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УРАН-СВИНЦЕВА ЗА ЦИРкОНОМ ТА МОНАЦИТОМ 
ГЕОХРОНОЛОГІЯ ГРАНІТОЇДІВ ЖИТОМИРСькОГО  
ТА ШЕРЕМЕТІВСькОГО кОМПЛЕкСІВ, 
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ РАЙОН УкРАЇНСькОГО ЩИТА

розглянуто нові результати u-Pb датування цирконів та монацитів із гранітоїдів Північно-Західного району 
українського щита, виконано їх зіставлення з раніше отриманими даними. Згідно із новими даними, 
красногірський масив кристалізувався 2077 ± 8 млн рр. тому, сербівський — 2061 ± 11, курчицький — 2069 ± 4, 
городський — 2070 ± 2, олександрівський — 2044 ± 9 і сусловський — 2059 ± 5 млн рр. тому. встановлено, що 
граніти житомирського комплексу вкорінювалися упродовж декількох головних фаз — 2078, 2072, 2060 та 2045 
млн рр. тому, плагіограніти шереметівського комплексу — 2092 та 2078 млн рр. тому. Зроблено висновок, що 
геохронологічні та ізотопно-геохімічні (ізотопний склад hf та nd) дані заперечують наявність архейського 
фунда менту в межах Північно-Західного району українського щита. Показано, що гранітоїдний магматизм у 
межах Північно-Західного району є дещо давнішим, ніж в інших районах українського щита, і був пов’язаний 
із субдукцією океанічної літосфери під північну окраїну архейського Подільського мікроконтиненту.

Ключові слова: u-Pb геохронологія, гранітоїди, палеопротерозой, український щит.

Вступ. гранітоїдний магматизм є ключовим у 
формуванні континентальної земної кори і 
відбувається на різних етапах її розвитку: в ме-
жах конвергентних границь літосферних плит 
(активні континентальні окраїни та острівні 
дуги різного ступеня зрілості); під час та після 
колізії континентальних мас, а також в умовах 
внутрішньоплитного магматизму (який зазви-

чай по в’я зують з вкоріненням мантійних плю-
мів). гранітоїди різного віку надзвичайно по-
ширені в межах українського щита. особливого 
розвитку набули гранітоїди, які сформувалися 
в інтервалі 2100—2000 млн рр. тому практично 
в усіх районах щита, за винятком середнього 
Придніпров’я. Протягом останнього десяти-
річчя було виконано значний обсяг геохроно-
логічних досліджень, які дали змогу уточнити 
часові рамки формування гранітоїдних масивів. 
у цих дослідженнях застосовано сучасні мето-
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ди u-Pb датування, в тому числі і локальні. 
отримані результати мають високу точність 
визначення віку датованих мінералів (цирко -
ну та монациту), яка нерідко становить перші 
мільйони років. також завдяки застосуванню 
локальних методів стало можливим ідентифі-
кувати декілька генерацій цирконів, і зробити 
висновки щодо походження та еволюції порід.

у цій роботі ми наводимо нові геохроноло-
гічні визначення віку формування гранітоїдів 
житомирського і шереметівського комплексів 

Північно-Західного району українського щи-
та, отримані шляхом датування акцесорних 
цирконів та монацитів. також ми порівнюємо 
наявні натепер дані з геохронології цих комп-
лексів із даними стосовно гранітоїдного маг-
матизму в інших районах українського щита і 
сарматії в цілому, та обговорюємо тектонічні 
умови їх формування. також наведено дані, які 
свідчать про незначне поширення архейського 
"фундаменту" в межах Північно-Західного ра-
йону українського щита.

Рис. 1. схема Північно-Західного району українського щита з геохронологічними даними щодо гранітоїдів жи-
томирського та шереметівського комплексів: 1 — вулканогенно-осадові породи Білокоровицької, овруцької та 
вільчанської западин; 2 — породи коростенського анортозит-рапаківігранітного масиву; 3 — гранітоїди ки-
шинського комплексу; 4 — граніти житомирського комплексу; 5 — плагіограніти шереметівського комплексу;  
6 — породи Букинського масиву; 7 — місця відбору проб для геохронологічних досліджень, та їх результати 
(млн рр.)

Fig. 1. Schematic map of the north-Western region of the ukrainian Shield with geochronological data for granitic rocks 
of the teteriv and Sheremetiv complexes indicated: 1 — volcanic and terrigenous rocks of the Bilokorovychi, ovruch and 
Vilcha basins; 2 — rocks of the korosten anorthosite-mangerite-charnockite-granite plutonic complex; 3 — granitic rocks 
of the kyshyn complex; 4 — granites of the Zhytomyr complex; 5 — plagiogranites of the Sheremetuv complex; 6 — 
rocks of the Buky massif; 7 — locations of the samples and results of the geochronological investigations, in Ma
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Геологічне положення. Житомирський комп-
лекс охоплює деякі з порід гранітоїдного скла-
ду в межах Пів нічно-Західного району україн-
ського щита (рис. 1). Згідно із нашими погля-
дами, до цього комплексу слід відносити ті 
гранітоїдні масиви, що не зазнали впливу  
"тетерівського" метаморфізму амфіболітової 
стадії, і пов’язаних із ним деформацій, та  
уміщують різною мірою перероблені ксенолі -
ти метаморфічних порід тетерівської серії.  
гранітоїди житомирського комплексу давніші 
за магматичні породи осницького, букинсь-
кого і кишинського комплексів, а також кле-
сівської серії. Згідно із таким визначенням,  
вікові рамки формування порід житомир-
ського комплексу можуть бути приблизно 
встановлені між 2100 та 2000 млн рр. варто за-
значити, що не існує однозначних петрогра-
фічних або геохімічних критеріїв віднесення 
тих чи інших гранітоїдних масивів до жи-
томирського або осницького комплексів, ос-
кільки за цими ознаками вони подібні. гео-
логічні співвідношення також інколи є неод-
нозначними, що унеможливлює визначення 
відносного віку того чи іншого гранітоїдного 
масиву. наприклад, вкорінення гранітоїдного 
масиву в гнейси тетерівської серії не вказує од-
нозначно на належність цього масиву до жито-
мирського комплексу, оскільки гранітоїди 
осницького або букинського комплексів також 
нерідко вкорінюються в породи тетерівської 
серії. наразі ми застосовуємо геохронологіч-
ний критерій, тобто вік у межах від 2100 до  
2000 млн рр., як головний для віднесення того 
чи іншого гранітоїдного масиву до житомир-
ського комплексу. Згідно із цим критерієм, зо-
крема, мочулянські та мухарівські граніти ві-
ком 1965 ± 10 та 1956 ± 36 млн рр. [26], слід 
відносити до осницького комплексу. За наши-
ми новими даними, вік мухарівських гранітів 
становить 1989 ± 5 млн рр.

надалі ми зосередимося лише на тих грані-
тоїдних масивах Північно-Західного району ук-
раїнського щи та, які, за нашими даними, ма-
ють бути віднесені до житомирського комп-
лексу. Зокрема, в його складі виділяють сірі 
дрібнозернисті біотитові і біотит-муско вітові 
граніти (так званий житомирський тип), сірі 
порфіроподібні граніти (коростишівський тип), 
рожево-сірі біотитові і амфібол-біотитові тра-
хітоїдні граніти (корнинський тип), рожево-
сірі і сірі середньозернисті біотитові і мусковіт-
біотитові граніти (бистріївський тип), біотито-

ві і амфібол-біотитові гранодіорити, а також 
мігматити, апліти і пегматити.

у складі комплексу переважають рівномір-
нозернисті граніти житомирського типу, тісно 
пов’язані з порфіроподібними гранітами ко-
ростишівського типу [28]. При цьому граніти 
житомирського комплексу мають чітко вира-
жену вмісну товщу у вигляді гнейсів тетерів-
ської серії (що не дивно, оскільки на момент 
формування гранітів житомирського комплек-
су жодних інших порід у цьому районі не існу-
вало). граніти утворюють розрізнені штокопо-
дібні тіла в антиклінальних структурах. Площа 
тіл зазвичай не більше 20 км2, хоча відомі і ма-
сиви площею до 600 км2. рівномірнозернисті 
та порфіроподібні граніти утворюють у будові 
масивів смуги, іноді спостерігалась зональ-
ність. контакти гранітоїдних масивів із гней-
сами як згідні, так і січні. також за [28], у серії 
відслонень р. тетерів у районі м. Чуднів вияв-
лено поступовий перехід від бердичівських 
гранітів до житомирських.

типовий житомирський граніт — сіра серед-
ньо- та рівномірнозерниста, масивна, іноді 
слабко розгнейсована порода. особливістю 
складу є повсюдний розвиток мусковіту, як 
вторинного по біотиту, так і первинного. у не-
значній кількості спостерігається гранат, що 
також наближує житомирські граніти до бер-
дичівських. акцесорна мінералізація гранітів 
житомирського типу зазвичай суттєво мона-
цитова; наявні також циркон, апатит, сульфіди 
за низького вмісту магнетиту. Щербаков та ін. 
[28] наголошують, що склад гранітів житомир-
ського комплексу апопелітовий.

Площа розвитку порфіроподібних гранітів 
коростишівського типу обмежена південною 
частиною коростишівського блоку, що об-
рамляє з заходу кочерівську синформу [2]. тут 
граніти житомирського та коростишівського 
типів тісно асоціюють, утворюючи декілька 
невеликих масивів: коростишівській, Півден - 
но-Іваницький, степоцький, східно-яропо виць-
кий, Іваницький тощо. вміщують їх гнейси 
василівської світи тетерівської серії та плагіо-
мігматити шереметівського комплексу. кон-
такти з цими породами зазвичай згідні, іноді — 
січні. коростишівський масив має смугасто-
зональну будову. в його периферичних ділян-
ках переважають рівномірнозернисті граніти, 
тоді як центральна частина складена переваж-
но їх пор фіроподібними відмінами. у декіль-
кох місцях спос тережено проривання рівно-
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мірнозернистих гранітів жи томирського типу 
порфіроподібними гранітами коростишівсько-
го типу [2]. мінеральний склад гранітів корос-
тишівського типу, об. %: олігоклаз — до 35, 
мік роклін — 30—35, кварц — до 30, біотит — 
5—8, у меланократових відмінах — до 15 (в 
останніх спостерігається також рогова обман-
ка), мусковіт — 3—5. акцесорні мінерали — 
монацит, циркон, апатит, сульфіди.

