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Вступ. Інститут геохімії, мінералогії та рудоут-
ворення імені м.П. семененка національної 
академії наук україни (Ігмр нан україни), 
до 1993 р. — Інститут геохімії і фізики мінера-
лів (ІгФм академії наук урср), був створений 
9 січня 1969 р. на базі сектору геохімії, мінера-
логії, петрографії і корисних копалин та сек-
тору металогенії Інституту геологічних наук 
ан урср. він об’єднав дослідників рудно-пет-
рографічного і мінералогічного напрямів та 
фахівців з фізики твердої речовини, елек трон-
но-мікроскопічних, спектроскопічних, рен т-
геноструктурних та ізотопно-геохімічних ме-
тодів дослідження мінеральної речовини.

Засновником Інституту і його першим ди-
ректором був академік ан урср микола Пан-
телеймонович семененко — видатний вчений 
у галузі петрології, геохімії, геохронології і ру-
доносності докембрію українського щита (уЩ).

декілька десятиліть м.П. семененко плідно 
працював над вивченням залізорудних родо-
вищ україни. на основі виконаного спільно з 
технологами випробування гірничих виробок 
та відслонень учений уперше надав наукове та 
експериментальне обґрунтування практично-
го дослідження бідних залізистих руд, запаси 
яких практично невичерпні; а також рекомен-
дації щодо використання залізистих кварци -
тів після їх збагачення. колектив під орудою 
м.П. семененка, вивчав структури рудних по-
лів, уперше склав структурні плани і розрізи 
рудників кривого рогу. м.П. семененко роз-
робив методику структурного картування руд-
них полів для геологів-рудників, покладену в 
основу вивчення криворізького залізорудного 
басейну, згодом її було застосовано для інших 
рудних родовищ уЩ. За пропозиціями 
м.П. семененка були закладені гірничозбага-
чувальні комбінати.

м.П. семененко разом із колективом спів-
робітників опублікував фундаментальні моно-
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дЕЯКІ АКТуАЛьНІ АСПЕКТИ РОЗвИТКу НАПРЯМу  
РудОуТвОРЕННЯ в ІНСТИТуТІ ГЕОХІМІЇ, МІНЕРАЛОГІЇ  
ТА РудОуТвОРЕННЯ імені М.П. СЕМЕНЕНКА  
НАЦІОНАЛьНОЇ АКАдЕМІЇ НАуК уКРАЇНИ

український щит (уЩ) є найбільш перспективним геологічним регіоном україни на пошуки та розвідку рудних 
родовищ. необхідність надійного прогнозу для виявлення найперспективніших геологічних ділянок розвідки 
промислового вмісту золота, вольфраму, молібдену, урану, торію та рідкісних металів у породах уЩ зумовлює 
актуальність вивчення геолого-структурних умов локалізації, мінералого-петрографічних і геохімічних особли-
востей та визначення формаційної належності різних генетичних типів зруденіння. викладено основні досягнен-
ня відділу геології та геохімії рудних родовищ Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені м.П. семе-
ненка національної академії наук україни за останні десятиріччя.
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графії з геології, структури рудних полів, міне-
рального складу родовищ залізних руд криво-
го рогу. колективна монографія під редакцією 
м.П. семененка "Железисто-кремнистые фор-
мации украинского щита" найбільш повно 
описує геологію та геохімію залізорудних ро-
довищ україни та перспективи збільшення за-
пасів цієї сировини.

українська школа геологів-залізорудників 
під керівництвом м.П. семененка здобула за-
гальне визнання, як в україні, так і за кордо-
ном, що дало можливість українським геоло-
гам посісти найперші позиції в світі. серед 
його учнів багато видатних вчених: я.м. Бє-
лєвцев, г.в. тохтуєв, Ю.П. мельник, в.Б. ко-
валь, Б.І. Пірогов та ін.

За участю провідних вчених Ігмр нан ук-
раїни було складено багато геохімічних, мета-
логенічних, прогнозних та інших карт, написа-
но чимало монографічних праць з металогенії  
українського щита та фанерозойських склад-
частих структур його обрамлення. Показано 
велику роль процесів магматизму, ультрамета-
морфізму і метасоматозу в надходженні, пере-
розподілі, розсіюванні та концентрації рудних 
компонентів у гірських породах. одержано 
нові дані про основні закономірності розмі-
щення докембрійських магматогенних і мета-
морфогенних родовищ, установлено джерела 
рудоутворювальних розчинів і охарактеризо-
вано геологічні структури, які вміщують різні 
рудні родовища.

