали інтенсивно 
вивчати земний імпактний діамант дещо пізні
ше. хронологічно основна частина знахідок 
розсипних діамантів в україні та відкриття діа
мантоносності метеоритних структур уЩ при
падає на 1950—1980 рр., а в подальшому відо 
мі лише знахідки поодиноких кристалів діа
манту [6, 19].

Основні райони поширення діамантів. Знахід
ки мантійного діаманту в україні здебільшого 
прив’язані до її докембрійської структури — 
українського щита та його схилів, в межах яко
го місця з численними розсипними діаманта
ми виявлено вже на всіх його шести мегаблоках. 
окрім того, на трьох мегаблоках — Приазов
ському, ІнгулоІнгулецькому та на західному 
схилі волинського відкрито прояви недіаман
тоносних кімберлітів. За межами щита, як 

нули й на вирішення проблеми корінної діаман
тоносності території країни. нині фактично 
призупинено пошукові, розвідувальні та тема
тичні роботи з цієї проблеми. водночас за цей 
30річний період часу на досить високому рівні 
проведено вивчення українських діамантів та 
супутніх їм мінералів і в україні, і за її межами.

Беручи до уваги результати багаторічних дос
ліджень морфології, анатомії, ізотопного скла
ду вуглецю, структури та фазового складу, кон
центрації та ступеня агрегації азотних центрів, 
спектральних і фотолюмінесцентних даних, 
фізичних властивостей та інших ознак, можна 
стверджувати, що українські діаманти за своїм 
походженням гетерогенні, і тому їх варто від
нести як мінімум до двох геологогенетичних 
сімейств — ендогенного (мантійні діаманти) і 
екзогенного (імпактні діаманти). окрім того, 
а.а. вальтер [5] виявив надзвичайно рідкісний 
позаземний діамант — нанорозмірні "колоїдні" 
ксеноморфні кристали у ка м’яному метеориті 
кримка (звичайний хонд рит, зібрано 77 уламків 
загальною масою 40 кг, впав 21 січня 1946 року 
о 18.00 годині поблизу сіл кримка — катерин
ка — Петрівка Первомайського району мико
лаївської області — дані про метеорит запози-
чено з Вікіпедії). у корінних породах достовірні 
знахідки мантійного діаманту в україні поки 
що не відомі, на сьогодні всі діаманти видобуто 
з різновікових теригенних порід. Повідомлен
ня про знахідки діамантів у корінних породах 
(наприклад, в лампроїтах трубки "мрія" в При
азов’ї тощо) потребують ретельної перевірки. 
тоді як імпактні діаманти знайдено у корін 
них і теригенних породах.

Коротка історія відкриття діамантів. Першу 
достовірну знахідку мантійного діаманту на  
теренах україни зроблено 1949 р. геологами 
східноукраїнської експедиції в алювії пониззя 
р. Базавлук. діамант мав масу 1,2 мг. наступні 
кристали мантійного діаманту знайдено в 
1949—1955 рр. геологами Центральної експе
диції всегеІ в алювії р. синюха (ліва притока 
р. Південний Буг, кристал масою 40,1 мг), ріки 
Ірша (права притока р. дніпро, кристал масою 
1,4 мг) і в середній течії р. дністер (п’ять крис
талів масою 28,2; 11,4; 8,2; 3,2 і 2,4 мг). на по
чатку 1960х рр. кримські геологи І.Ф. кашка
ров і Ю.о. Полканов виявили численні дрібні 
кристали діаманту в декількох неогенових ти
таноцирконієвих розсипах українського щита 
(уЩ). Згодом геологи Інституту мінеральних 
ресурсів міністерства геології україни (м. сім
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окремий діамантоносний район із знахідками 
декількох десятків розсипних кристалів цього 
мінералу в україні, — це донбас.

За віком діамантовмісних порід численні 
знахідки розсипних мантійних діамантів тяжі
ють до протерозойських, неогенових і четвер
тинних теригенних відкладів уЩ (рис. 1).  
Імпактні діаманти знайдено також в межах 
уЩ — безпосередньо в ударнометаморфічних 
породах всіх відомих метеоритних кратерів 
україни (Білилівка, Іллінці, ротмістрівка, Бов
тишка, Зелений гай, терни і оболонь) і в де
кількох неогенових розсипах двох мегаблоків 
щита — самоткань на середньопридніпров
ському, Зелений яр і тарасівка на росинсько
тікицькому. трапляються імпактні діаманти й 
в четвертинних теригенних відкладах уЩ. 
Знайдені до теперішнього часу на уЩ мантій
ні й імпактні діаманти здебільшого представ
лені кристалами розміром менше 0,5 мм — мі
кродіамантами, однак, на кожному з мегабло
ків відомі знахідки кристалів мантійного діа  
манту розміром понад 1 мм — макродіамантів.

основні прояви мантійного діаманту нале
жать до: 1) білокоровицьких нижньопротеро
зойських конгломератів і пісковиків на волин
ському мегаблоці з макро і мікродіамантами; 
2) нижньонеогенових (міоцен, полтавська се
рія, новопетрівська світа) титаноцирконієвих 
пісків на росинськотікицькому (розсипи Зе
лений яр і тарасівка) і середньопридніпров
ському (розсип самоткань) мегаблоках з мі
кродіамантами; 3) верхньонеогенових (міоцен
пліоцен, балтська світа) пісків і просторово та 
генетично пов’язаних з ними четвертинних 
відкладів на дністровськоБузькому мегаблоці 
та південній частині росинськотікицького 
мега блоку з мікродіамантами та рідкісними 
макродіамантами. вказані неогенові діаманто
прояви є проміжними колекторами для діа
мантів у четвертинних відкладах багатьох місць 
на території країни. отже, вікова межа діаман
тоутворення на уЩ перевищує вік білокоро
вицьких діамантоносних метаосадових порід 
(1800 млн рр.). Ця межа кристалізації для діа
мантів із неогенових відкладів невідома, її мож

Рис. 1. основні місця знахідок розсипних макро і мікродіамантів та діамантоносні метеоритні кратери на укра
їнському щиті. Зірочками позначено місця знахідок діа мантів, колами — метеоритні кратери

Fig. 1. The main locations of the finds of placer macro and mic rodiamonds and diamondi ferous meteorite craters on the 
Ukrai nian Shield. Asterisks indicate diamond finds, circles — meteo rite craters
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на тільки прогнозувати. Із перерахованих про
явів найбагатшими на мікродіаманти ви яви лися 
неогенові (міоценові) титаноцир ко нієві піс
ки. найвищий вміст дрібного діаманту зафік
совано в неогенових пісках розсипу самоткань, 
який навіть можна віднести до родовища цього 
мінералу. оскільки відомі кімберлітові та ламп
роїтові тіла південносхідної, центральної та 
північнозахідної частин уЩ бездіамантні, то 
вони не можуть бути корінними джерелами 
для вказаного розсипного діаманту. діаманти з 
вказаних основних проявів розглянуто нами 
детально у недавніх публікаціях [12—15, 30—32].