окремий бистріївський комплекс виділено у 
роботі [28]. втім, заперечення щодо цього ви-
словлені в публікаціях [3, 27]. у чинній коре-
ляційній хроностратиграфічній схемі раннього 
докембрію українського щита [8] цей комп-
лекс відсутній. граніти бистріївського типу 
розвинуті в басейні середньої течії р. тетерів, у 
нижній течії річок Бистріївка, мика, свино-
лужка. граніти цього типу утворюють штоко-  
і жилоподібні тіла невеликого розміру (до 5— 
25 км2). найбільшими серед них є Бистріїв-
ський, городський, кочерівський та раєвсь- 
кий масиви [28]. вміщують граніти цього типу 
гнейси, кристалосланці і карбонатні породи 
городської та кочерівської світ тетерівської се-
рії, з якими граніти мають чіткі контакти [3]. в 
ендоконтактових ділянках граніти набувають 
дрібнозернистої будови, містять ксеноліти по-
рід, що їх вміщують, а також насичені жилами 
пегматитів. с.а. Бойченко [3] від значено на-
явність поступових переходів від гранітів жи-
томирського типу до бистріївського. структура 
гранітів бистріївського типу типова граніто - 
ва, бласто гранітова, середньо-дрібно-, гіпідіо-
морфнозерниста. мінеральний склад, об. %: 
кварц — до 35, плагіоклаз і мікроклін — до 30 
кожного, слюди (біотит і мусковіт) — до 10. 
серед акцесоріїв переважають монацит та цир-
кон. наявні також апатит, турмалін, гранат, 
флюорит, пірит, сфалерит, галеніт, ксенотим. 
Згідно з [3, 28], хімічний склад бистріївських 
гранітів типовий апопелітовий.

граніти корнинського типу утворюють єди-
ний масив площею близько 35 км2, розташо-
ваний у межах південного замикання коче-
рівської синформи [1, 16]. масив має майже 
ізометричну, дещо витягнуту в субмеридіо-
нальному напрямку, форму. Будова зональна: 
більша за площею зовнішня частина масиву 
складена гранітом корнинського типу, тоді як 
центральна — гранодіоритами. граніти виріз-
няються трахітоїдною текстурою, зумовленою 
закономірним орієнтуванням порфірових ви-
ділень мікрокліну розміром 2—3 см. Порфірові 

вкраплення розподілені нерівномірно, їх вміст 
у породі варіює від 20 до 50 %. основна серед-
ньозерниста маса граніту складена, об. %: олі-
гоклаз — до 35, мікроклін — до 30, кварц — 25, 
біотит — 10—20. акцесорні мінерали — цир-
кон, апатит, титаніт, аланіт, рудні. граніти міс-
тять великі (до перших метрів) видовжені ксе-
ноліти біотитових гнейсів тетерівської серії.

За ступенем переміщення матеріалу серед 
гранітоїдів житомирського комплексу виділя-
ють два типи: автохтонні та алохтонні [14]. 
вва жають, що автохтонні граніти і мігматити, 
які залягають у вигляді лінзо-, пластоподібних 
і неправильної форми тіл, утворилися за раху-
нок ультаметаморфізму гнейсів тетерівської 
серії. між гранітами і мігматитами переважа-
ють поступові переходи, тому вони формують 
великі лінійно-витягнуті граніт-мігматитові 
тіла, орієнтовані згідно з загальним простяган-
ням гнейсових товщ [14]. 

на відміну від автохтонних, алохтонні (пе-
реміщені) граніти утворюють самостійні ізо-
метричні, овальні та неправильної форми тіла 
з різкими інтрузивними контактами з порода-
ми, що їх вміщують. для цих порід характерна 
переважно масивна текстура та більш однорід-
ний і витриманий петрографічний склад. За 
даними тих же авторів, масиви алохтонних 
гранітоїдів поширені у межах синформних 
структур серед карбонатно-гнейсової товщі 
середньої та верхньої частин тетерівської серії 
(верхня частина городської світи, вся кочерів-
ська світа та новоград-волинська товща), які 
не перебували в зоні ультраметаморфізму.

Шереметівський комплекс. мігматити поши-
рені серед більшості силікатних порід тетерів-
ської серії. Польові спостереження вказують, 
що існують принаймні дві генерації мігмати-
тів, що різняться між собою як за ступенем де-
формації, так і за складом (рис. 2).

на загал, матеріал неосом мігматитів району 
різноманітний за складом і відповідає мікро-
клін-плагіоклазовим гранітам, плагіогранітам, 
біотитовим та амфібол-біотитовим гранодіо-
ритам. вік тіл метадацитів, що рвуть мігматити 
(за [4] — лейкогранітного складу, за нашими 
даними — складу біотитових гранітів) в районі 
с. олександрівка поблизу м. новоград-волин-
ський, було визначено в 2435 млн рр. [4]. За-
вдяки цьому частина з мігматитів була відне-
сена до шереметівського комплексу, оскільки 
їх вік, давніший за 2435 млн рр., не вписувався 
в рамки житомирського комплексу. Припуска-
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Рис. 2. дві генерації мігматитів у гнейсах городської 
світи тетерівської серії, різко відмінних за ступенем 
деформованості. відслонення поблизу с. олександ-
рівка. обидві генерації складені двопольовошпато-
вими мігматитами

Fig. 2. two generations of migmatite in gneisses of the 
horodska Suite of the teteriv Series strongly different in 
terms of the degree of deformation. outcrop near the 
village of oleksandrivka. Both generations are represented 
by two-feldspar migmatites

УРАН-СВИНЦЕВА ЗА ЦИРКОНОМ ТА МОНАЦИТОМ гЕОХРОНОЛОгІЯ 

ли, що мікроклін-плагіоклазові мігматити від-
повідають за віком гранітам житомирського 
комплексу, тоді як плагіомігмати є значно дав-
нішими (неоархейськими).

останнім часом до складу шереметівського 
комплексу відносять не лише власне плагіо-
мігматити, але й великі тіла плагіогранітів. Зо-
крема, автори роботи [13] відносять до шере-
метівського комплексу тіло плагіогранітів ши-
риною 8—12 км та довжиною до 20 км, тоді як 
у роботах [5, 6] описано великий (8 × 20 км) Пе-
чанівський масив, складений плагіогранітами, 
тоналітами і кварцовими діоритами. втім, на-
ведені авторами роботи [6] результати хімічно-
го аналізу порід Печанівського масиву одно-
значно вказують на наявність у їх складі зна-
чної кількості калішпату (кпш).

у роботах [9, 13] стверджується, що плагіо-
мігматити та плагіограніти розвиваються по 
василівській світі тетерівської серії (або ж по 
неоархейській василівській серії). Цим наго-
лошено на принциповій відмінності між пла-
гіогранітоїдами шереметівського комплексу та 
двопольовошпатовими гранітоїдами житомир-
ського комплексу: вони розрізняються не лише 
віком (давнішим у разі шереметівського комп-
лексу), але й субстратом — для порід шереме-
тівського комплексу це здогадно неоархейська 
василівська світа (або серія), тоді як для жито-
мирського комплексу це всі інші світи тетерів-
ської серії, які належать до палеопротерозою.

Методи досліджень. u-Pb ізотопний вік цир-
конів визначено за допомогою трьох різних 
методів: твердофазної термоіонізаційної мас-
спектрометрії, мас-спектрометрії вторинних 
іонів, ICP-MS з лазерною абляцією. вік мона-
цитів визначено за допомогою першого із за-
значених методів.

у ході датування методом твердофазної тер-
моіонізаційної мас-спектрометрії в Інституті 
геохімії, мінералогії та рудоутворення (Ігмр) 
імені м.П. семененка нан україни для ви-
значення вмісту урану та свинцю в монацитах 
використали змішаний (u235 + Pb206) трасер, а 
в цирконах — (u235 + Pb208). Ізотопний аналіз 
урану та свинцю виконано на восьмиколек-
торному мас-спектрометрі мІ-1201ат у ста-
тичному режимі. Похибки визначення віку на-
ведено на рівні 2σ. для перевірки метрологіч-
них характеристик u-Pb ізотопного методу 
використали стандарт циркону Ігмр-1.

Під час дослідження цирконів локальними 
методами їх розташовували в епоксидній шайбі 

та приполіровували до розкриття їхніх внут-
рішніх ділянок. Після цього внутрішню будову 
цирконів досліджували під оптичним мікро-
скопом, а також за допомогою катодної люмі-
несценції (CL). дослідження методом ICP-MS 
з лазерною абляцією — визначення ізотопного 
складу u, th та Pb — виконано у Природознав-
чому музеї м. дрезден (GeoPlasma Lab, Sencken-
berg Naturhistorische Sammlungen Dresden) із ви-
користанням інструменту Thermo-Scientific Ele-
ment 2 XR ICP-MS та приєднаної до нього 
лазерної системи Wave UP193 Excimer. кожний 
аналіз складався з фонових вимірів протягом 
15 с та збору даних протягом 30 с із викорис-
танням лазерного пучка діаметром 35 µm. от-
римані ізотопні дані корегували на величину 
фонового сигналу, наявність загального свин-
цю, спричинене лазером елементне фракціону-
вання, інструментальну дискримінацію мас, та 
на елементне фракціонування Pb/ th та Pb/u. 

для визначення ізотопного віку цирконів 
методом мас-спектрометрії вторинних іонів 
застосовано мас-спектрометр вторинних іонів 
із високою роздільною здатністю Cameca 



68

Л.В. ШУМЛЯНСЬКИЙ, Л.М. СТЕПАНЮК С. КЛАЕССОН та ін. 

ims1270 (консорціум NORDSIM, Швецький при-
родознавчий музей, м. стокгольм). деталі ана-
літичної процедури описані в роботі [40].