нині одним із головних напрямів наукової 
діяльності Ігмр є вивчення геологічної будо-
ви, речовинного складу і генезису родовищ зо-
лота, вольфраму, молібдену, урану, торію та 
рідкісних металів в породах уЩ. Ці напрями 
наукової діяльності в Ігмр покладені на відділ 
геології та геохімії рудних родовищ. відділ іс-
нує від часу заснування Інституту (1969). Пер-
шим завідувачем відділу був академік м.П. се-
мененко (1969—1987). Після нього відділ очо-
лив кандидат геолого-мінералогічних наук 
Ю.в. кононов (1987—1992). Протягом 1993—
2006 рр. відділом керував доктор геолого-
мінералогічних наук в.м. Загнітко. від 2006 р. 
і до теперішнього часу відділ очолює доктор 
геологічних наук в.о. сьомка.

Рудоутворення в докембрії УЩ. наукові до-
слідження відділу в останні десятиріччя, як за-
значено вище, зосереджені на вивченні родо-
вищ золота, вольфраму, молібдену, урану, торію 
та рідкісних металів, які мають стратегічне зна-

чення для промисловості україни. для вико-
нання аналітичних досліджень речовинного 
складу рудоносних порід працюють модерні-
зований електронно-зондовий мікроаналіза-
тор JEOL JMX-733, який дає змогу визначати 
склад твердих речовин на невеликій площі (до 
10 мікрон і менше) та рентгенофлюоресцент-
ний спектрометр Thermo Scientific™ WDXRF 
ARL Optim’X, на якому можна визначати еле-
ментний склад гірських порід і мінералів.

Золото. вивчено геологічну будову та золо-
тоносність солонянського рудного поля [3]. 
Промислове зруденіння золота у середньо-
придніпровській граніт-зеленокам’яній облас-
ті уЩ приурочене до типових архейських зе-
ленокам’яних структур (Зкс), серед яких най-
краще вивченою є сурська. виявлені родовища 
(сергіївське, Балка Золота) і найперспектив-
ніші рудопрояви (аполлонівський, східно-
аполлонівський, андріївський, розрахунко-
вий, но вий, тетянин та ін.) сурської Зкс кон-
центруються у межах солонянського рудного 
поля (срП), яке за сукупним ресурсним по-
тенціалом золота прирівнюється до відомих 
докембрійських золоторудних полів інших 
щитів світу, але поступається їм за вивченістю. 

виконані дослідження дали змогу встанови-
ти характерні риси геологічної будови та золо-
тоносності срП, які полягають у наступному:

1. солонянське рудне поле побудоване ме-
таморфізованими неоархейськими утворення-
ми двох вулкано-плутонічних асоціацій (вПа): 
ранньої метатолеїт-габро-долеритової (апол-
лонів сько-сергіївської) та пізньої метаріода-
цит-плагіогранітної;

2. у складі ранньої вПа виділені, описані та 
закартовані стратифікована толеїтова та суб вул-
кано-плутонічна габро-до леритова формації;

3. уперше для зеленокам’яних комплексів 
середнього Придніпров’я встановлено, що ба-
зальтоїди толеїтової формації формують по-
тужні розшаровані потоки пологого падіння 
(20—35°), а комагматичні їм сили габро-до ле-
ритової формації характеризуються внутріш-
ньою диференціацією;

4. Пізня вулкано-плутонічна асоціація пред-
ставлена золотопродукувальними та рудокон-
тролювальними субвулканічними утворення-
ми дацит-тоналіт-порфірової формації, які 
складають різні за морфологією та розмірами 
тіла і дайки;

5. розломні структури срП утворюють чо-
тири головні системи розривів: ранню субши-
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ротну, діагональні північно-західну і північно-
східну, субмеридіональну, пізню субширотну. 
Пізня субширотна система, яка представлена 
солонянським, Південноcолонянським і Пів-
нічносергіївським розломами, відіграє головну 
рудоконтролювальну роль у розміщенні зруде-
ніння золота;