Мета роботи — ця стаття є певним підсум
ком результатів досліджень із вивчення міне
ралогії українських діамантів, у ній найбільша 
увага привернута до висвітлення напрацювань, 
які важливі для вирішення проблеми корінної 
алмазоносності україни. лише за останні два 
десятиліття для знайдених мантійних й імпак
тних діамантів отримано значимі результати 
про їхній хімічний та ізотопний склад, анато
мію, мінеральні та флюїдні включення, особ
ливості кристаломорфології і мікротопогра 
фії. у статті розглянуті як специфічні особли
вості діамантів, так і їхні ознаки, які зіставимі 
з такими ж діамантів мантійного типу з кімбер
літів, лампроїтів і лампрофірів. Зовсім стисло 
подано основні висновки з вивчення мінера
логії імпактного діаманту україни, а саме на
ведено аргументи їхньої ударнометамор фо
ген ної природи. також окреслено майбутні зав
дання щодо подальшого вивчення українських 
діамантів. нижче зупинимося на найвивчені
ших і найважливіших ознаках діамантів; най
краще дослідженими є діаманти з неогенових 
піщаних відкладів.

Мантійні діаманти. Форми виділення криста-
лів діаманту, їхній розмір. діаманти з териген
них відкладів україни представлені багато
гранниками, їхніми зростками та полікриста
лічними утвореннями [10, 21, 23, 27]. Значна 
частина знайденого діаманту в більшості про
явів є пошкодженими кристалами та уламками 
перерахованих форм виділення, особливо у 
неогенових відкладах. розмір кристалів для 
більшості діамантів із неогенових і четвертин
них відкладів не перевищує 0,4—0,5 мм, зна
хідки міліметрових і більших за розміром крис
талів у різних за віком теригенних відкладах 
рідкісні (орієнтовно два десятки кристалів), 
найбільше таких кристалів знайдено в проте
розойських і четвертинних відкладах.

Морфологія кристалів діаманту. діаманти з 
теригенних відкладів україни морфологічно 
майже нічим не відмінні від діамантів із кім
берлітів, лампроїтів і лампрофірів відомих ро
довищ світу [10, 23, 27]. серед форм діаманту 
поширені плоскогранні, кривогранні, плоско
граннокривогранні кристали, їхні випадкові 
й закономірні зростки, а також мікроагрегатні 
утворення. З поєднанням плоско і кривогран
них форм основні габітуси кристалів такі: окта
едричний, ромбододекаедричний, кубічний і 
комбінаційний (октаедрромбо додекаедр, ок
та едрромбододекаедркуб із різним розви
тком вказаних форм). Повністю кривогранні 
кристали трапляються рідше і представлені до
декаедроїдами, кубоїдами та тетрагексаедрої
дами, зрідка октаедроїдами. у більшості від
кладів переважають октаедричні (27,5—60,0 %) 
та кубічні (20—67 %) габітусні форми. най
нижчий вміст октаедричних кристалів (9—23 %) 
характерний для полтавських відкладів неоге
ну, у них же найвищий вміст кубів (42—67 %) і 
досить значна кількість комбінаційних форм 
(25—37 %). вміст зростків кристалів у деяких 
пробах становить 10—15 % від загальної кіль
кості виявлених діамантів. серед них розрізня
ються закономірні та незакономірні зростки. 
серед закономірних зростків наявні паралель
ні та здвійниковані за шпінелевим законом, 
зокрема складні закономірні зростки — п’я
тірники октаедрів. в полтавських пісках зна
йдено карбонадо.

на кристалах діаманту з теригенних відкла
дів україни розвинуті всі прості форми, які 
властиві гексоктаедричному класу симетрії, в 
якому кристалізується діамант. Проте тільки 
грані октаедра є плоскими та гладкими, оскіль
ки мають свої піраміди росту, що формуються 
внаслідок тангенціального (спірального чи 
двомірного зародкоутворення) росту криста
лів. грані куба майже завжди шорсткі, утворю
ються двома шляхами: внаслідок нормального 
(волокнистого, фібрильного) росту кристалів 
або у разі виродження граней октаедра, утво
рюючи так звані пасивні грані росту. до них 
належать також грані ромбододекаедра, три
гон і тетрагонтриоктаедрів, тетрагексаедрів і 
гексоктаедрів. окрім ромбододекаедра, ці фор
ми рідкісні на кристалах діаманту і мають не
значний розвиток.

Мікротопографія граней кристалів діаманту. 
на кристалах діаманту з теригенних відкладів 
україни розвинуті всі типові скульптури росту 
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і розчинення, які притаманні кристалам діа
манту з кімберлітів, лампроїтів і лампрофірів 
[10, 23, 27]. найпоширенішими є три і шести
кутні западини на гранях октаедра, чотирикут
ні западини на гранях куба, паралельна і сно
поподібна штрихуватість на поверхнях ромбо
додекаедра, трикутні та шестикутні виступи на 
гранях октаедра, блоки на гранях куба, смуги 
пластичної деформації на гранях октаедра, 
ромбододекаедра тощо.

Анатомія кристалів діаманту. внутрішню 
будову кристалів діаманту з теригенних відкла
дів україни досліджено фрагментарно. За до
помогою методів трансмісійної електронної 
мікроскопії в мікрокристалах діаманту виявле
но дислокації різного типу та смуги пластичної 
деформації, секторіальність і зональність крис
талів, мінеральні та флюїдні включення [33].

Структура кристалів діаманту. кристали 
діаманту з теригенних відкладів україни мають 
відносно добре впорядковану кубічну структу
ру, проте різними методами (оптичний і рент
генівський аналізи, інфрачервона та раманів
ська спектроскопія, трансмісійна електронна 
мікроскопія) зафіксовано її дефектність для 
багатьох кристалів, що проявляється в оптич
ній анізотропії кристалів, роздрібленні плям 
на лауеграмах і появі екстра рефлексів, доміш
кових структурних і не структурних дефектах, 
коливанні основних рентгенівських і раманів
ських величин, розвитку прямо і криволіній
них дислокацій [17].

Забарвлення кристалів діаманту. найчастіше 
кристали діаманту з теригенних відкладів 
україни безбарвні, проте відносно значна їхня 
частина з неогенових пісків, порівняно з діа
мантом із кімберлітів і лампроїтів, має різно
манітне забарвлення (жовте, зелене, коричне
ве, рожевофіолетове, бузковофіолетове, сіре, 
буре, чорне, іноді блакитне та червоне). При
рода їхнього забарвлення (окрім сірого та чор
ного, спричиненого мікронановключеннями) 
така ж, як і для забарвлених діамантів із кім
берлітів (різні азотні і радіаційні центри — N, 
N3, NV, H3, GR-1 тощо і пластична деформа
ція) [37, 38]. в спектрах деяких діамантів осо
бливо чітко проявлена лінія 415,2 см–1 (азот
ний центр N3). Забарвлення діаманту з неогено
вих розсипів корелює з їхнім габітусом: кубам 
притаманне різне забарвлення, октаедри та пе
рехідні форми {111} + {110} — найчастіше без
барвні. Забарвлені діаманти здебільшого ма
ють у спектрах сильне короткохвильове погли

нання. все ж природа забарвлення поширених 
в самотканських неогенових пісках густофіо
летових діамантів остаточно не з’ясована, в їх
ніх оптичних спектрах фіксується надзвичайно 
сильна широка смуга поглинання 17 750—
17 850 см–1 (563,4—560,2 нм) (рис. 2) [37, 38].