Геохронологія порід житомирського комплек-
су. геохронологію порід житомирського комп-
лексу вивчали багато дослідників. результати 
цих робіт підсумовано у монографіях [25, 26] та 
наведено в табл. 1. Згідно із цими даними, гра-
ніти північно-західного схилу українського щи-
та (балашівські, князівські, броніславські) вко-
рінюються в гнейсову товщу тетерівської се рії, 
а також у мігматити і плагіограніти [25], чис-
ленні ксеноліти яких вони містять. Ці граніти 

сірувато-рожеві, рожеві, сірі, крупнозернисті, 
слабко порфіроподібні, часто пегмато їдні, з 
бластоцементною мікроструктурою. вік, ви-
значений за поодинокими, зазвичай різко дис-
кордантними результатами, становить 2000 ± 
± 30 млн рр. мухаревські і мочулянські граніти 
також датовані за одиничними різко дискор-
дантними значеннями, визначений вік стано-
вить менше 2000 млн рр. на думку о.м. кос-
тенко [11], всі згадані вище граніти належать 
до кишинського комплексу і потребують ре-
тельнішого дослідження. тут варто зауважити, 
що до кишинського комплексу о.м. костен -

Таблиця 1. U-Pb ізотопні віки гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів
Table 1. U-Pb isotope ages of granites of the Zhytomyr and Sheremetiv complexes

номер 
проби Порода масив Прив’язка мінерал вік, млн рр. джерело

Житомирський комплекс

4/09 граніт Житомирський Пд.-зх. частина м. Жи то-
мир, на березі р. тетерів

монацит 2071,7 ± 0,3 [14]

8/09 " Березівський с. Березівка "   2074 ± 16 [14]

16/09 " гулянський с. гулянка, кар’єр "Боб-
ро ва гора"

" 2071,2 ± 0,5 [14]

к-6/11 " красногірський с. нараївська, кар’єр " 2077 ± 8 Ця робота

к-8/11, 
к-9/11, 
к-10/11

" сербівський в 2 км від с. гайки в 1 км 
від с. серби; біля с. віль-
шанка

"   2061 ± 11 Ця робота

к-11/11 " курчицький с. курчиця, закинутий 
кар’єр 

" 2069 ± 4 Ця робота

" Бистріївський с. Бистріївка, кар’єр " 2078 ± 2 [18]

06-нв1 " олександрівський с. олександрівка, кар’єр Циркон 2044 ± 9 Ця робота

05-с1 " сусловський с. сусли, кар’єр " 2059 ± 5 Ця робота

6/84 гранодіорит Шепетівський с. рудня новенька, 
кар’єр 

"   2063 ± 12 [24]

к-1/11 граніт городський с. новогородське монацит 2070 ± 2 Ця робота

10/09 граніти новоград-
волинський 

р. случ, біля м. ново-
град- волинський

Циркон   2040 ± 31 
  2028 ± 12

[14]

кн-2-1/82 граніт корнинський м. корнин, кар’єр Циркон   2063 ± 13 [15]

кор-1 " коростишівський м. коростишів, кар’єр "   2046 ± 16 [15]

06-нв5 мігматит с. олександрівка, від сло-
нення

" 2083 ± 9 Ця робота

Шереметівський комплекс

3424
3504
3540

Плагіограніт с. Балашівка, св. 3424, 
гл. 78—85 м с. великі 
селища, св. 3540,  
гл. 56,2—61,8 м  с. яц ко-
вичі, св. 3540, гл. 75—103 м

Циркон 
монацит

2078 ± 5
  2080 ± 30

[25]

15/09 " с. сьомаківка Циркон 2092 ± 3 [13]

П-1/7 тоналіт Печанівський св. № 1, гл. 72,0—89,0 м " 2077 ± 6 [5]

лн Плагіограніт с. ставки, лівий берег 
р. тетерів 

"   2050 ± 42 [21]
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Рис. 4. розгалужені жили гранітів житомирського типу 
(світлі) у потужному тілі метадацитів (темно-сірі). 
відслонення поблизу нового автомобільного мосту 
через р. случ, с. олександрівка, правий берег

Fig. 4. Branched veins of Zhytomyr-type granite (light) in 
a thick metadacite body (dark-grey). outcrop near a new 
motorway bridge across the Sluch river next to the village 
oleksandrivka, right bank of the Sluch river

УРАН-СВИНЦЕВА ЗА ЦИРКОНОМ ТА МОНАЦИТОМ гЕОХРОНОЛОгІЯ 

ко відносить також і новоград-волинський та 
олександрівський масиви, для яких отрима -
но більш давні датування (див. нижче), які  
заперечують їх належність до кишинського 
комплексу.

Шепетівський масив гранодіоритів складе-
ний широкою гамою порід від габро і мелано-
діориту до лейкограніту; гранодіорити суттєво 
переважають. вік гранодіоритів масиву, роз-
критих кар’єром в с. рудня новенька, визна-
чено в 2063 ± 12 млн рр [25]. 

у монографії [26] наведено результати да-
тування цирконів із гранітів сусловського ма-
сиву (близько 2050 млн рр.), а у роботі [4] — вік 
гранітів олександрівського (с. олександрів- 
ка поблизу м. новоград-волинський) масиву 
(2060 ± 56 млн рр.). у цій статті ми наводимо 
уточнені дані щодо віку цих масивів.

серед порівняно недавніх датувань гранітів 
житомирського комплексу варто згадати стат-
тю [19], в якій наведено результати u-Pb дату-
вання цирконів із гранітів коростишівського 
типу (2041 ± 24 млн рр.) та монацитів із грані-
тів бистріївського типу (2078 ± 2 млн рр.).

Значний внесок у дослідження геохроноло-
гії порід житомирського комплексу зробила 
о.м. костенко зі співавт. [14]. Згідно з їхні - 
ми даними, вік порід Житомирського маси - 
ву становить 2071,1 ± 0,3 млн рр., Березівсь-
кого масиву — 2074 ± 16 та гулянського ма -
сиву 2071,2 ± 0,5 млн рр. у роботі [12] також 
наве дено результати датування рожево-сірих 
та чер во нувато-рожевих нерівномірнозернис-
тих порфіроподібних трахітоїдних гранітів но-
воград-волинського масиву. вік, визначений 
за верхнім перетином конкордії, становить 
2040 ± 31 млн рр., тоді як середньозважений 
207Pb/ 206Pb за найбільш конкордантними резуль-
татами — 2028 ± 12 млн рр. також о.м. кос-
тенко [12] наводить результати визначення ізо-
топного віку одиничних фракцій монациту з 
гранітів городського, красногірського, сер-
бівського та курчицького масивів. Більшість 
отриманих нею результатів є різко дискор-
дантними. у цій роботі ми наводимо результа-
ти датування додаткових фракцій монациту з 
оригінальних проб о.м. костенко, які дають 
змогу визначити вік названих масивів з висо-
кою точністю.

у роботі [16] наведено результати u-Pb дату-
вання цирконів із порід корнинського (2063 ± 
±  13 млн рр.) та коростишівського (2046 ±  
±  16 млн рр.) масивів. 

Поблизу північного обмеження новоград-
во линської структури, серед метаосадових 
гней сів тетерівської серії в.м. скобелєвим та 
в.м. верхоглядом [4, 17] описано тіло мета-
морфізованих плагіопорфірів дацитового і ріо-
дацитового складу (метадацити, табл. 2). Ці 
породи рвуть мігматизовані біотитові гнейси 
тетерівської серії та двопольовошпатові мігма-
тити (рис. 3), а їх, в свою чергу, перетинають 
двослюдяні граніти житомирського комплексу 
(рис. 4). автори робіт [4, 10, 17] розглядали за-
значені метадацити як канали для виливів ме-
таморфізованих ефузивних порід (мікрогней-
сів), що входять до складу новоград-волинської 

Рис. 3. контакт субвертикальної недеформованої 
дайки метадациту (праворуч) та мігматизованого і 
складно деформованого гнейсу тетерівської серії (лі-
воруч). відслонення біля гранітного кар’єру в с. олек-
сандрівка, лівий берег р. случ

Fig. 3. contact between a subvertical non-deformed me-
tadacite dyke (right) and migmatized and strongly defor-
med gneiss of the teteriv Series (left). outcrop near the 
granite quarry in the village oleksandrivka, left bank of the 
Sluch river
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товщі тетерівської серії. За нашими даними, 
тіла метадацитів не мають стосунку до но во-
град-волинської товщі. так, метаморфічні по-
роди новоград-волинської структури мета-
морфізовані та складно деформовані [10], і за 
ступенем деформацій не поступаються іншим 
утворенням тетерівської серії. водночас мета-
дацити не зазнають плікативних (складчастих) 
деформацій. також метадацити відрізняються 
за складом від порід новоград-волинської тов-
щі. Згідно із описом, наведеним І.Б. Щербако-
вим [27], метадацити — масивна афанітова по-
рода, cтруктура порфірова, основна тканина 
гранобластова. Плагіоклаз вкраплень кислий 
(An10—15), іноді нечітко зональний, антиперти-
товий, слабко серицитизований, краї табличок 
резорбовані. кількість кпш змінна, але знач-
на — до 10—25 %. Зерна кпш ізометричні з не-
рівними краями, пертити відсутні. Біотиту до 
25 %, орієнтування його табличок безладне. 
І.Б. Щербаков зазначає, що на відміну від ме-
таосадових порід тетерівської серії, які вміщу-
ють метадацити, останні не містять ані мус-
ковіту, ані епідоту, ані хлориту. трапляються 
рідкісні лусочки графіту. метадацити — це ви-
сокотемпературні ефузивні породи, що не за-
знавали ультаметаморфізму [27, с. 46].

на нашу думку, субвулканічне тіло метада-
цитів (плагіопорфіритів) не належить до но-

воград-волинської товщі, а є молодшим утво-
ренням. Про це свідчать і результати датувань 
зазначених метадацитів (2076 ± 8 млн рр., див. 
нижче) та мікрогнейсів новоград-волинської 
товщі (2152 ± 11 млн рр., відповідну статтю го-
туємо до друку). отже, ототожнення "суб-
вулканічного тіла метадацитів" з метаморфі-
зованими вулканічними породами новоград-
во лин ської товщі є хибним. окрім того, хибним 
є і визначення віку цієї породи, наведене в ро-
боті [4], автори якої виділяли дві генерації цир-
конів. вік циркону першої генерації визначе-
ний в 2435 ± 35 млн рр., розглядали як такий, 
що відображає час кристалізації породи. другу 
генерацію цирконів пов’язували з гранітизаці-
єю, що відбувалась "під впливом житомир-
ських гранітів" 2060 ± 25 млн рр. тому.