6. розташовані у межах солонянського руд-
ного поля родовища та рудопрояви золота на-
лежать до групи родовищ у пізньоархейських 
граніт-зеленокам’яних структурах. у цій групі 
виділяється тип мінералізованих зон з кварцо-
вими жилами у метавулканітах та золоторуд-
ний тип у джеспілітах. Перший тип домінує і 
поділяється на два підтипи: мінералізованих 
зон в екзоконтак тових частинах субвулканіч-
них тіл дацит-то наліт-пор фірової формації та у 
самих суб вулканічних тілах;

7. розсипна концентрація самородного зо-
лота в осадовому чохлі приурочена до грубо-
уламкових відкладів руслової фації бучацької 
серії та належить до геолого-генетичного типу 
похованих алювіальних розсипів золота. По-
тенційно промислове значення має дніпровсь-
кий розсип, який сформувався в області близь-
кого розмиву корінного родовища Балка Золота;

8. Золоторудний потенціал срП не обмежу-
ється відомими родовищами і рудопроявами. 
За комплексом прогнозно-пошукових крите-
ріїв промислового зруденіння золота виділя-
ються дев’ять перспективних ділянок, у межах 
яких можуть бути виявлені нові родовища 
сергіївсько-золотобалківського типу;

9. виконані дослідження свідчать про значні 
перспективи срП щодо промислової концен-
трації золота, яка дає змогу поставити його на 
один щабель із найбільш відомими та освоєни-
ми докембрійськими золотоносними регіона-
ми світу.

вивчено золоторудну мінералізацію в до-
кембрійських комплексах західної частини 
уЩ та розроблено мінералого-геохімічні кри-
терії її локалізації [1]. на підставі цих дослі-
джень отримано такі результати:

1. З’ясовано, що золоторудна мінералізація 
має епігенетичний характер і пов’язана з мі-
грацією елементів у процесі гідротермально-
метасоматичних перетворень різних за скла-
дом породних комплексів архею та протерозою 
західної частини уЩ.

2. Показано, що гетерогенна геологічна бу-
дова району сприяла розвитку чотирьох міне-
ралого-геохімічних типів золоторудної міне-

ралізації: Au-As, Au-Qu, Au-Qu-Ag та золото-
сульфідного. Показано, що вони розрізняються 
між собою за умовами утворення, мінеральни-
ми асоціаціями, типоморфними особли вос тя-
ми мінералів-носіїв золота.

Au-As тип є найбільш поширеним у західній 
частині уЩ. Зруденіння цього типу генетично 
пов’язано з вуглецьвмісними товщами бузької, 
інгуло-інгулецької та тетерівської серій до-
кембрію. найвідоміші та найкраще досліджен-
ні рудопрояви цього типу: Чемерпільський, 
савранський, Полянецький, мостовий, Пів-
нічноберезівський, овражний, Бандурківсь кий, 
киянський, стриївський, Іванівський. голо-
вні його індикаторні мінерали — арсенопірит, 
льолінгіт та нікель-кобальтові арсеніди і суль-
фоарсеніди. руди мають незначний вміст золо-
та, важкозбагачувані.

Au-Qu тип обмежено поширений у зонах 
діафторезу гнейсо-гранулітових комплексів, 
навколо гранітних масивів (майське родови-
ще, рудопрояв квітка). Золото високопробне і 
асоціює з кварцом.

Золото-сульфідний тип характерний для 
контактово-метасоматичних утворень різного 
генезису. Золото має тісний генетичний зв’язок 
із сульфідами, знаходиться в них у вигляді 
включень, низькопробне. рудні об’єкти міне-
ралізації подібного типу належать до золото-
скарнової формації (рудопрояви капітан-
ський, глушковичі).

