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ХІМІЧНИЙ СКЛАД АМФІБОЛІВ ІЗ ПОРІД ОРЕОЛА 
ФЕНІТИЗАЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО КАРБОНАТИТОВОГО 
МАСИВУ ПРИАЗОВ’Я (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ)

Проаналізовано склад амфіболів із кристалічних порід фундаменту Новополтавської ділянки в межах Чернігів-

ської зони розлому Західного Приазов’я. Означено дві групи амфіболів, перша з яких пов’язана з етапом мігмати-

зації гранулітового комплексу, друга — з формуванням ореола фенітизації навколо карбонатитового масиву, що 

накладається на першу асоціацію. З етапом мігматизації пов’язані амфіболи кальцієвої підгрупи (магнезіо-

горнбленди) із різним рівнем вмісту лугів та витриманим співвідношенням K/Na та Al/Si. На етапі фенітизації 

утворювались амфіболи натрій-кальцієвої підгрупи.
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Формулювання проблеми. Прогнозуванню та 

пошуку на Українському щиті (УЩ) карбона-

титових масивів — комплексного джерела важ-

ливих корисних компонентів (заліза, цирко-

нію, ніобію, фосфору, рідкісних елементів то-

що), які є базовими для сучасних технологій, 

дослідники приділяють значну увагу. Особли-

во важливо це в умовах "закритих" регіонів, з 

метою виявлення "сліпих" рудоносних об’єктів 

глибокого залягання за наявності нерегуляр-

ної мережі спостережень. У таких умовах необ-

хідно значно підвищувати ефективність оці-

нювання та доведення приналежності виявле-

них ознак саме до "карбонатитового" типу. При 

цьому максимально ефективне рішення очіку-

ється на рівні дослідження хімічного складу 

породоутворювального амфіболу, як наскріз-

ного мінералу порід, що вміщують карбонати-

тові масиви.

Мета, задачі та об’єкти дослідження. Метою 

роботи є пошук шляхів можливого викорис-

тання складу амфіболів кристалічних порід, 

що вміщують лужно-ультраосновний з карбо-

натитами комплекс порід, для оконтурювання 

ореолів впливу флюїдів, що є причиною фені-

тизації, на вмісні кристалічні та більш ранні 

інтрузивні породи в Чернігівському карбона-

титовому масиві (ЧКМ). Завдання, що вирі-

шено для досягнення мети: шляхом детального 

петрографічного, мікротектонічного та міне-

рально-парагенетичного дослідження вияви-

ти ознаки метасоматичного перетворення пі-

роксенів та амфіболів із вмісних порід; за 

допомогою електронно-зондового методу от-

ри мати дані щодо однорідності складу амфібо-

лів та впливу на них метасоматизувальних роз-

чинів у межах передбачуваного фенітового 

ореола. Об’єк тами дослідження були амфібо-

ли із вмісної гнейсово-мігматитової товщі 

(плагіокристалосланці, чарно-ендербіти, пла-

гіо- та двопольовошпатові гранітоїдні мігма-

тити), їх фенітизовані аналоги, феніти сієніто-

вого складу та реакційні утворення в обрамлен-

ні карбонатитових жил із Чернігівської зони 

розлому в Західному Приазов’ї (св. 741-л (Х), 

834-л (XIII+200), 966 (VI) та 968 (IV) у межах 

Новополтавської ділянки розвитку ЧКМ). 

Методи дослідження. Амфіболи вивчали в 

прозорих шліфах з точки зору петрографічної 

характеристики порід, мікротектонічного, мі-
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не рально-парагенетичного та структурно-гене-

тичного співвідношення мінералів за класич-

ними методиками [9, 11]. Застосування елект-

ронно-мікрозондового методу дало змогу ви -

зна чити склад та ступінь однорідності зерен 

амфіболів. 

Аналізи виконано в лабораторії мінералого-

геохімічних досліджень кафедри мінералогії, 

геохімії та петрографії ННІ "Інститут геології" 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка на РЕММА-202М. Розраху-

нок кристалохімічних формул амфіболів здій-

снено за допомогою програми PROBE-AMPH 

[10], що заснована на Міжнародній класифі-

кації B.E. Leake (1978) [8], номенклатуру ам-

фіболів скореговано відповідно до IMA Re port 

No menclature of the amphibole supergroup (F.C. Haw-

thorne et al., 2012) [7].