різні автори неодноразово робили спроби 
повторно датувати цей геологічний об’єкт (див., 
зокрема, [27]). нами з метадацитів (пр. 06-
нв6) було виділено дві відміни цирконів. Пер-
ша — видовженопризматичні кристали із зао-
кругленими верхівками, ребрами та гранями. 
кристали безбарвні, прозорі, не містять вклю-
чень. Блиск жирний. у катодних променях 
циркони цієї генерації проявляють чітку 
поздовжньо-паралельну зональність; ядра від-
сутні (рис. 5, а). Циркони другої відміни утво-
рюють видовженопризматичні, непогано сфор-

Таблиця 2. Хімічний склад гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів

Table 2. Chemical composition of granites of the Zhytomyr and Sheremetiv complexes

Зразок масив місце відбору Порода Sio2 tio2 al2o3 fe2o3 feo Mno Mgo cao na2o k2o P2o5 h2o в.п.п. Сума

к-6-/11 красногірський с. нараївка, кар’єр граніт 70,91 0,47 12,99 0,66 2,59 0,03 0,71 1,58 2,82 5,22 0,37 0,09 1,13 99,57
к-8/11 сербівський в 2 км від с. гайки " 68,99 0,47 13,80 0,54 2,95 0,04 0,79 1,24 2,93 4,84 0,56 1,36 1,11 99,62
к-9/11 " в 1 км від с. серби " 71,78 0,47 13,25 0,93 2,08 0,02 0,63 1,15 2,93 4,84 0,33 0,12 1,12 99,65
к-10/11 " с. вільшанка " 67,87 0,47 14,85 0,66 2,87 0,05 0,94 2,27 3,56 4,44 0,28 0,13 1,17 99,56
к-11/11 курчицький с. курчиця, закинутий 

кар’єр 
" 69,65 1,24 14,40 0,80 2,59 <0,02 1,57 1,38 2,90 3,90 0,27 0,44 0,69 99,83

к-1/11 городський с. новогородське " 73,66 0,13 13,55 0,61 1,80 <0,02 0,39 1,72 3,48 3,42 0,13 0,03 0,59 99,51
05-с1 сусловський с. сусли, кар’єр " 73,72 0,20 13,97 1,68 n/a 0,02 0,31 0,63 3,35 5,29 0,16 n/a 0,50 99,83
06-HB1 олександрівський с. олександрівка, 

кар’єр
" 66,36 0,61 14,91 5,19 " 0,07 1,14 2,36 3,52 4,45 0,34 " 0,70 99,69

06-HB6 с. олександрівка, 
відслонення

метадацит 64,15 0,69 15,38 5,58 " 0,08 1,42 2,78 4,20 4,25 0,47 " 0,60 99,61

06-HB5 с. олександрівка, 
відслонення

мігматит 72,74 0,11 14,81 1,69 " 0,01 0,39 0,93 3,88 4,65 0,12 " 0,50 99,83

1 Бистріївський с. Бистріївка, кар’єр граніт 74,41 0,09 13,73 2,13 " 0,02 0,15 0,82 3,58 4,52 0,03 " 0,40 99,89
LN с. ставки, лівий берег 

р. тетерів 
Плагіограніт 69,80 0,39 14,56 4,27 " 0,05 1,46 3,06 4,37 1,24 0,10 " 0,60 99,88

П р и м і т к а. n/a — не аналізувався. 
n o t e. n/a — not analyzed. 
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мовані кристали. верхівки нерідко заокругле-
ні, але іноді зберігаються грані пірамід (рис. 5, 
b). кристали напівпрозорі, зазвичай забарвле-
ні у буруватий колір. Ці циркони, порівняно із 
цирконами першої відміни, більші 0,2—0,3 мм 
завдовжки. Під електронним мікроскопом крис-
тали другої відміни проявляють чітку концен-
тричну зональність. у багатьох випадках у цен-
тральній частині зерен простежуються ядра.

результати датування цирконів із метадаци-
тів методом мас-спектрометрії вторинних іонів 
(SIMS) можна узагальнити так:

усі циркони належать до трьох вікових • 
груп: 1 — віком близько 1760 млн рр. (три крис-
тали з 39 проаналізованих); 2 — віком близько 
2080 млн рр. (33 кристали); 3 — віком близько 
2900 млн рр. (три кристали); 

наймолодші кристали мають вік 1759 ±  • 
± 16 млн рр. (рис. 6). Циркони близького віку 
присутні також у гнейсах тетерівської серії та 
мігматитах, які були відібрані на тому ж від-
слоненні;

переважна більшість кристалів циркону • 
була сформована близько 2080 млн рр. тому. на 
u-Pb діаграмі перетин лінії регресії з конкор-
дією відповідає віку 2087 ± 16 млн рр. (рис. 6). 
середньозважений 207Pb/206Pb вік становить 
2076 ± 8 млн рр. на нашу думку, саме цей вік 
найкраще відповідає часу кристалізації дациту;

давні кристали віком близько 2900 млн рр. • 
практично конкордантні і мають 207Pb/206Pb 
вік 2922 ± 4, 2873 ± 11 та 2864 ± 13 млн рр. во-
чевидь ці кристали є захопленими (успадкова-
ними) і потрапили в магматичний розплав із 
осередку магмагенерації. ми припускаємо, що 
наявність у породі саме таких давніх кристалів 
стала причиною хибного визначення віку ме-
тадацитів 2435 ± 35 млн рр. [4].

Жодного зв’язку між морфологією криста-
лів циркону та їх ізотопним віком не виявлено.

нами було відібрано також пробу лейкосоми 
мігматиту (06-нв5), яка являє собою біоти-
товий граніт середньо-, рівномірнозернистої, 
алотріоморфнозернистої структури. мінераль-
ний склад породи, об. %: плагіоклаз — 30, 
кпш — 30, кварц — 30, біотит — 10, циркон. 
результати хімічного аналізу мігматиту наведе-
но у табл. 2. З цієї породи було виділено дві від-
міни цирконів. Перша — призматичні та ви-
дов жено-призматичні, напівпрозорі, безбарвні 
і рожеві кристали. нерідко непогано розвинуті 
дипірамідальні верхівки. І в оптичному, і в 
електронному мікроскопах циркони першої 
відміни виявляють чітку концентричну рит-
мічну зональність. Іноді спостерігаються ядра 
(рис. 7, а). друга відміна цирконів — нечис-
ленні безбарвні або жовтуваті кристали корот-
копризматичної та ізометричної форми, про-
зорі до напівпрозорих. в катодних променях 
кристали другої відміни виявляють зональну 
будову, зумовлену наявністю ядер та облямівок 
доростання (рис. 7, b).

Циркони першої відміни мають вік 2084 ± 
± 13 млн рр. за верхнім перетином конкордії 
(рис. 6). оскільки більшість результатів кон-

Рис. 5. Циркони із метадацитів с. олександрівка (лі-
воруч), та їх вигляд у катодних променях (праворуч):  
a — перша, b — друга відміни

Fig. 5. Zircons from metadacite in the village oleksandrivka 
(left) and their cathodoluminescence (cl) image (right):  
a — of the first type, b — of the second type

Таблиця 2. Хімічний склад гранітоїдів житомирського та шереметівського комплексів

Table 2. Chemical composition of granites of the Zhytomyr and Sheremetiv complexes

Зразок масив місце відбору Порода Sio2 tio2 al2o3 fe2o3 feo Mno Mgo cao na2o k2o P2o5 h2o в.п.п. Сума

к-6-/11 красногірський с. нараївка, кар’єр граніт 70,91 0,47 12,99 0,66 2,59 0,03 0,71 1,58 2,82 5,22 0,37 0,09 1,13 99,57
к-8/11 сербівський в 2 км від с. гайки " 68,99 0,47 13,80 0,54 2,95 0,04 0,79 1,24 2,93 4,84 0,56 1,36 1,11 99,62
к-9/11 " в 1 км від с. серби " 71,78 0,47 13,25 0,93 2,08 0,02 0,63 1,15 2,93 4,84 0,33 0,12 1,12 99,65
к-10/11 " с. вільшанка " 67,87 0,47 14,85 0,66 2,87 0,05 0,94 2,27 3,56 4,44 0,28 0,13 1,17 99,56
к-11/11 курчицький с. курчиця, закинутий 

кар’єр 
" 69,65 1,24 14,40 0,80 2,59 <0,02 1,57 1,38 2,90 3,90 0,27 0,44 0,69 99,83

к-1/11 городський с. новогородське " 73,66 0,13 13,55 0,61 1,80 <0,02 0,39 1,72 3,48 3,42 0,13 0,03 0,59 99,51
05-с1 сусловський с. сусли, кар’єр " 73,72 0,20 13,97 1,68 n/a 0,02 0,31 0,63 3,35 5,29 0,16 n/a 0,50 99,83
06-HB1 олександрівський с. олександрівка, 

кар’єр
" 66,36 0,61 14,91 5,19 " 0,07 1,14 2,36 3,52 4,45 0,34 " 0,70 99,69

06-HB6 с. олександрівка, 
відслонення

метадацит 64,15 0,69 15,38 5,58 " 0,08 1,42 2,78 4,20 4,25 0,47 " 0,60 99,61

06-HB5 с. олександрівка, 
відслонення

мігматит 72,74 0,11 14,81 1,69 " 0,01 0,39 0,93 3,88 4,65 0,12 " 0,50 99,83

1 Бистріївський с. Бистріївка, кар’єр граніт 74,41 0,09 13,73 2,13 " 0,02 0,15 0,82 3,58 4,52 0,03 " 0,40 99,89
LN с. ставки, лівий берег 

р. тетерів 
Плагіограніт 69,80 0,39 14,56 4,27 " 0,05 1,46 3,06 4,37 1,24 0,10 " 0,60 99,88

П р и м і т к а. n/a — не аналізувався. 
n o t e. n/a — not analyzed. 
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Рис. 6. u-Pb діаграми з конкордією 
для датованих авторами проб цир ко-
нів та монацитів із гранітоїдів жи-
томирського комплексу

Fig. 6. u-Pb concordia diagrams for 
zircon and monazite samples from gra-
nites of the Zhytomyr complex studied 
by the authors
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кордантна або близька до конкордантних, ми 
розрахували середньозважений вік за співвід-
ношенням 207Pb/ 206Pb, який становить 2083 ± 
± 9 млн рр. вочевидь, цей вік і відповідає часу 
кристалізації мігматиту. Циркони другої відмі-
ни виявились суттєво молодшими; час їхньої 
кристалізації можна оцінити в 1747 ± 68 млн рр. 

окрім того, методом SIMS були датовані цир-
кони з гранітів, розкритих кар’єром в с. олек-
сандрівка (пр. 06-нв1). досліджувана поро - 
да — сірий біотитовий граніт, що має середньо-, 
нерівномірнозернисту, гранітну структуру та 
масивну текстуру. мінеральний склад, об. %: 
кварц — 30, плагіоклаз — 30, кпш — 15, біо-
тит — до 20, титаніт — 1 —2, апатит — 1, циркон. 
хімічний склад граніту наведено в табл. 2.