Au-Qu-Ag тип належить до типових близь-
коповерхневих утворень і локалізується в най-
менш еродованих ділянках західної частини 
уЩ (Поташнянський рудопрояв). Зруденіння 
вирізняється контрастним полімінеральним 
складом, поряд із оксидами та сульфідами тра-
пляються телуриди, сульфотелуриди, сульфо-
селеніди. руди утворилися в малоглибинних 
умовах і характеризуються переважанням срі-
бла над золотом;

3. установлені групи мінералів, наявних у 
асоціації із золотом:

a) мінерали, які утворювалися на дорудних 
стадіях і віддзеркалюють, головним чином, 
умови рудно-метасоматичних перетворень — 
оксиди і породоутворювальні мінерали;

б) мінерали-індикатори продуктивних асо-
ціацій, які визначають тип зруденіння — арсе-
ніди, сульфіди, кварц;

в) мінерали — головні індикатори — пара-
генні золоту самородні елементи, телуриди, 
сульфотелуриди і сульфоселеніди;
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г) мінерали, що утворилися на післярудних 
стадіях — пірит, карбонати, низькотемпера-
турний кварц, гідрооксиди заліза;

4. оцінено промислову значущість виділе-
них мінералого-геохімічних типів золоторуд-
ної мінералізації, що необхідно враховувати у 
ході планування геолого-пошукових робіт. 
Зроблено висновок, що найперспективнішим 
є золото-кварцовий тип.

Молібден і вольфрам. виконано системний 
аналіз геолого-структурної позиції та речовин-
ного складу проявів, рудопроявів та родовищ 
молібдену і вольфраму українського щита [5]. 
розроблено петрогенетичну класифікацію го-
ловних генетичних типів молібдено- і воль-
фрамоносних метасоматитів у докембрійських 
комплексах уЩ. доведено поліхронний, полі-
генний і регенераційний характер рудної міне-
ралізації, пов’язаний з еволюцією формування 
земної кори від осадконакопичення і метамор-
фізму до гранітизації:

1. молібдену властива чітка тенденція до на-
копичення в амфіболітах (метабазитах) та гра-
фітовмісних гнейсах. останні, окрім концен-
трування Mo, характеризуються підвищеним 
вмістом U, Th, Bi, Pb. вольфрам у метамор-
фічних породах уЩ накопичується в метапе-
літах — біотитових та біотит-амфібол-грана-
тових плагіогнейсах, біотит-силіманіт-гранат-
кордієритових гнейсах і біотит-амфібол-по - 
льовошпатових кристалосланцях. в процесах 
ультраметаморфізму (мігматизації) метабази-
тів і метапелітів спостерігається винесення Mo 
і W із метаморфічних порід гранітизаційними 
розчинами. Про це може свідчити низький 
вміст Mo і W в мігматитах;

2. у магматичних породах підвищений вміст 
Mo зафіксовано в різних типах лужних порід та 
сублужних гранітоїдах, а W — в алохтонних 
граніт-порфірах, апліт-пегматоїдних гранітах  
і пов’язаних з ними мікроклінових пегмати -
тах палеопротерозойської та мезоархейської 
тектоно-магматичної активізацій уЩ. рудо-
продуктивні граніти відрізняються від інших 
(безрудних) високою кременекислотністю, аг-
паїтністю та низьким ступенем окиснення за-
ліза. окрім того, вони збагачені фтором і бо-
ром. характерною рисою хімізму цих гранітів є 
переважання вмісту калію над натрієм;

3. найконтрастнішу молібденову мінералі-
зацію виявлено в зонах грейзенізації, крем-
нієво-калієвого та лужного метасоматозу, а та-
кож у вторинних кварцитах апікальних частин 

малих інтрузій граніт-порфірів, апліт-пегма-
тоїдних гранітів, пегматитів, сієнітів та карбо-
натитів. Ці породи найбільш збагачені летки-
ми компонентами та рідкісними елементами;

4. Промислову концентрацію вольфраму ви-
явлено у вольфраміт-каситеритових грейзенах 
та в шеєлітоносних скарнах обрамлення спеці-
алізованих на вольфрам малих інтрузій граніт-
порфірів та апліт-пегматоїдних гранітів. вияв-
лено просторовий та генетичний зв’язок діля-
нок розвитку шеєлітоносних магнезіальних та 
апомагнезіальних вапнистих скарнів з карбо-
натними породами тетерівської, дністровсько-
бузької, інгуло-інгулецької та західноприазов-
ської серій;

5. визначено такі типоморфні особливості 
головних рудних мінералів у рудоносних мета-
соматитах уЩ:

а) мінералами-індикаторами шеєліт-скар-
нового генетичного типу є шеєліт і вольфра-
мовмісні рутил та сфен. наявність елементів-
домішок Mo i Cu в шеєлітах свідчить про мета-
базитовий субстрат, в якому локалізуються 
рудоносні скарни;

б) для вольфраміт-каситеритоносних грей-
зенів мінерами-індикаторами є вольфраміт, 
каситерит та штольцит. наявність штольциту в 
грейзенах свідчить про незначний ерозійний 
зріз Пержанського вольфрам-олов’яного рудо-
прояву. низький вміст гюбнеритового компо-
нента у вольфрамітах свідчить про низькотем-
пературні умови утворення рудоносних грей-
зенів. Парагенезис вольфраміту і каситериту та 
підвищений вміст Nb2O5 у вольфрамітах Пер-
жанського та Жовторіченського рудопроявів є 
характерною ознакою відомих грейзенових 
олово-вольфрамових родовищ в інших регіо-
нах світу;

в) молібденіт є головним рудним мінералом 
грейзенів, кремнієво-калієвих і лужних мета-
соматитів, а також грейзенізованих пегматитів. 
гранулітову фацію вирізняє наявність стовп-
частих пінакоїдально-призматичних і піна ко-
їдально-дипірамідальних кристалів молібдені-
ту, які, згідно зі структурним мотивом цього 
мінералу, є його нестабільними аномальними 
формами. тригональний обрис кристалів мо-
лібденіту в площині (0001) може бути ознакою 
його приналежності до політипу 3R. найбільш 
поширеним серед молібденітів є політип 2Н, 
що характерно для різноманітних порід і 
геолого-структурних умов. Знахідка політип-
ної модифікації молібденіту 3R на вербин-
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ському та сергіївському родовищах може свід-
чити про те, що останні сформувалися за по-
рівняно низької темпери і мають незначний 
ерозійний зріз. Про це свідчить також близь-
кий вміст селену в молібденітах цих родовищ. 
Підвищений вміст Re та Os визначено в моліб-
денітах, локалізованих серед габроїдів, метаба-
зитів та ультраосновних лужних порід. осо-
бливо високий вміст ренію зафіксовано в мо-
лібденітах із грейзенізованих зеленокам’яних 
порід східносергіївського рудопрояву, що ви-
никли у процесі перетворення глибинних 
(мантійних) порід основного складу;

6. серед геолого-структурних критеріїв ло-
калізації W-Mo зруденіння в докембрійських 
комплексах уЩ головними є:

а) у західній частині уЩ — вузли перетину 
систем розломів північно-західного і північно-
східного напрямів;

б) у центральній та східній частинах — суб-
широтного, північно-західного і північно-схід-
ного напрямів. у цих вузлах відбувалась актив-
на магматична діяльність (інтрузії малих тіл 
апліт-пегматоїдних гранітів) і постмагматична 
гідротермально-метасоматична діяльність, з 
якою пов’язано утворення різноформаційних 
рудоносних метасоматитів;

в) чітка приуроченість шеєліт-скарнового 
генетичного типу до синклінальних структур, 
виповнених метаморфізованими осадово-вул-
каногенними породами тетерівської, дніст-
ровсько-бузької, інгуло-інгулецької та приа-
зовської серій. у цих структурах поширені ме-
такарбонатні породи, в яких і утворюються 
рудоносні скарни;

г) молібденова і вольфрамова мінералізація 
грейзенового і пегматитового генетичного ти-
пів приурочена до антиклінальних структур-
них елементів, а саме — до граніто-гнейсових 
куполів та пов’язаних з ними малих інтрузій 
посторогенних апліто-пегматоїдних гранітів. 
найбільш контрастна молібденова мінераліза-
ція зосереджена в екзоконтакті гранітів з мета-
базитами та графітовмісними кристалослан-
цями і гнейсами;

д) молібденіт-лужний генетичний тип зру-
деніння виявлений тільки у волинському та 
Приазовському мегаблоках: він локалізується 
в екзоконтактах інтрузій лужних сієнітів та 
карбонатитів;

7. визначено два вікові інтервали формуван-
ня рудогенерувальних інтрузій у докембрій-
ських комплексах уЩ. Перший — мезоархей-