Історія питання. Кристалохімії та структур-

ному типоморфізму амфіболів присвячено на-

укові праці Chose (1961), Papike, Ross, Clark 

(1969), Finger (1970), Kitamura, Tokonami (1971), 

Hawthorne, Grundy (1973), О.Л. Литвина (1973, 

1977). Типоморфізм амфіболів із метабазитів 

УЩ вивчали Г.В. Легкова, В.Л. Бойко, В.С. Мо-

нахов та В.О. Стульчиков (1991), оптичні спек-

три та забарвлення породоутворювальних ам-

фіболів — М.О. Литвин, О.М. Платонов та 

В.М. Хоменко (1992). Завдяки досліджен-

ням, виконаним С.Г. Кривдіком, В.І. Ткачу-

ком, О.В. Дубиною за період 1990—2009 рр., 

встановлено, що амфіболи належать до най-

більш розповсюджених мінералів у лужних по-

родах і карбонатитах УЩ. Тривалі наукові до-

слідження довели, що у лужних породах ЧКМ 

наявна велика кількість різноманітних за скла-

дом видів амфіболів, які належать, за класифі-

каціями [7, 8, 10], до трьох груп: кальцієвої; 

натрій-кальцієвої та лужної, між якими існу-

ють перехідні різновиди, наприклад, натрій-

кальцієві амфіболи проміжного складу між еде-

нітом-гастингситом та катофоритом [2]. На 

дум ку дослідників, найрозповсюдженими у по-

родах чернігівського карбонатитового комплексу 

(ЧКК) є магнезіально-залізисті рихтерити, а в 

апофенітових альбітитах — еденіт-гас тингсити. 

Проте, впровадження в практичну науково-

дослідницьку роботу новітньої (2012) класифі-

кації та номенклатури амфіболів [7], а також по-

ява нових аналітичних можливостей, дали змогу 

доповнити виділені особливості типохімізму ам-

фіболів новими відомостями цього мінералу із 

ореола фенітизації вмісних порід фундаменту.

Результати дослідження хімічного складу ам-
фіболів. Мікрозондове дослідження амфіболів 

із порід рами в крайовій ділянці зони феніти-

зації та безпосередньо із лужних сієнітів і при-

контактових із карбонатитовими жилами утво-

рень показало, що в карбонатитах [1—4], як і в 

зразках зі вказаних порід, хімічний склад ам-

фіболів досить не витриманий і у більшості ви-

падків не відповідає стехіометричним форму-

лам. У сусідніх зернах, а іноді в межах одного 

зерна, виявлені значні коливання вмісту крем-

незему, глинозему, кальцію, лугів та відношен-

ня заліза до магнію. Використання класифіка-

ції B.E. Leake (1978) [8, 10] не дає змоги одно-

значно віднести їх до певної номенклатурної 

позиції навіть у межах конкретних зерен амфі-

болів, що змінюються від еденіту до гастингси-

ту, паргаситу та магнезіо-горнбленди. Власне 

на цю класифікацію посилалися усі попередні 

дослідники [2] для демонстрації широкого но-

менклатурного спектра амфіболів у породах 

рами та у фенітах ЧКК. 

Застосувавши класифікацію IMA Subcom mit-

tee on Amphibole Classification (2012) [7], розро-

блену для амфіболів, що кристалізуються без-

посередньо із гомогенних розплавів, автор 

дійшла висновку щодо значної складності ви-

ко ристання її кореневих назв для амфіболів 

діафторичного, метаморфічного та метасома-

тичного генезису. Такий висновок базується на 

тому, що більшість досліджених зразків зі слі-

дами деформації, а також метаморфічних і ме-

тасоматичних перетворень, характеризуються 

змінним складом і на класифікаційних діагра-

мах потрапляють, як правило, в поля між но-

менклатурно затвердженими видами мінералів. 