Циркон в олександрівському граніті утво-
рює доволі великі, до 0,5 мм, добре сформовані 
призматичні та видовженопризматичні крис-
тали, що містять численні мінеральні вклю-
чення. на катодолюмінесцентних зображен-
нях кристали мають тонку ритмічну зональ-
ність магматичного типу (рис. 8). Згідно з 
нашими даними, вік кристалізації олександ-
рівських гранітів становить 2044 ± 9 млн рр. 
(рис. 6, табл. 3); середньозважений 207Pb/ 206Pb 
вік становить 2047 ± 7 млн рр. 

нами також уточнено ізотопний вік грані -
тів Сусловського масиву, розкритого кар’єром  
в с. сусли поблизу м. новоград-волинський 
(пр. 05-с1). детальний опис сусловських гра-
нітів та цирконів із них наведено в роботі [26]. 
Ізотопний аналіз цирконів виконано трьома 
різними методами: 1 — твердофазної мас-

Рис. 8. катодолюмінесцентні зображення цирконів із 
гранітів олександрівського масиву (пр. 06-нв1)

Fig. 8. cl images of zircons from granites of the 
oleksandrivka massif (sample 06-hB1)

Рис. 7. Циркони із лейкосоми мігматитів с. олек-
сандрівка (ліворуч), та їх вигляд у катодних променях 
(праворуч): a — перша, b — друга відміни

Fig. 7. Zircons from migmatite in the village oleksandriv -
ka (left) and their cl image (right): a — of the first type,  
b — of the second type

Таблиця 3. Результати датування цирконів з гранітів с. Олександрівка  
(пр. 06-НВ1) методом мас-спектрометрії вторинних іонів

Table 3. Results of dating of zircons separated from granites from the Oleksandrivka village  
(sample 06-HB1) by the secondary-ion mass-spectrometry

№ 
з/п

Ізотопні співвідношення

r
дис- 
корд.

вік, млн рр. 
концентрація, 

г/т

207Pb/235u ± σ, % 206Pb/238u ± σ, % 207Pb/206Pb ±σ, % 207Pb/235u ± σ, % 206Pb/238u ± σ, % u th Pb

1 6,5604 1,04 0,3781 0,80 0,78    1,5 2041 12 2054 9,2 2067,5 14,2 114 55 54

2 6,0898 1,05 0,3489 0,84 0,80 –6,9 2051 11 1988,8 9,2 1929,4 14,1 121 46 52

3 6,6353 0,99 0,3818 0,82 0,83    2,4 2043 10 2064 8,8 2084,7 14,7 155 57 73

4 6,3077 1,25 0,3632 0,80 0,64 –2,6 2043 17 2019,5 11 1997,2 13,7 69 73 35

5 6,3829 1,30 0,3695 0,80 0,62 –0,3 2033 18 2029,9 11,5 2027 14 65 46 32

6 6,6062 1,22 0,3779 0,80 0,66    0,7 2054 16 2060,2 10,8 2066,5 14,2 104 117 56

7 6,4096 1,28 0,3746 0,96 0,75 2 2016 15 2033,6 11,3 2051 16,9 109 120 58

8 6,1226 1,22 0,3489 0,98 0,80 –7,4 2061 13 1993,5 10,7 1929,2 16,3 138 136 67

9 6,0950 1,25 0,3497 0,97 0,78 –6,5 2049 14 1989,5 10,9 1933 16,1 123 155 62



74 ISSN 2519-2396. Mineral. Journ. (Ukraine). 2018. 40, No 2

Л.В. ШУМЛЯНСЬКИЙ, Л.М. СТЕПАНЮК С. КЛАЕССОН та ін. 

спектрометрії; 2 — мас-спектрометрії вторин-
них іонів; 3 — ICP-MS з лазерною абляцією. 
результати досліджень наведено в табл. 4. вік, 
отриманий із урахуванням результатів усіх ме-
тодів, становить 2059 ± 5 млн рр. (рис. 6). ми 
вважаємо цей вік часом кристалізації гранітів.

датовано нами і граніти красногірського, 
сербівського, курчицького та городського ма-
сивів. Попередні результати датування цих  
порід було наведено о.м. костенко [12], яка 
виконала відбір проб і петрографічний опис 
порід. 

Красногірський масив, складений мусковіт-
біотитовими порфіроподібними гранітами, 
має розмір 12 × 19 км та приурочений до 
красногірсько-Житомирської тектонічної зо-
ни, де він інтрудує мігматити і граніти шереме-
тівського комплексу. масив має неправильну 
форму, витягнуту у північному напрямку. гра-
ніти нерівномірнозернисті, рожевувато-сірі.

у нараївському кар’єрі відібрано пр. к-6-/11. 
граніт сірий, нерівномірнозернистий, порфі-
роподібний. структура гіпідіоморфнозернис-
та, текстура трахітоїдна (коростишівський тип). 
розмір таблитчастих зерен польових шпатів 
сягає декількох сантиметрів у середньозернис-
тій основній масі. мінеральний склад, об. %: 
плагіоклаз — 35, кпш — 25, кварц — 30, біо-
тит — 6, мусковіт — 4. акцесорні мінерали — 
апатит, циркон і монацит.

монацит утворює пампушкоподібні напів-
прозорі зерна з матовою поверхнею та заок-
ругленими обрисами. колір кристалів бурий, 

жовтувато-бурий, жовтий. вік монациту визна-
чений за мультизерновими наважками розмір-
них фракцій жовтих напівпрозорих кристалів, 
отриманих скочуванням похилою площиною. 
За верхнім перетином конкордії дискор дією 
вік монациту становить 2077 ± 8 млн рр.  
(табл. 5, рис. 6).

Сербівський масив складений мусковіт-біо ти-
товими гранітами, що мають невитриману 
структуру, від рівномірно-, дрібно-середньо зер-
нистої до нерівномірнозернистої порфіропо-
дібної. масив розташований у східному кри лі 
городницько-Ємільчанської антиформної струк-
тури і має складну, близьку до ізометричної, 
форму та звивисті границі. Його перетин сягає 
20 км. Ізотопно-геохронологічні дослідження 
виконано для монацитів із трьох проб гранітів, 
відібраних у різних ділянках масиву.

Пр. к-8/11 з північної частини масиву, з від-
слонення, що являє собою глибові виходи на 
вершині пагорба в 2 км на схід від с. гайки — 
граніт мусковіт-біотитовий сірий. Порфірові 
виділення польового шпату досягають 1,0 см за 
видовженням (коростишівський тип). струк-
тура середньозерниста гранітна, текстура пор-
фіроподібна. мінеральний склад, об. %: пла-
гіоклаз — 40, кпш — 25, кварц — 25, біотит — 8, 
мусковіт — 2. акцесорні мінерали — апатит, 
циркон, монацит.

монацит репрезентований пампушкоподіб-
ними напівпрозорими зернами жовтого, бу-
рувато-жовтого, бурувато-сірого до темно-сі-
рого кольору. обриси кристалів заокруглені, 

Таблиця 4. Результати U-Pb датування цирконів з граніту с. Сусли (пр. 05-С1)

Table 4. Results of U-Pb dating of zircons separated from the Susly village granite (sample 05-C1)

номер 
з/п

Ізотопні співвідношення

r

вік, млн рр. концентрація, г/т

207Pb
235u

± s, %
206Pb
238u

± s, %
207Pb
206Pb

207Pb
235u

206Pb
238u

u Pb

Мас-спектрометрія вторинних іонів

1 6,6752 3,6 0,3841 3,1 0,86 2043 2069 2096 186 93
2 6,5969 2,0 0,3803 1,8 0,93 2040 2059 2078 588 264

3 6,6529 1,9 0,3780 1,8 0,95 2066 2066 2067 842 385

Твердофазна мас-спектрометрія

1 5,6440 0,6 0,3207 0,6 0,91 2066 1925 1797 322 119
2 4,9546 0,6 0,2833 0,6 0,92 2055 1812 1608 676 212
3 6,6979 1,0 0,3766 0,7 0,73 2084 2072 2060 160 95

ICP-MS з лазерною абляцією

1 6,6136 1,4 0,3785 0,9 0,61 2053 2061 2069 45 18
2 6,8384 1,3 0,3901 0,8 0,62 2059 2091 2123 148 64
3 6,7344 1,3 0,3891 0,8 0,62 2036 2077 2119 480 217
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поверхня переважно шагренева. на окремих 
кристалах відмічені білі кірочки. спостеріга-
лися зростання з польовими шпатами, квар-
цом, рудними мінералами. вік монациту за 
ізотопним співвідношенням 207Pb/ 206Pb стано-
вить 2066 млн рр. (табл. 5).

Пр. к-9/11 відібрано в центральній частині 
масиву з невеликої виїмки на вершині пагорба 
за 1 км на північ від с. серби. граніт сірий, 

мусковіт-біотитовий, дрібнозернистий із по-
одинокими порфіровими виокремленнями по-
льового шпату (до 0,7 см за довжиною) (жито-
мирський тип). структура граніту гіпідіомор-
фнозерниста, текстура масивна, ділянками 
не чітко порфіроподібна. мінеральний склад, 
об. %: кпш — 35, плагіоклаз — 25, кварц — 30, 
біотит — 5, мусковіт — 5. акцесорні — апатит, 
циркон, монацит.