ська тектоно-магматична активізація (3171—
2857 млн рр.) другий — палеопротерозойський 
(2100—1720 млн рр.). Перший тип проявлений 
тільки в середньопридніпровському мегабло-
ці і в західній частині Приазовського мегабло-
ку, для яких характерні мезоархейські структу-
ри і відсутність палеопротерозойських утво-
рень. другий — майже у всіх інших мегаблоках, 
які розвивались як геосинклінальні області з 
інтенсивними процесами осадконакопичення, 
вулканізму, орогенезу і посторогенного палео-
протерозойського магматизму;

8. доведено, що утворення молібдено- і 
вольфрамоносних метасоматитів відбувалось у 
широкому діапазоні значень температури — 
від високотемпературної стадії (скарни, фені-
ти) до середньо- (грейзени, лужні і кремнієво-
калієві метасоматити) і низькотемпературної 
(вторинні кварцити). Процес рудовідкладення 
відбувався (в середньому) за температури 200—
400 ºс в умовах відкритої тріщинної тектоніки 
за низького тиску (0,1—2,0 кбар).

вивчено геохімію рідкісноземельно-уран-то-
рієвих (REE-U-Th) рудопроявів західної час-
тини уЩ [2] та з’ясовано наступні металоге-
нічні критерії її локалізації.

Структурний критерій. 1. у межах зон пере-
тину розломів північно-західного і північно-
східного простягання широко проявлені про-
цеси катаклазу і тріщинуватості порід, до яких 
і приурочені штокверкові рудоносні зони 
кремнієво-калієвого метасоматозу та окварцю-
вання. Зони розломів та їх перетину контро-
люють також розміщення рудоносних апліто-
пегматоїдних гранітів і суттєво калієвих аплітів 
і пегматитів, із постмагматичними розчинами 
яких пов’язано утворення рідкісноземельно-
уран-торієвої мінералізації. 

2. REE-U-Th метасомати приурочено до 
синклінальних структур, у яких поширені ор-
ганогенно-осадові породи (графітовмісні гней-
си та кристалосланці).

Літологічний критерій — наявність в екзо-
контактах із рудоносними апліто-пегма тоїд-
ни ми гранітами графітовміcних гнейсів та 
кристалосланців. в останніх вміст тh, U, Mo  
і Bi, властивих рудоносним метасоматитам 
калій-уранової формації, у 2—5 разів переви-
щує кларк для порід уЩ. вірогідно, за раху - 
нок гранітизації цих порід, які мають пер -
винне органогенно-осадове походження, утво-
рились рудоносні апліто-пегматоїдні граніти  
і пов’я зані з ними кремнієво-калієві мета-
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соматити з уран-рідкісноземельно-торієвою 
мі нера лізацією.

Магматичний критерій. у різних мегаблоках 
наявні спеціалізовані на уран і торій малі ін-
трузії апліто-пегматоїдних гранітів, супрово-
джуваних суттєво мікрокліновими пегматита-
ми, аплітами і кремнієво-калієвими метасома-
титами. як правило, ці інтрузії сформовані в 
екзоконтакті граніто-гнейсових куполів (лі-
тинський і гайворонський) та гранітних маси-
вів (Забілоцький та вознесенський).

Мінералогічний критерій — наявність акце-
сорного монациту і уранініту в рудоносних 
апліто-пегматоїдних гранітах.

Ізотопно-геохімічний критерій. Значення 
первинного співвідношення 87Sr / 86Sr в апліто-
пегматоїдних гранітах і рудоносних кремнієво-
калієвих метасоматитах досить близькі, що 
свідчить про одноактний характер формуван-
ня зруденіння K-U формації. уран-свинцеве 
датування монацитів показує, що вік утворен-
ня рудоносних апліто-пегматоїдних гранітів і 
кремнієво-калієвих метасоматитів становить 
2080—1980 млн рр.