Дослідженнями складу амфіболів кристаліч-

них порід фундаменту (гранодіоритів, криста-

лічних сланців, піроксен-амфіболових мігма-

титів, апоендербітів тощо), що є вмісними для 

ЧКМ, але знаходяться поза межами зон фені-

тизації (св. 968 профілю IV), визначено прина-

лежність їх до групи кальцієвих амфіболів — 

горнбленд. Аналіз співвідношення головних 

компонент показав, що рівень вмісту в них AlIV 

в позиції Т становить 1—1,5 ф. о. і свідчить про 

кремнієво-кисле середовище їх кристалізації. 

Кількість Са2+ від 1,75 до 2 ф. о. у катіонній 

групі В забезпечує їх віднесення до власне 

кальцієвої підгрупи амфіболів. Сумарна кіль-

кість Na i K у вакантній позиції А цих амфібо-

лів — 0,2—1,0 ф. о., кількісне співвідношен-

ня — 2,5 : 1. Амфіболи, що за показником 
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А(Na + K + 2Ca) можуть бути віднесені до пар-

гаситів, за іншими параметрами складу та спів-

відношення катіонів М і Т також відповідають 

горнблендам, але з підвищеним вмістом А(Na, 

K). Позитивна кореляція між Na i K та із вміс-

том AlIV свідчить про спільне джерело, а також 

про подібні умови входження цих елементів у 

кристалічні ґратки амфіболів. Сумарна кіль-

кість Fe2+ та Fe3+ у більшості досліджуваних 

зерен магнезіо-горнбленду в позиціях М1 та 

М2 у сумі сягає приблизно 2 ф. о. із співвідно-

шенням Fe3+ = –0,3062 Fe2+ + 1,1746 при R2 = 

= 0,44 (де R2 — достовірність апроксимації) за 

перевагою Mg над Fe2+. Значний вміст Fe3+ у 

кристалічній ґратці вказує, що амфібол у крис-

талічних породах є магнезіо-фері-горнблендом, 

сформованим на етапі мігматизації до станов-

лення ЧКМ. За зовнішнім виглядом та за скла-

дом виділено три головні різновиди магнезіо-

фері-горнбленд [6]: 1. Майже безбарвний мір-

мекітоподібний (з пойкілітовими включення -

ми кварцу та кальциту) трохи блакитнуватий 

магнезіо-фері-горнбленд. Під час його форму-

вання, у порівнянні із заміщуваним авгіт-

діопсидом, відбувається відносне збагачення 

кремнеземом, магнієм, із успадкованим дуже 

низьким вмістом лугів у позиції А:

(K
0,08

)(Na
0,13

Ca
1,87

)(Mg
3,62

Fe+2
0,49

Fe+3
0,89

) ×

× [Si
7,17

Al
0,69

Ti
0,03

Mn
0,02

Fe3+
0,09

]O
22

(OH)
2
;

2. Світлий, блакитно-зелений амфібол, що 

наростає на попередній різновид, а іноді без-

посередньо і діопсид-авгіт, у порівнянні з яким 

відбувається підвищення кількості глинозему 

та заліза майже удвічі з відповідним понижен-

ням вмісту кальцію. Вміст лугів збільшується 

внаслідок входження до кристалічної ґратки у 

позицію А іонів калію та натрію. Із кристаліч-

ної ґратки майже повністю зникає хлор і під-

вищується ступінь окиснення заліза: 

(Na
0,19

K
0,14

)(Na
0,16

Ca
1,84

)(Ca
0,02

Mg
3,22

Fe+2
0,87 

×

×
 
Fe+3

0,86
Mn

0,03
)[Si

6,88
Al

1,07
Ti

0,04
Mn

0,01
]O

22
(OH)

2
.

Цей горнбленд спостерігається повсюдно, 

місцями обростає облямівками більш темно- 

забарвленого синювато-зеленого амфіболу.