Таблиця 5. Результати датування монацитів із гранітів житомирського комплексу

Table 5. Results of dating of monazite separated from granites of the Zhytomyr Complex

Фракція монациту

вміст, г/т Ізотопні співвідношення вік, млн рр. 

u Pb
206Pb
204Pb

206Pb
207Pb

206Pb
208Pb

206Pbr
238u

207Pbr
235u

206Pbr
238u

207Pbr
235u

207Pbr
206Pbr

Красногірський масив, пр. К-6/11

1 3953 5844 25060 7,7574 0,2993 0,3813 6,7565 2082 2080 2078
2 4324 11619 32570 7,7628 0,3315 0,7476 13,2500 3599 2698 2078
3 4191 6067 24270 7,7580 0,3134 0,3864 6,8459 2106 2092 2077

Сербівський масив, пр. К-8/11

Бур-Ж, Ж* 2014 4173 2960 7,5781 0,3528 0,5999 10,5570 3030 2485 2066

Сербівський масив, пр. К-9/11

св-Ж* 2156 3928 1212 7,2265 0,3491 0,5186 9,1258 2693 2351 2065
св-Ж 3732 5577 4495 7,6301 0,2640 0,3492 6,1748 1931 2001 2074

Сербівський масив, пр. К-10/11

Бур-Ж* 2987 4037 1545 7,3346 0,3289 0,3698 6,5221 2028 2049 2070
1 5212 6812 5145 7,7357 0,3527 0,3793 6,6332 2073 2064 2055
2 4550 6076 5760 7,7652 0,3354 0,3740 6,5282 2048 2050 2051
3 4767 5769 7920 7,8058 0,3829 0,3728 6,5060 2043 2047 2051

Курчицький масив, пр. К-11/11

св-Ж* 2947 6259 9434 7,7441 0,3632 0,6304 11,1140 3151 2533 2069
Бур-Ж* 3306 6120 2681 7,5432 0,3336 0,5142 9,0587 2674 2344 2068
св-Ж 3832 4906 50700 7,8034 0,3807 0,3936 6,9469 2139 2105 2071

1 4615 6368 17180 7,7736 0,3405 0,3913 6,9055 2129 2099 2071
2 4719 6444 25770 7,8046 0,3458 0,3918 6,9007 2131 2099 2067

Городський масив, пр. К-1/11

св-Ж* 2035 5135 627,4 6,7200 0,1563 0,3761 6,6322 2058 2064 2069
1 2912 8636 2625 7,5103 0,1340 0,3952 6,9882 2147 2110 2074
2 2683 7859 2545 7,4934 0,1345 0,3916 6,9320 2130 2103 2076
3 2802 8267 2625 7,5109 0,1322 0,3886 6,8720 2117 2095 2074

П р и м і т к а. Поправка на звичайний свинець уведена за стейсі і крамерсом на вік 2080 млн рр. для  
пр. к-6/11, 2070 млн рр. для пр. к-8/11, к-9/11, к-11/11 та к-1/11, і 2050 млн рр. для пр. к-10/11; 1—3 — роз-
мірні фракції кристалів (жовтих напівпрозорих для пр. к-6/11 і к-10/11, світло-жовтих напівпрозорих криста-
лів, які з поверхні містили включення породотвірних (прозорі) та рудних (непрозорі) мінералів для пр. к-11/11, 
та коричнювато-жовтих кристалів для пр. к-1/11). Ж — жовті, Бур-Ж — бурувато-жовті, св-Ж — світло-жовті 
водяно-прозорі кристали; * — зірочкою позначено результати, отримані о.м. костенко [12]. 206Pbr — ізотоп 
206Pb радіогенний. 

n o t e. the common lead is corrected according to Stacey and kramers to 2080 Ma for sample к-6/11, to 2070 Ma for 
samples к-8/11, к-9/11, к-11/11 and к-1/11, and to 2050 Ma for sample к-10/11. 1—3 — dimensional crystal frac-
tions (yellow semitransparent in samples к-6/11 and к-10/11, light-yellow semitransparent crystals that hosted inclu-
sions of rock-forming (transparent) and ore (opaque) minerals in sample к-11/11, and brownish-yellow crystals in sample 
к-1/11). Ж — yellow, Бур-Ж — brownish-yellow crystals, св-Ж — light-yellow transparent crystals. asterisk indicates 
the results obtained by o.M. kostenko [12]. 206Pbr — isotope 206Pb radiogenic. 
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монацит утворює пампушкоподібні крис-
тали з заокругленими обрисами, в цілому ду -
же схожі на кристали монациту попередньої 
пр. к-8/11. вік визначали для мультизернових 
наважок світло-жовтих прозорих кристалів. 
Значення віку, отримані для різних мультизер-
нових наважок монациту за ізотопним співвід-
ношенням 207Pb/ 206Pb, млн рр.: складає 2065 
для першої наважки та 2074 для другої.

Пр. к-10/11 відібрано з відслонення на па-
горбі, що знаходиться на південно-західній 
околиці с. вільшанка, в південній частині сер-
бівського масиву. граніт сірий, мусковіт-біо ти-
товий, нерівномірнозернистий порфіроподіб-
ний. Порфірові виділення польового шпату 
сягають 1 см за видовженням. структура гіпідіо-
морфнозерниста, текстура — трахітоїдна. мі-
неральний склад, об. %: плагіоклаз — 40, кпш — 
25, кварц — 25, біотит — 6, мусковіт — 4. акце-
сорні мінерали — апатит, циркон, монацит.

монацит утворює жовті, бурувато-жовті, жов-
тувато-бурі пампушкоподібні кристали зде-
більшого з заокругленими обрисами, рідше — 
з добре розвиненими гранями та деякими ре-
брами. Зрідка трапляються добре огранені 
кристали псевдопризматичного габітусу з чіт-
кими гранями та ребрами. кристали монациту 
непрозорі, дрібніші (<0,040 мм) — напівпрозо-
рі. відмічено зростання з біотитом, зрідка з по-
льовими шпатами та кварцом. вік визначали 
для мультизернових наважок бурувато-жовтих 
напівпрозорих (одна наважка) та жовтих на-
півпрозорих (три розмірні фракції, отримані 
скочуванням похилою площиною) кристалів. 
як видно з табл. 5, значення віку за співвідно-
шенням 207Pb/ 206Pb для бурувато-жовтих крис-
талів близьке до таких монацитів із двох попе-
редніх проб (к-8/11 та к-9/11). водночас вік 
жовтих кристалів помітно відрізняється (табл. 5). 
верхній перетин лінії регресії, побудованої че-
рез всі сім проб монацитів сербівського маси-
ву, з конкордією, відповідає віку 2061 ± 11 млн 
рр. (рис. 6). ми вважаємо цей вік часом вкорі-
нення цього масиву.

Курчицький масив розташований в 4-х км на 
захід від сербівського. Це витягнуте у північно-
східному напрямку тіло неправильної лінзопо-
дібної форми, розміром 7 × 23 км. масив скла-
дений сірими мусковіт-біотитовими середньо-
дрібнозернистими гранітами з нерівномірно 
проявленою порфіроподібною структурою. на 
окремих ділянках порфірові виділення польо-
вого шпату сягають 0,8 см за видовженням.  

Пр. к-11/11 відібрано зі стінки закинутого, 
порослого лісом кар’єру. граніт сірий, дрібно-
серед ньозернистий, неяснопорфіроподібний. 
структура основної маси гіпідіоморфнозер-
ниста, текстура масивна, ділянками гнейсува-
та, зрідка неяснопорфіроподібна. мінераль-
ний склад, об. %: плагіоклаз — 30, кпш — 30, 
кварц — 30, біотит — 5, мусковіт — 5. акцесор-
ні мінерали — апатит, циркон, монацит.

монацит репрезентований кристалами двох 
відмін. Перша — округлі до ізометричних, про-
зорі зерна світло-жовтого кольору з гладкою 
блискучою поверхнею, друга — непрозорі зер-
на темного, бурувато- і коричнювато-жовтого 
кольору з матовою поверхнею. Форма усіх ти-
пів кристалів монациту пампушкоподібна, їхні 
обриси заокруглені. для геохронологічних до-
сліджень використано мультизернові наважки 
світло-жовтих прозорих та напівпрозорих зе-
рен монациту. вік за верхнім перетином кон-
кордії дискордією, розраховано за даними 
табл. 5, складає 2069 ± 4 млн рр. (рис. 6). Цей 
вік відповідає часу становлення гранітів кур-
чицького масиву.

Городський масив двослюдяних гранітів роз-
ташовується у 2 км на північний схід від ко-
ростишівського гранітного масиву (район с. го-
родське), та приурочений до Центральної зони 
розломів північно-західного простягання. вмі-
щують масив гнейси біотитові, гранат-, зрідка 
амфібол-біотитові, що належать до городської 
світи тетерівської серії. масив має вигляд лін-
зоподібного тіла, витягнутого в північно-
західному напрямку приблизно на 9 км, згідно 
з простяганням порід, що його вміщують.

макроскопічно породи городського маси-
ву — сірі, рівномірно-, середньо-дрібнозер-
нисті двослюдяні, зрідка біотитові граніти, з 
чітко вираженою гнейсоподібною текстурою, 
обумовленою паралельним розміщенням по-
родотвірних мінералів, орієнтованих у північ-
но-західному напрямку, згідно з простяганням 
порід рами.

Пр. к-1/11 відібрано у діючому кар’єрі по-
близу с. новогородське. граніт має такий мі-
неральний склад, об. %: кпш — 35—40, пла-
гіоклаз — 30—35, кварц — 25—30, біотит — 6, 
мусковіт — 1. акцесорні мінерали — апатит, 
цир кон, монацит. структура граніту дрібно-
середньо-, гіпідіоморфнозерниста, текстура 
масивна.

монацит репрезентований пампушкоподіб-
ними кристалами із заокругленими обрисами, 
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зрідка сильно сплющеними зернами з добре 
розвиненим пінакоїдом. колір світло-, корич-
нювато-жовтий, поверхня шагренева, у світло-
жовтих кристалах — рівна блискуча, без слідів 
розчинення. кристали прозорі, крупніші і гус-
тіше забарвлені — напівпрозорі. в крупніших 
кристалах іноді є ямки, борозни, інші викрив-
лення, які являють собою відбитки сусідніх мі-
нералів. Зрідка трапляються мінеральні вклю-
чення (найчастіше сульфіди) та зростання з 
біотитом, польовими шпатами, кварцом.

вік визначали для пампушкоподібних світ-
ло-жовтих (одна мультизернова наважка) та 
коричнювато-жовтих (три наважки) кристалів, 
результати наведено в табл. 5. За верхнім пере-
тином конкордії дискордією вік гранітів го-
родського масиву становить 2070 ± 2 млн рр. 
(рис. 6).

Геохронологія плагіогранітів шереметівського 
комплексу. Плагіограніти, які раніше відноси-
ли до житомирського комплексу [26], у межах 
Північно-Західного району українського щита 
утворюють доволі численні тіла. макроскопіч-
но це середньо-крупнозернисті породи сірого 
кольору з масивною або неясно-смугастою 
текстурою. характерним є субзгідне залягання 
з гнейсами тетерівської серії. спостерігаються 
переходи плагіогранітів у гранодіорити та дво-
польовошпатові граніти [25]. для плагіограні-
тів сс. Балашівка, Великі Селища та Яцковичі за 
поодинокими визначеннями було отримано 
вік 2078 ± 5 млн рр. (за цирконами) та 2080 ± 
± 30 млн рр. (за монацитами) [26].