оптичні спектри поглинання, які записані 
для таких фіолетових кристалів за температури 
рідкого азоту, свідчать, що природу їхнього за
барвлення не можна віднести до електронних 
переходів NVцентру (домішковий атом азоту, 
сусідній з вакансією вуглецю у структурі діа
манту), як раніше передбачалося [37]. Інфра
червоні спектри фіолетових діамантів також 
суперечать такій інтерпретації, оскільки вони 
свідчать тільки про низький, якщо такий є, 
вміст в них атомів азоту. можливо, ця смуга 
спричинена пластичною деформацією криста
лів, характерною для фіолетових діамантів із 
кімберлітів. однак пластична деформація за
звичай морфологічно проявляється на октаед
ричних і ромбододекаедричних гранях часто 
прозорих кристалів діаманту. для кубічних 
кристалів діаманту вона не властива, до того ж 
пластична деформація є, мабуть, неможливою 
для кубів і кубоїдів із нормальним механізмом 
росту. у нашому випадку інтенсивне фіоле 
то ве забарвлення характерне саме діамантам 

Рис. 2. оптичні спектри поглинання у видимій області 
густофіолетового мікродіаманту (1) з неогенового 
розсипу самоткань та світлофіолетового макродіа
манту (2) з кімберлітової трубки удачна, якутія [38]. 
Зразки мають товщину ~0,25 мм і ~2 мм відповідно

Fig. 2. Optical absorption spectra in the visible region of 
dense violet microdiamond (1) from the Samotkan Neogene 
placer and light violet macrodiamond (2) from the Udachna 
kimberlite pipe, Yakutia [38]. The samples have a thickness 
of ~0.25 mm and ~2 mm, respectively
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кубічної форми, на яких жодних візуальних 
ознак пластичної деформації не видно пере
дусім через недосконалість поверхні граней 
куба. Проте ознаки розвитку дислокацій у 
приповерх невих частинах фіолетових кубічних 
мікрокристалів простежено на електрон но
мікроскопічних знімках (рис. 3). також для 
бузковофіолетових кристалів записано своє
рідні спектри електроннопарамагнітного ре
зонансу, які свідчать про наявність розірваних 
вуглецевих зв’язків.

Фотолюмінесценція кристалів діаманту. в 
спектрах фотолюмінесценції кристалів діа
манту з теригенних відкладів україни часто 
фіксуються лінії різних азотних центрів N3 
(415,2 нм та часто супровідні 427, 436, 448 нм), 
H4 (495,8 нм), H3 (503,2 нм), S1 (510,7 нм),  
575 нм, 409 нм та 389 нм [18, 21, 22, 24, 26]. Ці 
центри зумовлюють візуальне блакитне та синє 
(N3), світлозелене (488,5, 496 і 503 нм), жовте 
(H4 і H3), помаранчеве та червоне (575 нм) сві
тіння діамантів в ультрафіолетовому промінні. 
на відміну від фотолюмінесценції діаманту з 
кімберлітів, лампроїтів і лампрофірів, в укра
їнських діамантах, особливо, в кристалах діа
манту кубічного габітусу з неогенових розси
пів, часто реєструються центри 575 нм, а також 
409 нм за 300 к та інколи 389 нм за температу
ри рідкого азоту, які обумовлені міжвузловим 
одиночним і агрегатним азотом в діамантах. 
Зазвичай, поширення та вміст центрів 575 нм 
червонопомаранчевої фотолюмінесценції у 
діамантах із кімберлітів, лампроїтів і лампро
фірів невисокі (або їх немає), а центри 409 і 
389 нм в цих діамантах не зареєстровано.

Ультрафіолетова спектроскопія кристалів 
діаманту. основні азотні та неазотні центри 
(А, В1, В2) проявлені також в спектрах погли
нання мікрокристалів діаманту з неогенових і 
четвертинних теригенних відкладів україни в 
ультрафіолетовій області (лінії і смуги 330,2; 
315,6; 310—306,5 см–1 — Ацентр; 236,5 см–1 — 
В1центр; 266,8 і 283,4 см–1 — В2центр) [10].

Інфрачервона спектроскопія кристалів діа-
манту. вивчені діаманти з різновікових тери
генних відкладів кожного мегаблоку україн
ського щита, їхні спектри мало чим відмінні 
від спектрів діамантів із кімберлітів, лампрої
тів і лампрофірів [8, 39]. в інфрачервоних спек
трах українських діамантів проявлені лінії доб
ре відомих азотних і неазотних центрів (А — 
1282 см–1 та ін., В1 — 1175 см–1 та ін., 
В2 — 1359—1382 см–1 та ін., С — 1135 см–1 та 

Рис. 4. раманівський зсув і ширина на напіввисоті го
ловної лінії раманівських спектрів діамантів: 1 — із бі
локоровицьких протерозойських відкладів волинсько
го мегаблоку; 2 — із неогенових відкладів росинсько
тікицького мегаблоку (розсип Зелений яр); 3 — із 
неогенових відкладів середньопридніпровського ме
габлоку (розсип самоткань); 4 — із неогенових (балт
ських) і четвертинних відкладів південнозахідної час
тини українського щита; 5 — із четвертинних відкладів 
Приазовського мегаблоку

Fig. 4. Raman shift and FWHM of the main lines on Raman 
spectra of diamonds: 1 — from Bilokorovychi Proterozoic 
deposits of the Volyn megablock; 2 — from Neogene deposits 
of the RosTikych megablock (the Zeleny Yar placer); 3 — 
from Neogene deposits of the Middle Dnipro megablock 
(the Samotkan placer); 4 — from Neogene (Baltic) and 
Quaternary deposits of the southwestern part of the 
Ukrainian Shield; 5 — from the Quaternary deposits of the 
PreAzov megablock

Рис. 3. висока щільність викривлених дислокацій в 
приповерхневій частині фіолетового кубічного мікро
діаманту з розсипу самоткань [33]. тем знімок

Fig. 3. High density of curved dislocation lines in near
surface part of purple cubic microdiamond from the Sa
motkan placer [33]. TEM image
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ін.), а також лінії [CO3]2– (1400—1470 см–1,  
рідше 680—712 і 850—890 см–1), води (3200—
3400 см–1), >с=сн2 груп (3107 см–1 і 1405 см–1), 
сн2 і сн3 груп (2840—2980 см–1) та інших  
дефектів. у спектрах значної кількості діаман
тів немає ліній вказаних азотних центрів.

Раманівська спектроскопія кристалів діаман-
ту. головна лінія та її ширина на напіввисоті в 
спектрах комбінаційного розсіювання діаман
ту є критерієм досконалості структури криста
ла, його чистоти та якості. розширення основ
ної лінії та її зсув, поява додаткових широких 
смуг у спектрі діаманту зумовлені домішками, 
включеннями, внутрішніми напругами тощо. 
раманівські дослідження кристалів діаманту з 
теригенних відкладів україни свідчать, що 
вони є відносно досконалими утвореннями [9, 
17, 20]. варіації положення основної лінії діа
манту 1332 см–1 та ширина цього раманівсько
го піку на його напіввисоті відносно незначні 
(рис. 4), помітний зсув основної лінії і зростан
ня ширини піку фіксується для інтенсивно за
барвлених кристалів і двійників.