у рамках наукової тематики Інституту [4] 
з’ясовано, що найважливіші молібденоворудні 
об’єкти середнього Придніпров’я представле-
ні рудопроявами — потенційними родовища-
ми: східносергіївським та солонянським у 
сурській Зкс і ганнівським (ділянка Черво-

на) — у криворізькій структурі. вони прос-
торово суміщені або зближені з відомими ро-
довищами й рудопроявами золота. так, схід-
но сергіївський і солонянський рудопрояви 
розміщені на східних флангах відповідно сер-
гіївського родовища і Балки Золотої, в суб-
широтних рудоносних зонах. рудопрояви мо-
лібдену ганнівський і золота Жовтянський 
просторово не суміщені, але локалізовані в 
субмеридіональній зоні криворізько-кремен-
чуцького розлому та можуть об’єднуватися як 
елементи єдиної рудогенерувальної системи, 
пов’язаної з нерозкритим ерозією субмеридіо-
нально видовженим гранітним масивом.

З огляду на викладене було запропоновано 
подальші геологорозвідувальні роботи та су-
путні наукові дослідження названих рудних 
об’єктів вивчати та оцінювати комплексно. 
Передовсім це стосується родовищ і рудопроя-
вів солонянського рудного поля, де виділено 
два комплексні золото-молібденові родови -
ща: сергіївське і Балка Золота. такий підхід 
передбачає виконання геологорозвідувальних 
та гірничодобувних робіт на єдиній для мо-
лібденових і золотих руд науково-технічній 
базі. він, безсумнівно, матиме високу еконо-
мічну ефективність, що суттєво підвищить ін-
вестиційну привабливість родовищ і сприя-
тиме якнайшвидшому початку їх промисло-
вого освоєння.
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некоторЫе актуалЬнЫе асПектЫ раЗвития  
наПравления рудооБраЗования в институте геохимии,  
минералогии и рудооБраЗования имени н.П. семененко  
наЦионалЬноЙ академии наук украинЫ

украинский щит (уЩ) — наиболее перспективный геологический регион украины для поисков и разведки 
рудных месторождений. необходимость надежного прогноза для выявления наиболее перспективных геологи-
ческих участков разведки промышленного содержания золота, вольфрама, молибдена, урана, тория и редких ме-
таллов в породах уЩ обуславливает актуальность изучения геолого-структурных условий локализации, 
минералого-петрографических и геохимических особенностей и определение формационной принадлежности 
различных генетических типов оруденения. изложены основные достижения отдела геологии и геохимии рудных 
месторождений института геохимии, минералогии и рудообразования имени н.П. семененко национальной 
академии наук украины за последние десятилетия.

Ключевые слова: рудообразование, золото, молибден, вольфрам, уран, торий, рудные месторождения. 
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SOME ACTUAl ASPECTS OF THE dEVElOPMENT  
OF THE ORE GENESIS STUdIES IN M.P. SEMENENKO INSTITUTE 
OF GEOCHEMISTRY, MINERAlOGY ANd ORE FORMATION 
OF THE NATIONAl ACAdEMY OF SCIENCES OF UKRAINE 

The Ukrainian Shield is the most promising geological region in Ukraine for exploration of ore deposits. The need for a 
reliable forecast for identification of the most promising geological sites for exploration of industrial content of gold, 
tungsten, molybdenum, uranium, thorium and rare metals in the rocks of the Ukrainian Shield causes the relevance of the 
study of the geological and structural conditions of localization, mineralogical, petrographic and geochemical characteristics, 
and the determination of the formation of different genetic types of ores. The article presents the main achievements of the 
department of Geology and Geochemistry of Ore deposits of the M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy 
and Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine for the last decades. The features of gold-bearing 
potential of the Middle dnipro greenstone belt areas as well as Precambrian complexes of the western part of the Ukrainian 
Shield have been defined. Genetic classification of main types of molybdenum- and tungsten-bearing metasomatites of 
Precambrian complexes of the Ukrainian Shield has been compiled. Geochemistry of REE-U-Th occurrences of the 
western part of the Ukrainian Shield was studied and criteria for localization of ore mineralization were specified: structural, 
lithological, magmatic, mineralogical, isotopic and geochemical ones. Perhaps, the scientific contribution of the department 
to the study of processes of ore genesis during its existence is presented briefly, but it is much more significant. There is a 
proposition for following geologic exploration works on ore objects mentioned, especially the Solone ore field: to study and 
estimate them in a complex way. It means providing common scientific base for prospecting surveys and mining works that 
may be more effective and eventually makes these objects more investment-attractive.

Keywords: ore genesis, gold, molybdenum, tungsten, uranium, thorium, ore deposits.