у роботі [22] детально досліджено "валун" 
амфібол-біотитового плагіограніту з псевдо-
конгломератів околиць с. Ставки (колишнє 
леніно), показано його подібність до плагіо-
гранітів шереметівського комплексу. вік цього 
плагіограніту визначено в 2050 ± 42 млн рр. 
окрім того, в дослідженій пробі були присутні 
і давніші циркони, вік яких становив 3160 ± 27 
та 3369 ± 42 млн рр. За даними, які було отри-
мано вже після затвердження цієї статті до дру-
ку, вік цирконів із плагіограніту с. ставки ста-
новить 2094 ± 10 млн рр., тоді як вік численних 
архейських цирконів у цій же породі можна 
визначити в 3589 ± 76 млн рр. 

у роботі [5] за цирконами визначено u-Pb 
ізотопний вік тоналітів Печанівського масиву, 
який становить 2077 ± 6 млн рр., а в роботі [13] 
наведено результати датування плагіогранітів 
с. Сьомаківка, вік яких за цирконами становить 
2092 ± 3 млн рр. 

Обговорення. результати датування порід жи-
томирського і шереметівського комплексів 
узагальнено в табл. 1 і на рис. 9. Згідно із цими 
даними, граніти житомирського комплексу 
ма ють декілька головних фаз вкорінення: близь-
ко 2078, 2072, 2060 та 2045 млн рр. тому. При 
цьому головними фазами є 2072 та 2078 млн рр. 
Плагіограніти шереметівського комплексу вко-
рінювалися впродовж двох головних фаз: 2092 
та 2078 млн рр. тому. наймолодша і найдавні-
ша фази вкорінення, відповідно, шереметів-
ського та житомирського комплексів, співпа-
дають. така подібність віку формування порід 
двох комплексів знову змушує замислитися 
над доцільністю виокремлення шереметівсь-
ко го комплексу. І.Б. Щербаков [27] вказував, 
що з точки зору петрографічного складу немає 
принципової відмінності між мігматитами, 
приналежними до житомирського та шереме-
тівського комплексів. оскільки між житомир-
ським і шереметівським комплексами не існує 
принципової відмінності ані у петрографічно-
му складі (відомі поступові переходи між пла-
гіомігматитами та двопольовошпатовими міг-
матитами), ані у часі формування і, відповідно, 
у тектонічних умовах формування, їх було б 
доцільно об’єднати у складі житомирського 
комплексу гранітів і мігматитів. необхідність 
такого об’єднання є особливо актуальною у 

Рис. 9. розподіл значень u-Pb віку порід житомирського 
і шереметівського комплексів, згідно з табл. 1

Fig. 9. distribution of u-Pb ages of rocks of the Zhytomyr 
and Sheremetivsky complexes, as shown in table 1
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зв’язку з тим, що під час геологічного карту-
вання важко провести геологічні границі між 
ділянками розвитку мігматитів житомирсько-
го і шереметівського комплексів. Беручи до 
уваги їх одновіковість, визначення таких гра-
ниць взагалі втрачає сенс.

треба вказати, що формування гранітоїдів 
обох комплексів відбувалося на декілька де-
сятків мільйонів років пізніше, ніж "піковий" 
метаморфізм порід тетерівської серії. Багато 
дослідників припускають, що досліджувані 
граніти розвивалися в процесі ультраметамор-
фізму супракрустальних порід тетерівської се-
рії, хоча це твердження потребує подальшого 
дослідження і обґрунтування. у роботі [34] 

було показано, що вік головної групи цирконів 
у породах тетерівської серії, яку ми інтерпрету-
ємо як метаморфогенну, становить близько 
2105—2115 млн рр. очевидно, цей вік відпові-
дає "піковому" метаморфізму первинних осад-
ків. Проте, як видно з наших даних, цей "піко-
вий" метаморфізм не супроводжувався анатек-
сисом, що, очевидно, було пов’язане з високим 
тиском. По мірі подальшої ексгумації, падіння 
тиску відбувалося швидше, ніж охолодження 
порід, що призводило до перетину породами 
лінії солідусу і початку парціального плавлення.

все ширше застосування локальних методів 
(ICP-MS з лазерною абляцією та мас-спект ро-
метрії вторинних іонів) для геохронологічних 
досліджень порід українського щита відкриває 
нові можливості для вивчення генезису порід 
та еволюції земної кори в цілому. Зокрема, ці 
методи дають змогу датувати певні епізоди в іс-
торії тієї чи іншої гірської породи (магматичну 
кристалізацію, метаморфічне перетворення 
тощо) та визначати можливе джерело первин-
них магматичних розплавів і його вік. Зокрема, 
завдяки локальним методам досліджень вияв-
лено архейські циркони у "валуні" плагіограні-
тів с. ставки [22] та у метадацитах с. олексан-
дрівка. невелику кількість (близько 5 %) ар-
хейських цирконів також було виявлено у 
кварцитах топільнянської серії [23, 36], в мета-
пелітах городської світи [34] і в кислих мета-
вулканітах новоград-волинської товщі тетерів-
ської серії (неопубліковані дані авторів). Біль-
шість із цих цирконів мають вік в інтервалі 
2800—2950 млн рр., хоча давніші циркони  
також присутні, особливо в плагіогранітах  
с. ставки. рідкість архейських цирконів ста-
вить під сумнів наявність суцільного архейсь-
кого "фундаменту" під Північно-Західним ра-
йоном українського щита, на якому б накопи-
чувалися відклади тетерівської серії, і який неми - 
нуче був би залученим до джерел плавлення 
вихідних розплавів гранітів житомирського і 
шереметівського комплексів. радше за все, ар-
хейські циркони потрапляли в зазначені грані-
ти завдяки плавленню порід тетерівської серії, 
які містять невелику кількість детритових цир-
конів архейського віку. Принагідно зауважимо, 
що циркони архейського віку досі не були ви-
явлені ані в породах коростенського плутону 
[35], ані в породах букинського комплексу.

локальні ділянки розвитку неоархейських 
порід з усіх боків оточені палеопротерозой-
ськими породними комплексами, в межах 

Рис. 10. cхема формування Північно-Західного ра-
йону українського щита як акреційної призми на 
окраїні Подільського мікроконтиненту на етапі утво-
рення призми, який супроводжувався деформаціями 
та метаморфізмом, але ще до формування гранітоїдів 
житомирського та шереметівського комплексів. За 
цією моделлю архейський "фундамент" відсутній: 1 — 
базальти океанічного дна; 2 — пелітові пелагічні 
осадки; 3 — карбонатні породи

Fig. 10. a scheme of the formation of the north-Western 
region of the ukrainian Shield as an accretionary prism at 
the margin of the Podillya microcontinent. the scheme 
shows the stage of the prism formation which was accom-
panied by the deformation and metamorphism. this stage 
preceded the formation of granites of the Zhytomyr and 
Sheremetiv complexes. according to this model, archaean 
basement beneath the north-Western region of the 
ukrainian Shield is absent: 1 — basalts of the oceanic 
floor; 2 — pelitic pelagic sediments; 3 — carbonate rocks
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північно-західної частини українського шита 
наразі відомі в двох місцях: в м. корець, і в 
Брусилівській шовній зоні в районі с. Попіль-
ня [15]. у першому випадку вік цирконів із ам-
фіболових гнейсів широко варіює в інтервалі 
2400—3300 млн рр. з різким піком близько  
2900 млн рр., тоді як в районі с. Попільня вік 
порід становить близько 2700 млн рр. таким 
чином, фрагменти архейської кори, незначні 
за розмірами, в цьому регіоні наявні.

відсутність суцільного архейського "фунда-
менту" у межах Північно-Західного району під-
тверджується даними щодо ізотопного скла ду 
неодиму у породах регіону та ізотопного скла-
ду гафнію в цирконах з цих порід [20]. Пере-
важна більшість досліджених порід тетерів-
ської серії, а також житомирського, букинсь-
кого і осницького комплексів, за виключенням 
граніту с. городське, мала позитивні (або, іно-
ді, близькі до нуля негативні) значення вели-
чин εnd та εhf, та модельний вік у діапазоні 
2200—2400 млн рр. Ці дані свідчать про відсут-
ність помітної домішки архейського корового 
матеріалу у їхньому складі. разом із відносною 
рідкісністю цирконів архейського віку, ці ізо-
топні дані заперечують значне поширення ар-
хейських породних комплексів у межах Пів-
нічно-Західного району українського шита. 
на нашу думку, ця ділянка континентальної 
кори була сформована переважно у палеопро-
терозойський час завдяки формуванню акре-
ційної призми осадових і вулканічних порід 
тетерівської серії (рис. 10), та її подальшого 
метаморфізму, гранітизації, розвитку на її 
основі в осницький час активної континен-
тальної окраїни. Ця ділянка новоствореної 
континентальної кори розвивалася на зовніш-
ній північно-західній (у сучасних координа -
тах) окраїні архейського Подільського мікро-
континенту.

окрім власне Північно-Західного району, у 
палеопротерозойський час були сформовані 
значні ділянки континентальної земної кори 
як у межах українського щита, так і у межах 
сарматського сегменту східно-Європейської 
платформи в цілому [33]. Зокрема, у межах во-
ронезького кристалічного масиву в цей час 
сформувався східно-сарматський орогенний 
пояс [29, 30, 32, 37—39], а у межах українсько-
го щита розвивався тетерівсько-Інгульський 
ороген, який охоплював Північно-Західний 
ра йон щита та північну частину Подільського 
геоблоку (тетерівський орогенний пояс), знач-

Рис. 11. розподіл зна чень 
віку магматичних порід у 
різних районах україн сь-
кого щита та в межах во-
ронезького кристалічного 
масиву

Fig. 11. distribution of the 
ages of igneous rocks in the 
different regions of the uk-
rai nian Shield and within the 
Voronezh crystalline Massif

ну частину росинсько-
тікицького геоблоку, та 
палеопротерозойську 
частину Інгульського 
геоблоку (Інгульський 
орогенний пояс) [33]. 
окрім того, палеопро-
терозойські гранітоїди, 
які сформувалися 2100— 
2000 млн рр. тому, по-
ширені у межах По-
дільського і Приазов-
ського геоблоків ук- 
раїнського щита [26]. 
активний гранітоїдний 
магматизм і метамор-
фізм у межах сарматії  
в цей час пов’язують із 
колізією сарматського 
та волго-уральського 
сегментів східно-Єв-
ро пейської платформи 
[30].