Електронний парамагнітний резонанс крис-
талів діаманту. радіоспектроскопічні дослід
ження кристалів діаманту з теригенних від
кладів україни виявили в них парамагнітні 
центри азоту (N i N3) та парамагнітні центри 
типу розірваних вуглецевих зв’язків [10]. у 
жовтих діамантах (переважно з неогенових від
кладів) зафіксовано парамагнітний центр N, 
який частий у діамантах із кімберлітів. у зеле
них діамантах (переважно з балтських і поєд
наних з ними четвертинних відкладів) поряд з 
одиничним азотом трапляється парамагнітний 
центр N3, також поширений в діамантах із кім
берлітів. своєрідні спектри електроннопа ра
магнітного резонансу у вигляді одиночної лінії 
(gфактор складає 2,0027 ± 0,0005) від розірва
них вуглецевих зв’язків мають діаманти буз
ковофіолетового забарвлення із нео генових 
розсипів. такий же спектр мають деякі сильно 
обкатані безкольорові кристали діаманту з 
протерозойських відкладів з gфак тором си
метричної одиничної лінії 2,0027 ± 0,0005.

Ізотопний склад вуглецю кристалів діаманту. 
отримані в 1970 рр. [23] результати про δ13с 
для діамантів із неогенового розсипу само
ткань засвідчили їхній ізотопно "легкий" склад 
вуглецю, їхній δ13с перебував у межах –13,7÷ 
–21,6 ‰. Проте ці ізотопні дані не зовсім ко
ректні, оскільки відображають середні значен
ня δ13с для наважок із чисельних кристалів, 

кожний із яких має цілком певний ізотопний 
склад вуглецю. Це було підтверджено дослід
женнями ізотопного складу вуглецю для спе
ціально підібраних різних індивідуальних мі
крокристалів діаманту з цього розсипу [17], 
δ13с: жовтуватий куб — від –7,00 до –2,98 ‰ 
(заміри в п’яти різних точках кристала), сіру
ватий куб — від –22,78 до –20,24 ‰ (три замі
ри), фіолетовий куб — від 14,41 до –11,87 ‰ 
(чотири заміри), фіолетовий кубоїд – від 16,43 
до –12,30 ‰ (три заміри), безбарвний окта 
едр — від –5,20 до –2,45 ‰ (чотири заміри) та 
безбарвний уламок — від –2,55 ‰ до +3,27 ‰ 
(чотири заміри). Ці дані свідчать про значні ва
ріації ізотопного складу вуглецю навіть в ме
жах кожного окремого кристала.

наступні дослідження для великої колекції з 
60и мікрокристалів діаманту майже з кожного 
мегаблоку уЩ показали розмаїття ізотопного 
складу вуглецю в індивідуальних кристалах ді
аманту (рис. 5) [32]. наводимо межі коливань 
ізотопного складу вуглецю: волинський мега
блок, протерозойські відклади – δ13с для пер
шого діаманту –3,44 і –4,52 ‰ і для другого 
діаманту –27,33 ‰, росинськотікицький  
мегаблок, неогенові відклади, розсип Зелений 

Рис. 5. гістограми ізотопного складу вуглецю в інди
відуальних кристалах мікродіаманту [31]: 1 — волин
ський мегаблок, білокоровицькі протерозойські від
клади; 2 — росинськотікицький мегаблок, неогено
вий розсип Зелений яр; 3 — південнозахідна частина 
українського щита, четвертинні відклади; 4 — серед
ньопридніпровський мегаблок, неогеновий розсип 
самоткань

Fig. 5. Histograms of carbon isotopic composition in 
individual crystals of microdiamond [31]: 1 — from Bilo
korovychi Proterozoic deposits of the Volyn megablock; 
2 — from Neogene deposits of the RosTikych megablock 
(the Zeleny Yar placer); 3 — from Quaternary deposits of 
the southwestern part of the Ukrainian Shield; 4 — from 
Neogene deposits of the Middle Dnipro megablock (the 
Samotkan placer)
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яр — δ13с діамантів від –27 до –3,5 ‰, за се
реднього значення –14 ‰, південнозахідна 
частина українського щита (дністровськоБузь
кий мегаблок і південна частина ро син сько
тікицького мегаблоку), четвертинні відклади — 
δ13с діамантів від –25 до –3 ‰, за середнього 
значення –12 ‰, середньопридніпровський 
мегаблок, неогенові відклади, розсип само
ткань — δ13с діамантів від –32,5 до –2,5 ‰, за 
середнього значення –12,7 ‰. отже, отримані 
нами δ13с для індивідуальних кристалів укра
їнських діамантів демонструють досить широ
кий діапазон значень від –33 до +3,3 ‰, який 
практично збігається з генеральним діапазо
ном ізотопного складу вуглецю в діамантах із 
кімберлітів, лампроїтів і лампрофірів.

Домішки в кристалах діаманту. дані про на
явність хімічних домішок в українських діа
мантах відносно обмежені. Із понад 65 відомих 
елементівдомішок у діаманті взагалі у розсип
них кристалах діаманту з неогенових пісків, 
використовуючи різні методи, зафіксовано два 
десятки елементів: N, н, о, He, Si, Al, Na, Cr, 
Mn, Cu, Ag, Zn, Pb, Sn тощо [23]. наприклад, 
домішки натрію, хрому, мангану і міді в крис
талах діаманту з розсипу самоткань виявлено 
за допомогою нейтронноактиваційного ана
лізу. кристали кубічного габітусу порівняно з 
октаедрами мають вищий вміст домішок: 
(1,32—1,34) · 10–2 % Na; (1,17—2,25) · 10–3 % 
Mn; (4,1—6,4) · 10–3 % Cr. концентрація міді в 
жов тозелених кристалах на два порядки вища, 
ніж у бузковофіолетових (1,0  · 10–4 і 1,0  · 10–6 % 
відповідно). Природа більшої частини домі

Рис. 6. розподіл діамантів на "азотній" діаграмі у. тей
лора та ін. [36]: для українських діамантів із волин
ського (1), росинськотікицького (2), середньоприд
ніпровського (3), дністровськоБузького (4) і При
азовського (5) мегаблоків на тлі розподілу точок 
діамантів із бразильських розсипів і полів експерт  
ної оцінки кімберлітових діамантів [28] (букви в еліп
сових кружках) з архангельської (А), якутської цен
тральної (YA), якутської північної (ЕB) і Південно
африканської провінцій (SА). Ізотерми розраховані на 
випадки мантійного відпалювання діамантів протя 
гом 3 млрд рр.