Цікаво порівняти ча-
совий розподіл магма-
тизму та його ізотопні 
характеристики у ме-
жах різних палеопро-
терозойських ділянок 
сар матії. Часовий роз-
поділ магматизму про-
ілюстровано на рис. 11, 
з якого видно, що на 
більшій частині укра-
їнського щита пік маг-
матизму припадає на 
проміжок часу між 2050 
та 2030 млн рр., тоді як 
у межах Північно-За-
хідного району біль-
шість магматичних по-
дій відбувалася в інтер-
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валі 2080—2065 млн рр. тому. у межах во ро - 
незького кристалічного масиву магматизм три - 
вав значно довше — від 2200 до 2040 млн рр. Це 
пов’язане з тим, що воронезький кристаліч-
ний масив був окраїною сарматії і розвивався 
спочатку в режимі активної континентальної 
окраїни, а пізніше магматизм був спричине-
ний колізією сарматії та волго-уралії. деталь-
ніше ці процеси описано в роботах [29, 30, 32, 
37—39]. магматизм на більшій частині україн-
ського щита також є відображенням колізії, 
яка відбулася на 50—60 млн рр. раніше цього 
магматизму. винятком є Пів ніч но-Західний 
район щита, де гранітоїдний магматизм розви-
вався тривалий час у режимі активної конти-
нентальної окраїни або ж острівної дуги, і був 
пов’язаний із субдукцією океанічної літосфе-

ри. обдуковані фрагменти океанічної кори у 
вигляді амфіболітів, які геохімічно тотожні ба-
зальтам серединно-океаніч них хребтів, при-
сутні у складі акреційної приз ми (тетерівської 
серії). Пізніше, 2000—1980 млн рр. тому, ця ді-
лянка новоствореної континентальної кори 
продовжувала розвиватися в режимі активної 
континентальної окраїни (о с ницько-мікаше-
вицький вулкано-плутоніч ний пояс) [19], а 
сама окраїна континенту поступово мігрувала 
в північному напрямку завдяки нарощуванню 
континентальної кори [30]. Цей процес тривав 
до 1850—1820 млн рр. тому, коли відбулася ко-
лізія сарматсько-уральського сегменту схід-
но-Європейської платформи з Феносканди-
навським сегментом. отже, датування граніто-
їдного магматизму сучасними методами, коли 
похибка вимірювання віку наближується до 
перших мільйонів років, дає змогу визначити, 
що гранітоїдний магматизм у межах різних ді-
лянок сарматії розвивався неод ночасно, мав 
пульсаційний характер, і був спричинений, во-
чевидь, різними тектонічними подіями.

як вказано вище, палеопротерозойські по-
родні комплекси віком понад ~1,95 млрд рр. 
Північно-Західного району українського щита 
мають ювенільні ізотопні характеристики, які 
свідчать про відокремлення матеріалу від ман-
тії невдовзі перед утворенням цих порід, тобто 
про їх нетривалу корову передісторію. отже, 
земна кора в цьому районі була сформована 
саме в палеопротерозойський час і не містить 
архейського матеріалу. на рис. 12 наведено 
узагальнені відомості про ізотопні характерис-
тики палеопротерозойських породних комп-
лексів українського щита та воронезького 
кристалічного масиву. як видно з цих даних, 
метаморфічні породи росинсько-тікицького 
району мають, подібно до порід Північно-
Західного району, мантійний або близький до 
нього ізотопний склад неодиму [31]. водночас, 
породи північної частини Побузького району, 
репрезентовані як метаморфічними породами, 
так і гранітоїдами бердичівського комплексу 
[7, 18], а також гранітоїди Інгуло-Інгулецького 
району [24] мають більш "розвинений" ізотоп-
ний склад неодиму, який вказує на значну до-
мішку архейського матеріалу у їхньому складі. 
Це також не є дивним, оскільки ці породні 
комплекси розвивалися на окраїнах архей-
ських мікроконтинентів. корові гранітоїди, 
які в палеопротерозойський вік розвивалися в 
цих районах, мали змішане архей-протеро-

Рис. 12. Ізотопний склад неодиму (εnd) та модельний 
вік за моделлю деплетованої мантії порід українсько -
го щита та воронезького кристалічного масиву, породи: 
1 — метаморфічні тетерівської серії; 2 — гранітоїди 
житомирського комплексу; 3 — метаморфічні росин-
сько-тікицької серії; 4 — північної частини По діль сь-
кого району; 5 — гранітоїди Інгуло-Ін гу лець кого 
району; 6 — усманського комплексу; 7 — міг матити;  
8 — лосівської серії; 9 — павлівського комплексу; 10 — 
воронцовської серії; 11 — вулканічні накладених 
западин

Fig. 12. Isotope composition of nd (εnd) and dM model 
ages of the ukrainian Shield and Voronezh crystalline 
Massif rocks: 1 — metamorphic rocks of the teteriv Series; 
2 — granitoids of the Zhytomyr complex; 3 — metamorphic 
rocks of the ros-tikych Series; 4 — rocks of the northern 
part of the Podillya region; 5 — granitoids of the Inhulo-
Inhulets region; 6 — rocks of the usman complex; 7 — 
migmatites; 8 — rocks of the losev Series; 9 — rocks of 
the Pavlovsky complex; 10 — rocks of the Vorontsovka 
Series; 11 — volcanic rocks of the superimposed basins
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зойське джерело. При цьому, архейські породи 
переважали в джерелі гранітоїдів Подільського 
району, а палеопротерозойські — в Інгуло-
Інгулецькому. у межах східної окраїни воро-
незького кристалічного масиву різко перева-
жають гранітоїди з ювенільними ізотопними 
характеристиками. такі саме ізотопні характе-
ристики мали й осадові та вулканогенні поро-
ди лосевської та воронцовської серій. отже, 
можна стверджувати, що східно-сарматський 
орогенний пояс, подібно до тетерівського оро-
генного поясу, є ділянкою палеопротерозой-
ської континентальної кори, в межах якої част-
ка архейських порід є мінімальною.

Висновки. 1. отримано нові датування грані-
тоїдів житомирського комплексу Північно-
Західного району українського щита, млн рр.: 
красногірський масив — 2077 ± 8, сербівсь-
кий масив — 2061 ± 11, курчицький масив — 
2069 ± 4, городський масив — 2070 ± 2. також 
уточнено вік олександрівського масиву — 2044 ± 
± 9 та сусловського масиву — 2059 ± 5 млн рр. 

2. граніти житомирського комплексу вкорі-
нювалися впродовж декількох головних фаз 
близько 2078, 2072, 2060 та 2045 млн рр. тому. 
головними фазами вкорінення є 2072 та 2078 млн 

рр. Плагіограніти шереметівського комплексу 
вкорінювалися 2092 та 2078 млн рр. тому. За-
пропоновано об’єднати ці два комплекси в 
житомирський комплекс.

3. результати датування цирконів локальни-
ми методами, а також результати вивчення ізо-
топного складу гафнію та неодиму в гранітах 
житомирського комплексу заперечують наяв-
ність широко розповсюдженого архейського 
фундаменту в межах Північно-Західного райо-
ну українського щита.

4. гранітоїдний магматизм у межах Північно-
Західного району є дещо давнішим, ніж в ін-
ших районах українського щита, і був 
пов’язаний із субдукцією океанічної літосфери 
під північну окраїну архейського Подільського 
мікроконтиненту. в інших районах україн-
ського щита гранітоїдний магматизм був по-
в’язаний передовсім з колізією сарматського 
та волго-уральського сегментів східно-Євро-
пейської платформи.

Автори щиро вдячні М.М. Костенко за числен-
ні слушні зауваження до рукопису статті, які 
суттєво сприяли його покращенню, а також 
О.В. Митрохину за обговорення та поради.
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уран-свинЦовая Циркон-монаЦитовая геохронология  
гранитоидов Житомирского и ШереметЬевского  
комПлексов, северо-ЗаПаднЫЙ раЙон украинского Щита

рассмотрены новые результаты u-Pb датирования цирконов и монацитов из гранитоидов северо-Западного ра-
йона украинского щита, а также проведено их сопоставление с ранее полученными данными. согласно новым 
данным, красногорский массив кристаллизовался 2077 ± 8 млн лет т. н., сербовский — 2061 ± 11, курчицкий — 
2069 ± 4, городский — 2070 ± 2, александровский — 2044 ± 9, сусловский — 2059 ± 5 млн лет тому назад. уста-
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новлено, что граниты житомирского комплекса внедрялись в течение нескольких главных фаз — 2078, 2072, 2060 
и 2045 млн лет т. н., а плагиограниты шереметьевского комплекса — 2092 и 2078 млн лет т. н. сделан вывод, что 
геохронологические и изотопно-геохимические (изотопный состав hf и nd) данные отрицают наличие широко 
распространенного архейского фундамента в пределах северо-Западного района украинского щита. Показано, 
что гранитоидный магматизм в пределах северо-Западного района проявился несколько раньше, чем в других 
районах украинского щита, и был связан с субдукцией океанической литосферы под северную окраину архей-
ского Подольского микроконтинента.

Ключевые слова: u-Pb геохронология, гранитоиды, палеопротерозой, украинский щит.
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u-Pb on ZIrcon and MonaZIte GeochronoloGy  
of GranIteS of the ZhytoMyr and ShereMetIV coMPleXeS,  
the north-WeStern reGIon of the ukraInIan ShIeld

new results of u-Pb dating of zircon and monazite from granitic rocks of the north-Western region of the ukrainian Shield 
are discussed in the paper and compared with previously obtained data. according to the new data, the krasna hirka massif 
crystallized at 2077 ± 8 Ma, the Serby massif at 2061 ± 11 Ma, the kurchytsya massif at 2069 ± 4 Ma, the horodske massif 
at 2070 ± 2 Ma, the oleksandrivka massif at 2044 ± 9 Ma, and the Susly massif at 2059 ± 5 Ma. It is shown that granites of 
the Zhytomyr complex intruded during several successive phases at 2078, 2072, 2060 and 2045 Ma. Plagiogranites of the 
Sheremetiv complex intruded at 2092 and 2078 Ma. It is concluded that the geochronological and isotope-geochemical (hf 
and nd isotope systematics) data contradict the presence of the widely distributed archaean basement beneath the north-
Western region of the ukrainian Shield. the granitic magmatism in the north-Western region of the ukrainian Shield is 
somewhat older than in other regions of the shield and we suggest that it was caused by the subduction of oceanic lithosphere 
under the northern margin of the archaean Podillya microcontinent.

Keywords: u-Pb geochronology, granites, Palaeoproterozoic, the ukrainian Shield.