Fig. 6. Distribution of diamonds on the nitrogen diagram of 
W. Taylor et al. [36]: for Ukrainian diamonds from Volyn 
(1), RosTikych (2), Middle Dnipro (3), DnisterBug (4) 
and PreAzov (5) megablocks against the background of the 
distribution of diamond points from Brazilian placers and 
fields of expert evaluation of kimberlite diamonds [28] 
(letters in elliptical circles) from Arkhangelsk (A), Yakutian 
Central (YA), Yakutian Northern (EB) and South African 
(SA) provinces. Isotherms are designed for cases of mantle 
annealing of diamonds for 3 billion years

Вміст азоту в українських розсипних діамантах, їх азотні центри,  
спектральні типи та температура перебування у мантії

Nitrogen content in Ukrainian placer diamonds, their nitrogen centers and spectral types,  
and the temperature of their residium in the mantle

мегаблок вміст азоту, ppm
Підтип, % тип, % Т, ºс 

2 млрд рр.ІаА ІаАВ Іаb Іb ІIа

волинський від 64 до 360, середнє 255 25 33 — — 42 від 1068 до 1225

дністровськоБузький 76—1493, 710 3 17 21 7 52 1020—1165

росинськотікицький 
розсип Зелений яр

61—635, 232 29 11 5 5 50 1090—1190

ІнгулоІнгулецький * 20—214, 123 50 33 17 — — 1030—1140

середньопридніпровський 
розсип самоткань

33—2000, 574 22 11 27 13 27 1015—1260

Приазовський 20—552, 164 17 33 17 — 33 1097—1175

* Знахідку проаналізованих діамантів на цьому мегаблоці віднесено нами до сумнівної.

* The finding of the analyzed diamonds on this megablock was classified by us as doubtful. 
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шок (окрім домішок азоту, водню та кисню) в 
українських діамантах не розгадана. найімо
вірніше, що вони є не структурними домішка
ми, а входять до складу мікро і нановключень 
різних мінеральних фаз, яких захоплено під 
час росту кристалів.

вміст гелію та співвідношення його ізотопів 
визначено в деяких українських діамантах із 
розсипів Зелений яр і самоткань [17]. За по
казниками відношення 3не/4не самотканські 
та зеленоярські діаманти потрапляють в поля 
значень 3не/4не для діамантів із корінних тіл і 
розсипів із різних діамантоносних провінцій 
світу. також за цими показниками вони вираз
но відмінні від мікродіамантів із метаморфіч
них порід казахстану.

головне, що за допомогою методу інфрачер
воної спектроскопії детально вивчено стан і 
вміст домішок азоту в українських діамантах 
(таблиця), що уможливило віднести їх до пев
них спектральних типів і підтипів фізичної 
класифікації та зіставити за цими показника
ми із діамантами з кімберлітів, лампроїтів і 
лампрофірів [8, 39]. на волинському мегабло
ці вивчено діаманти з протерозойських і кай
нозойських відкладів, на інших мегаблоках — 
із кайнозойських (неогенових і четвертинних) 
відкладів. Із таблиці видно, що значна частина 
вивчених діамантів є безазотними — тип ІІа. 
Проте треба враховувати відносно незначну 
кількість досліджених кристалів із різних роз
сипів, у разі вивчення більшої кількості крис
талів вміст кристалів типу ІІа може суттєво 
зменшитися. азотні діаманти можна розділити 
на три популяції: 1) "волинську" — з низькоа
зотними і високотемпературними за мантій
ним відпалюванням діамантами. вони ж ха
рактеризуються максимальним для україн
ських діамантів ступенем агрегації азотних 

центрів; 2) "Подільськосередньопридніп ров
ську" — з статистично найвисокоазотнішими  
в україні, з мінімальним ступенем агрегації 
азотних центрів, тобто низькотемператур ни 
ми за мантійним відпалюванням діамантами; 
3) "росинськотікицькоПриазовську" — з 
низь коазотними діамантами, подібними за 
мантійним відпалюванням до діамантів попе
редньої популяції, але з дещо вищим ступенем 
агрегації азотних центрів. окрім того, в інфра
червоних спектрах українських діамантів за
фіксовано ще зазначені неазотні сполуки, ти
пові для діамантів із кімберлітів, лампроїтів і 
лампрофірів. 

якщо побудувати та проаналізувати "азот 
ну" діаграму (рис. 6), то виділені популяції  
діамантів можна представити так: 1) "волин
ську" — як проміжну популяцію між півден
ноафриканськими та східносибірськими кім
берлітовими діамантами; 2) "Подільсь косеред 
ньопридніпровську" — подібну до східносибір 
ських кімберлітових діамантів; 3) "росинсько 
тікицькоПриазовську" — подібну до півден 
ноафриканських кімберлітових діамантів.

статистично показано [34, 35], що діаманти 
перидотитової асоціації бідніші на домішки 
азоту, ніж діаманти еклогітової асоціації. роз
різняються вони і за ізотопним складом вугле
цю [34, 35]: від –26,4 до +0,2 δ13с, ‰ (основнa 
мода орієнтовно –5 δ13с, ‰) для діамантів пе
ридотитової і від –41,3 до +2,7 δ13с, ‰ (основ
на мода орієнтовно –6 δ13с, ‰) для діамантів 
еклогітової асоціації. таку ж тенденцію можна 
простежити і для вивчених українських мікро
діамантів. наприклад, багаті на азот самоткан
ські мікродіаманти характеризуються легшим 
ізотопним складом вуглецю, що й може бути 
ознакою їхнього еклогітового середовища 
кристалізації.

Рис. 7. мінеральні включення в мікродіамантах із розсипу самоткань: а — графіту, b — діаманту, c — слюди ?,  
d — циркону ?. включення показано стрілками. розміри мікродіамантів 0,25—0,30 мм. Знімки під мікроскопом

Fig. 7. Mineral inclusions in microdiamonds from the Samotkan placer: a — graphite, b — diamond, c — mica ?, d — zir  
con ?. Inclusions are shown by the arrows. The sizes of microdiamonds are 0.25—0.30 mm. Image under microscope
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Мінеральні та флюїдні включення в кристалах 
діаманту досліджено недостатньо, все ж у діа
мантах виявлено понад десятка мінеральних 
фаз. найкраще вивчено включення в діаман
тах із розсипу самоткань (рис. 7, 8) [33], серед 
них: олівін, енстатит, графіт, крихтерит, окси
ди олова та заліза, магнетит, карбонати, слюда, 
ільменіт, рутил, апатит і сильвін. окрім того,  
за даними раманівського дослідження в само
тканському діаманті виявлено халькопірит [9]. 
За даними інфрачервоної спектроскопії в ба
гатьох діамантах із теригенних відкладів дні с
тровськоБузького, росинськотікиць кого, се  
ред ньопридніпровського та Приазовського ме  
 габлоків можливі включення карбонатів і 
силікатів. у мікродіамантах цих мегаблоків та
кож виявлено включення графіту.

Мантійні асоціації і генезис кристалів діаман-
ту. для висвітлення походження кристалів  
діаманту з неогенових відкладів україни про
понуються дві основні гіпотези. так звані ман
тійна (корінні тіла — кімберліти, лампроїти та 
інші вулканічні породи) і метаморфогенна з 
багатьма варіантами (корінні тіла — метамор
фічні породи: еклогіти, гнейси тощо). однак 
отримані дані з мінералогії українських діа
мантів здебільшого не є прямим доказом їх
нього походження. лише вивчення мінеральних 

і флюїдних включень в кристалах діаманту дає 
можливість безпосередньо розкрити його при
роду. такі дослідження здійснено тільки для 
діамантів із розсипу самоткань [33], в яких ви
явлено мінерали перидотитової асоціації (олі
він, енстатит), а також інші мінеральні фази — 
графіт, крихтерит, магнетит, оксиди олова та 
заліза, а в складі флюїдних включень набір на
нометрових кристалів мінералів — карбонати, 
слюда, ільменіт, рутил, апатит і сильвін. склад 
останніх включень відображає силікатнокар 
бо натний мантійний флюїд, збагачений на луж
ні та леткі компоненти. дані інфрачервоної 
спектроскопії й ізотопії гелію самотканських 
діамантів також не заперечують мантійне міс
це їхньої кристалізації.

Про належність самотканських діамантів до 
інших глибинних асоціацій можна говорити 
лише опосередковано: еклогітова асоціація діа
мантів прогнозується за легким складом вугле
цю та кубічною формою кристалів для біль
шості діамантів цього розсипу, а піроксенітова 
асоціація — наявністю включень вірогідних 
кристалів циркону у деяких самотканських 
діа мантах. Проте ані легкий ізотопний склад 
вуглецю, ані кубічна форма самотканських 
кристалів діаманту не є однозначною ознакою 
їхньої еклогітової асоціації.

Рис. 8. мінеральні та багатофазові 
флюїдні включення в мікродіа
мантах із розсипу самоткань [33]: 
а — олівіну, b — енстатиту, кліно
енстатиту, c — слюди, ільменіту, 
сильвіну і карбонату, d — карбона
ту. розміри мікродіамантів 0,25—
0,30 мм. тем знімки

Fig. 8. Mineral and polyphase fluid 
inclusions in microdiamonds from 
the Samotkan placer [33]: a — 
olivine, b — enstatite, clinoenstatite, 
c — mica, ilmenite, sylvite and car
bonate, d — carbonate. The sizes of 
microdiamonds are 0.25—0.30 mm. 
TEM images
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мантійна природа діамантів та їхні глибинні 
асоціації з інших теригенних відкладів україни 
прогнозуються також опосередковано. до того 
ж попередні результати раманівських дослід
жень включень в кристалах діаманту свідчать, 
що зафіксовані інтенсивні лінії спектрів ком
бінаційного розсіювання можуть належати 
карбонатам, магнетиту, гематиту, графіту, фло
гопіту, енстатиту, гранату та іншим мінералам. 
окремо потребує вияснення природа та корін
ні джерела відносно рідкісних знахідок карбо
надо в неогенових пісках.

Деякі підсумки. Із здійснених багаторічних 
досліджень мінералогії українських діамантів 
можна дійти до декількох важливих висновків. 
Передусім слід наголосити, що в мінеральних 
комплексах україни поширені два контрастні 
типи діамантів — мантійні та імпактні. наявне 
серед частини українських геологів уявлення 
про віднесення імпактних діамантів до ендо
генних утворень є хибним.

для мантійного діаманту за особливостями 
знайдених його розсипних кристалів і вміщу
вальних їхніх теригенних відкладів на уЩ та 
його схилах можна виділити такі діамантонос
ні провінції: волинську (волинський мегаблок), 
Придніпровську з підрозділом на дві субпро
вінції (північну на росинськотікиць ко му ме
габлоці та південну на середньопридніпров
ському і частково на Приазовському мегаблоці) 
і ПобузькоПридністровську (дніс т ровсько
Бузький мегаблок і південна частина росин сь
котікицького мегаблоку), для яких прогнозу
ються власні корінні джерела. серед них най
виразніше виділяється ПобузькоПридніст ров  
ська провінція, завдяки знахідкам в її різ но 
вікових теригенних відкладах відносно чи сельних 
зелених діамантів рідкісного морфологічного 
типу кристалів — тетрагексаедроїдів з увігну
тими гранями {hk0}. Побузькопри дніст ровські 
зелені тетрагексаедроїди можна вважати 
діамантамиендеміками на території україни.

розсипні діаманти з неогенових пісків При
дніпров’я та Побужжя — Придністров’я за ба
гатьма своїми властивостями певною мірою 
досить аномальні — переважно надзвичайно 
дрібні, поліедричні та різноманітні за морфо
логією — від октаедричних форм до ромбодо
декаедричних і домінування кубічних форм та 
поліхромні за забарвленням. вони трапляють
ся як в плоскогранних ростових формах, так і 
округлих формах розчинення (додекаедроїди, 
октаедроїди, кубоїди, тетрагексаедроїди), ши

роко варіюючи за загальним вмістом структур
ного азоту — від майже безазотних до мало і 
багатоазотних. окрім широкої неоднорідності 
за концентрацією домішкового азоту, багато з 
вивчених діамантів характеризується низьким 
ступенем агрегації азотних центрів, що вказує 
на їхнє відносно нетривале перебування в ман
тії. для вивчених розсипів залежно від вмісту 
домішок азоту в діамантах, ступеня агрегації 
азотних центрів і розрахованих можливих тем
ператур перебування діамантів у мантії виок
ремлюються групи кристалів, що може бути 
ознакою як різних мантійних асоціацій діаман
тів, так і їхніх різних корінних джерел. За нови
ми ізотопногеохімічними даними розсипні діа
манти характеризуються досить широким діа
пазоном і полімодальністю їхнього розподілу 
на шкалі ізотопного складу вуглецю, що може 
свідчити про ізотопну негомогенність діамант
ного вуглецю, полігенез самих діамантів і про 
різноманітність їхніх корінних джерел в україні.

Зокрема багаті на азот діаманти з неогеново
го розсипу самоткань характеризуються лег
ким ізотопним складом вуглецю, що, як вище 
зазначено, й може бути ознакою їхнього екло
гітового середовища кристалізації. водночас в 
деяких самотканських діамантах наявні вклю
чення мінералів перидотитової асоціації — олі
він та ортопіроксен. За набором мінеральних і 
флюїдних включень самотканські діаманти, як 
і за іншими показниками, не відмінні від тра
диційних літосферних діамантів класичних ді
амантоносних провінцій світу (якутської, 
Південноафриканської тощо). у складі флю
їдних включень у розсипних діамантах виявле
но карбонати, силікати, оксиди, сульфіди, га
логеніди; карбонатна складова переважає.

Зеленим діамантам із неогенових (балтсь
ких) і четвертинних теригенних відкладів По
бужжя — Придністров’я характерні високий 
вміст домішок одиночних атомів азоту, низь
кий ступінь агрегації азотних домішок і вузь
кий інтервал значень ізотопного складу вугле
цю. морфологічне розмаїття зелених діамантів 
(особливо наявність серед них тетрагексаедро
їдів і кубів) може свідчити про їхню еклогітову 
асоціацію. низький ступінь агрегації азотних 
центрів у зелених діамантах вказує на їхнє не
тривале перебування в мантійних умовах з часу 
їхнього утворення, або, навіть, про їхній від
носно "молодий" вік. корінні джерела зелених 
діамантів слід шукати на північний захід від 
області поширення балтських відкладів, оскіль
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ки джерелом теригенного матеріалу для їхньо
го формування були як місцеві давніші осадові 
породи, так і кори вивітрювання кристалічних 
порід дністровськоБузького мегаблоку уЩ.

насамкінець, підсумуємо дані досліджень 
діамантів із білокоровицьких протерозойських 
конгломератів і пісковиків волині. відносно 
малоазотні діаманти з цих порід за даними 
інфрачервоної спектроскопії є різнотемпера
турними за мантійного перебування кристала
ми, з достатньо великим ступенем агрегації 
азотних центрів. тому можна говорити про їхнє 
тривале перебування у різнотемпературних 
мантійних джерелах, як і про їхній архейсько
ранньопротерозойський вік. результати мор
фологічних, спектроскопічних та ізотопних 
досліджень діамантів із білокоровицьких про
терозойських метаосадових порід побіжно вка
зують на їхні можливі мантійні асоціації — на
самперед, еклогітову, менш імовірну гарцбур
гітову та лерцолітову, тобто білокоровицькі 
діаманти за середнім вмістом домішок азоту 
більше тяжіють до еклогітової мантійної асоці
ації, ніж до перидотитової. тоді як за ізотоп
ним складом вуглецю білокоровицькі діаманти 
можна зіставити з кімберлітовими або лампро
їтовими діамантами перидотитової й еклогіто
вої асоціацій. корінними породами для біло
коровицьких діамантів найімовірніше є кім
берліти чи лампроїти віком понад 1800 млн рр. 
Знайдені серед білокоровицьких діамантів ін
тенсивно обкатані кристали можуть свідчити 
про їхнє тривале та довге транспортування від 
корінного джерела до місця акумуляції.

Прогноз корінних діамантоносних тіл. тут ми 
майже повторюємо наш давнішній прогноз 
[29], який не втратив актуальності й нині. нові 
дані з мінералогії українських діамантів лише 
підтвердили головні положення цього прогно
зу. раніше нами відзначено позитивні щодо 
корінної діамантоносності структурнотек то
нічні та палеодинамічні характеристики тери
торії україни. найперше це стосується уЩ, 
який має типовий архон — середньопридні
провський мегаблок. до того ж, оточення щита 
представлено різновіковими рифтогенами, які 
разом визначають високу перспективність 
його території та схилів щодо пошуків тут ко
рінних джерел мантійних діамантів. окрім 
ранньопротерозойських субдукційних та колі
зійних обстановок, відповідальних за акрецію 
епіархейських геоблоків щита, головними ак
тивізаційними етапами на уЩ були відносно 

довготривалі періоди розвитку таких регіо
нальних структур як: а) пізньопротерозойсько
го попередника дніпровськодонецького ав
лакогену і пов’язаних з ним структур (лінеа
мент "в" в південнозахідній частині щита тощо); 
б) пізньопротерозойського (вендського) ареа
лу трапів волині та Подільського здвигу; в) се
редньопалеозойських рифтогенів — Прип’ят
ської та дніпровськодонецької западин і до
нецького кряжу. саме підчас таких масштабних 
і потужних геологічних процесів могли генеру
ватися діамантопродуктивні породи. якщо ще 
врахувати характер розподілу знахідок криста
лів розсипного діаманту, їхню можливу гене
тичну належність, можливий вік і тип їхніх 
транспортерів у земну кору, то для різних мега
блоків уЩ і його схилів прогнозуються різні 
першоджерела і мантійні асоціації діамантів у 
них. так, для середньопридніпровського мега
блоку — це різновікові кімберліти з панівною 
архейською перидотитовою асоціацією діаман
тів для центральної частини та кімберліти
лампроїти з панівною протерозойською екло
гітовою асоціацією для західної присутурної 
частини мегаблоку та самої сутури. на цьому ж 
мегаблоці також можуть бути діамантоносни
ми певні типи коматиїтів і лампрофірів з діа
мантами перидотитової й еклогітової асоціа
цій, а саме в районі розвитку ультрабазитів 
зеленокам’яних структур і ультрабазитів кри
ворізької смуги. решта мегаблоків (волинсь
кий, дністровськоБузький, росинськотіки
цький, ІнгулоІнгулецький і Приазовський) є 
перспективними на різновікові кімберлітилам
проїти з переважно еклогітовою асоціацією про
терозойських діамантів, можливо, за винятком 
північнозахідної частини волинського мега
блоку — протерозойські кімберліти з перидо
титовою чи еклогітовою асоціаціями архей
ського діаманту. діамантоносними також мо
жуть бути певні типи лампрофірів (лампроїтів) 
ІнгулоІнгулецького та Приазовського мега
блоків з еклогітовою асоціацією протерозой
ського діаманту. до найсприятливіших регіо
нів для пошуків діамантоносних порід відне
сено: середньопридніпровський архон (кім  
бер літовий генетичний тип), південнозахідна 
частина уЩ з потовщеною корою (лампроїто
вий генетичний тип), а також прилеглі до 
дніпровськодонецького авлакогену схили щи
та, особливо в межах його архонової частини.

найпростіший і найдоступніший спосіб пе
ревірки викладеної концепції перспектив ко
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Рис. 10. глобулярні октаедричні нанокристали діаман
ту на площині (0001) імпактного апографітового мі
кродіаманту з метеоритного кратера Білилівка. рем 
знімок

Fig. 10. Globular octahedral diamond nanocrystals on 
(0001) plane of impact apographitic microdiamond from 
the Bilylivka meteorite crater. SEM image

Рис. 9. Полісинтетичні двійники по (112
_
1) імпактного 

апографітового мікродіаманту з метеоритного кратера 
Білилівка. тем знімок

Fig. 9. Polysynthetic twins on (112
_
1) of impact apographitic 

microdiamond from the Bilylivka meteorite crater. TEM 
image

рінної діамантоносності уЩ і його схилів — це 
добре розроблений шлях вивчення проміжних 
колекторів діамантів — теригенних утворень 
різного віку (від протерозою до кайнозою). не 
менш важливо звернути особливу увагу на по
шуки і вивчення нетрадиційних діамантонос
них типів порід. наприклад, для оптимальної 
оцінки діамантоносності архейської мантії се
редньопридніпровського та Приазовського ме  
габлоків, насамперед, потрібно опробувати 
теригенні відклади криворізької смуги та со
рокинського зеленокам’яного поясу і бучаць
ких теригенних відкладів середнього При
дніпров’я. детальне вивчення останніх допо
може локалізувати район пошуків можливих 
першоджерел діамантів, зокрема й для діаман
тів розсипу самоткань. окрім того, як зазна
чено, серед нетрадиційних типів потенційно 
діамантоносних порід заслуговують вивчення 
коматиїти та лампрофіри середнього При
дніпров’я та Приазов’я.

Наукове і прикладне значення. відкриття ук
раїнськими геологами дрібних діамантів у те
ригенних відкладах україни призвело до по
становлення проблеми мікрокристалів діаман
ту в світі загалом з метою визначення їхнього 
значення для вияснення природи діаманту та 
прогнозу і пошуку діамантних родовищ. такий 
новий напрям досліджень в діамантній мінера
логії згодом сприяв виявленню мікрокристалів 
діаманту в метаморфічних породах, імпактних 
діамантів у метеоритних кратерах і розсипах та 
до інтенсивного вивчення мікрокристалів діа
манту з кімберлітів, лампроїтів, лампрофірів 
тощо.

незаперечною є важливість мікро і макро
кристалів діаманту з теригенних відкладів 
україни як головного аргумента діамантонос
ності її надр, а точне з’ясування їхньої природи 
може бути одним із вирішальних прогнозних і 
пошукових критеріїв для відкриття діамантних 
родовищ. За певного довивчення можливе тех
нічне застосування деяких типів мікрокрис
талів діаманту з неогенових розсипів україни  
в галузі високих технологій, до того ж їхні при
стойні абразивні властивості вже доведено. 
Безумовною є цінність певних мікрокристалів 
діаманту (фіолетові, бузкові, зелені і жовті 
кристали) як колекційного матеріалу. також 
оскільки такі кристали належать до рідкіс  
них природних утворень, то вони можуть слу
жити матеріалом для подальших наукових до
сліджень.

Імпактні діаманти. мінералогію імпактних 
діамантів із метеоритних кратерів україни до
бре висвітлено в певних публікаціях, як і об
ґрун тованість їхньої природи [1—4, 7, 11, 16, 25]. 
детально український внесок у мінералогію 
імпакт них діамантів розглянуто в публікації 
а.а. валь тера [1]. найкраще вивченими є ім
пактні діаманти з кратеру Білилівка та неоге
нового розсипу самоткань [11, 16, 25]. Певним 
здобутком тут є нові дані про легкий ізотопний 
склад вуглецю для індивідуальних кристалів 
діаманту [32]. не менш важливими є отримані 
різні спектральні характеристики імпактних 
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діамантів, які вказують на їхню своєрідність. 
генезис цих діамантів надійно доведено, во ни 
є ударнометаморфічними апографітовими 
утвореннями — параморфозами. най вагомі
шими аргументами природи такого імпактно
го діаманту є його апографітова морфологія, 
специфічна мікротопографія граней {0001} з 
новими скульптурами, характерна анатомія, 
полікристалічна та полісинтетична двійникова 
будова, багатофазовий склад (діамант, лонс
дейліт, графіт), закономірні структурні взаємо
відношення цих фаз, ізотопний склад вуглецю 
та його відповідність складу вуглецю графіту з 
вмісних кратер кристалічних порід, склад і 
вміст домішок та специфічні фізичні власти
вості. також а.а. вальтер розрахував вміст ім
пактного діаманту в кожному метеоритному 
кратері україни [2, 3]. кристали імпактного 
діаманту в усіх кратерах дрібні (до 0,2—0,3 мм 
в діаметрі), їх видобуток не на часі, оскільки 
потрібна їхня усебічна оцінка на предмет різ
номанітного використання. все ж один з цих 
кратерів — кратер Білилівка, за запасами мож
на віднести до родовища діамантів і здійснені 
технологічні дослідження мінералу як абра
зивної речовини дали позитивний результат.

відзначимо лише цікаві пізнавальні факти з 
мінералогії українських імпактних діамантів. 
один з них — характерне майже для кожного 
кристала полісинтетичне двійникування по 
площині (112

_
1) (рис. 9) є індикатором особли

востей внутрішньої структури цих діамантів. 
таке двійникування, так само як на кристалах 
графіту, є проявом механічного впливу, тільки 
на кристалах графіту воно є відносно рідкіс
ним і не таким інтенсивним як звично на крис
талах апографітового діаманту. Ще варто зга
дати вперше зафіксоване на параморфозах діа
манту з кратеру Білилівка унікальне явище 
некласичного утворення наномікробагато
гран ників діаманту, коли на поверхні (0001) 
параморфози внаслідок закономірного впо
рядкованого поєднання глобул — їхнього орі
єнтованого зростання утворюються октаедри 
(рис. 10), кубооктаедри та куби цього мінера
лу. Імовірно ці кристали виникали із газової 
фази одразу після утворення парамофоз.

Завдання. Потрібно відзначити, що вивчені 
колекції кристалів мантійного діаманту з різ
них розсипів україни, крім колекції самоткан
ських діамантів, не завжди є представницьки
ми. Звідси у порівняльному плані такими є і 
отримані результати досліджень діамантів. то
му необхідне подальше напрацювання колек
цій діамантів із більшості різновікових розси
пів. майбутні дослідження українських роз
сипних діамантів повинні охопити ширше та 
детальніше вивчення їхніх домішок, ізотопно
геохімічних показників, мінеральних і флюїд
них включень в кристалах з метою уточнення 
їхнього генезису. для пошуку корінних діаман
тоносних порід особливо важливо встановити 
абсолютний вік діамантів та час геологічних 
подій, які сприяли попаданню в земну кору 
цих порід. отже, першочерговим завданням є 
необхідність визначити вік діамантів і з проте
розойських, і, особливо, з неогенових териген
них відкладів уЩ. Це надасть змогу визначити 
з якими масштабними неординарними геоло
гічними явищами на уЩ можуть бути пов’яза 
ні і процеси утворення діамантів, і процеси 
проникнення до земної поверхні мантійних 
діаманто носних порід. особливо гостро стоїть 
питання — яка мантійна порода є транспорте
ром діамантів, знайдених у неогенових пісках, 
що потрібно з’ясувати хоча би опосередковано 
через вивчення супутніх мінералів. у підсумку 
отримані дані сприятимуть відкриттю родо
вищ діамантів в україні і, насамперед, допо
можуть складати обґрунтовані прогнози їхніх 
пошуків.

Що стосується вивчених імпактних діаман
тів україни, то їхнє імпактне апографітове по
ходження, судячи за морфологією, структу
рою, фазовим складом, домішками, ізотопним 
складом вуглецю та іншими мінералогічними 
ознаками, не викликає жодних сумнівів. тому 
тут виникає тільки суто науковий інтерес щодо 
пошуків у імпактитах кратерів проявів нових 
фаз вуглецю та форм їхньої кристалізації, які 
могли виникати за таких потужних і миттєвих 
ударних подій як падіння метеоритів. у разі 
успіху ці фази доповнять перелік індикаторів 
імпактних явищ.
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DIAMONDS OF UKRAINE: RESULTS AND GOALS

Diamonds from Ukraine were studied in terms of their separation into their geological and genetic types, distribution and 
occurrence, the ages of their host rocks, and their nature in Proterozoic and Neogene age sediments. The diamonds are 
variable in morphology, internal structure, concentration and degree of aggregation of nitrogen centers, carbon isotopes and 
mineral inclusions. Placer diamonds, primarily from Neogene sands, are anomalous in many respects. They are mostly 
extremely small, polyhedral, and morphologically diverse showing octahedral, rhombic dodecahedral and cubic forms and 
they have various colors. In addition to the large heterogeneity in nitrogen concentrations, many diamonds are characterized 
by a low degree of aggregation of nitrogen centers, which indicates short mantle residence times. Depending on the nitrogen 
impurity content, the degree of aggregation of nitrogen centers and the possible temperatures of crystallization, several types 
of diamonds are distinguished in the studied sedimentary placers. According to new isotopegeochemical data, placer 
diamonds are characterized by a wide range of carbon isotopic composition. This may indicate isotopic inhomogeneity of 
diamond carbon, different modes of formation and chemical variability in their source regions. Impact diamonds from 
meteorite craters and Neogene sedimentary deposits of Ukraine are paramorphoses from graphite with similar morphological, 
isotopic and structural characteristics. The goals of future research of Ukrainian diamonds are discussed.

Keywords: diamond, crystal morphology, carbon isotopic composition, nitrogen centers, mineral and fluid inclusions, 
placers, meteorite craters, the Ukrainian Shield.