3. Синювато-зелений магнезіо-фері-горн-

бленд, що утворився шляхом заміщення пер-

Рис. 2. Діаграма складу амфіболів у координатах K—Na 

із ореола фенітизації Чернігівського карбонатитового 

масиву: 1 — магнезіо-фері-горнбленд; 2 — еденіт; 3 — 

фері-катофорит; 4 — близький до фері-катофориту; 

5 — калі-фері-тараміт; 6 — магнезіо-гастингсит. Кон-

тур об’єднує фігуративні точки амфіболів зони луж-

ного метасоматозу

Fig. 2. The amphiboles composition diagram in K—Na 

coordinate system from fenitization halo of Chernihivka 

carbonatite massif: 1 — magnesio-ferri-hornblende; 2 — 

edenite; 3 — ferri-catophorite; 4 — close to ferri-cato-

phorite; 5 — potassic-ferri-taramite; 6 — magnesio-has-

tingsite. The outline combines figurative points of amphi-

boles from alkaline metasomatism zone

Рис. 1. Діаграма складу амфіболів у координатах AlIV — 

(Na + K) — (Fe + Mn)/(Fe + Mg + Mn) — із ореола 

фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву. 

Позначення 1—6 (рис. 2). Контури площ розповсю-

дження точок складу амфіболів, за [2]: 7 — Чернігів-

ського масиву, 8 — Октябрського масиву, 9 — Мало-

терсянського масиву

Fig. 1. The amphiboles composition diagram in AlIV — (Na + 

+ K) — (Fe + Mn)/(Fe + Mg + Mn) coordinate system from 

fenitization halo of Chernihivka carbonatite massif. The fi-

gu rative points 1—6 (Fig. 2). Areas outlines of amp hiboles 

composition points distribution by [2]: 7 — Cher nihivka 

massif, 8 — Oktyabrsky massif, 9 — Malotersyansky massif
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винних піроксенів, відповідає перехідним різ-

новидам від магнезіо-фері-горнбленду до пар-

гаситу з відповідною кристалохімічною фор-

 мулою:

(Na
0,43

K
0,19

)(Na
0,21

Ca
1,79

)(Mg
3,27

Fe+2
0,70 

×
 

× Fe+3
1,04

)[Si
6,48

Al
1,42

Ti
0,08

Mn
0,02

]O
22

(OH)
2
.

Підвищення в цьому амфіболі вмісту лугів у 

позиції А, заліза в катіонній групі С із виносом 

кальцію та магнію, а також збільшення ролі 

алюмінію, що заміщує в кристалічній ґратці у 

позиції Т кремній, свідчать про єдиний про-

гресивний напрям доростання попередньої 

фази новим магнезіо-фері-горнблендом (май-

же паргаситом), рівноважним в умовах амфі-

болітової фації ультраметаморфізму, за якої від-

бувалася мігматизація кристалічних порід гра-

нулітового комплексу Західного Приазов’я. При 

цьому процес заміщення піроксенів амфіболом 

навіть у сусідніх зернах має різну інтенсивність 

та локальний характер. 

Ближче до карбонатитових жил у амфібол-

біотит-піроксенових плагіогнейсах, що скла-

дають протоліти серед лужних порід ЧКМ 

(св. 741-л (Х)), виявлені густозабарвлені си-

нювато-зелені амфіболи, віднесені до магнезіо-

гастингситу. Вони характеризуються високим 

вмістом AlVI, заліза, що перевищує кількість 

магнію, та калію. За особливостями складу по-

дібні до амфіболів вмісних гнейсо-мігматитів у 

Середній склад головних видів кальцієвих та натрій-кальцієвих 
амфіболів ореола фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву, мас. %
The average composition of calcium and sodium-calcium amphiboles of Chernihivka massif fenitization halo, wt %

Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SiO
2

46,98 45,55 50,84 49,16 40,67 45,22 42,86 51,46 46,46 46,99 48,25

TiO
2

0,79 0,73 0,23 0,05 1,34 1,24 0,60 1,18 1,75 0,31 1,32

Al
2
O

3
7,11 8,47 3,19 3,59 11,57 7,96 9,68 3,66 6,82 8,40 7,01

Fe
2
O

3
7,49 9,74 0,00 0,00 8,55 11,21 18,28 12,56 7,28 9,34 5,76

FeO 9,25 5,81 10,80 13,39 10,96 5,66 0,00 2,24 7,46 0,12 7,07

MnO 0,29 0,13 0,17 0,08 0,06 0,37 0,54 0,19 0,22 0,21 0,02

MgO 14,11 15,41 12,62 12,88 11,56 14,69 15,31 17,08 15,51 19,90 16,15

CaO 11,66 11,74 19,31 14,91 11,60 9,57 9,47 6,96 10,01 10,63 9,26

Na
2
O 2,00 2,32 2,81 2,70 2,51 3,94 1,87 4,57 3,94 4,38 4,62

K
2
O 1,06 1,07 0,05 0,70 1,99 1,27 3,20 1,35 1,26 0,66 1,11

Cl 0,02 0,00 0,01 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00

H
2
O 2,09 2,11 2,07 2,00 2,03 2,10 2,10 2,16 2,09 2,16 2,12

Формульні коефіцієнти (apfu або ф. о.)  

Si 6,78 6,48 7,35 7,33 5,99 6,47 6,10 7,15 6,65 6,52 6,83

AlIV 1,15 1,42 0,54 0,63 1,99 1,34 1,62 0,60 1,15 1,37 1,17

AlVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ti 0,08 0,08 0,02 0,01 0,15 0,13 0,06 0,12 0,19 0,03 0,14

Fe3+ 0,80 1,04 0,02 0,00 0,95 1,21 1,96 1,31 0,78 0,97 0,61

Fe2+ 1,09 0,70 1,29 1,67 1,35 0,68 0,00 0,26 0,89 0,01 0,84

Mn 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,05 0,07 0,02 0,03 0,02 0,00

Mg 3,06 3,27 2,72 2,86 2,54 3,13 3,25 3,54 3,31 4,11 3,41

Ca 1,80 1,79 2,99 2,38 1,83 1,47 1,44 1,04 1,53 1,58 1,40

Na 0,55 0,64 0,79 0,78 0,72 1,09 0,52 1,23 1,09 1,18 1,27

K 0,19 0,19 0,01 0,13 0,37 0,23 0,58 0,24 0,23 0,12 0,20

Кількість аналізів 16 5 5 4 8 5 2 7 6 9 2

П р и м і т к а. 1, 2 — магнезіо-фері-горнбленд, св. 968 (IV); 3, 4 — еденіт, св. 741-л (X), св. 966; 5, 6 — магнезіо-

гастингсит, св. 741-л (X); 7 — калі-фері-тараміт, св. 741-л (X); 8 — фері-катофорит, св. 741-л (X); 9 — проміжний 

між магнезіо-фері-горнблендом та фері-катофоритом, св. 834-л (XIII+200); 10 — проміжний між магне зіо-гас-

тингситом та фері-катофоритом, св. 834-л (XIII+200); 11 — фері-катофорит, св. 834-л (XIII+200).

N o t e. 1, 2 — magnesio-ferri-hornblende, bh. 968 (IV); 3, 4 — edenite, bh. 741-л (X), bh. 966; 5, 6 — magnesio-hastingsite, 

bh. 741-л (X); 7 — potassic-ferri-taramite, bh. 741-л (X); 8 — ferri-catophorite, bh. 741-л (X); the intermediate between 

magnesio-ferri-hornblende and ferri-catophorite, bh. 834-л (XIII+200); 10 — the intermediate between magnesio-has-

tingsite and ferri-catophorite, bh. 834-л (XIII+200). 
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св. 968 (IV), відрізняючись більш залізистим 

складом вихідних авгітів та геденбергітів [5] 

(рис. 1):

(Na
0,58

K
0,38

)(Na
0,14

Ca
1,84

Mg
0,02

)(Mg
2,52

Fe+2
1,41 

× 

×
 
Fe+3

0,85
Al

0,05
Ti

0,16
Mn

0,01
)[Si

6,01
Al

1,99
]O

22
(OH)

2
.

Цій групі амфіболів притаманне майже по-

вне закриття натрієм та калієм вакантної каті-

онної позиції А за рахунок максимального 

збільшення вмісту натрію, а також двократно-

го підвищення кількості калію, що відбувалося 

у два етапи — у ході мігматизації та фенітизації 

(рис. 1, 2).

В альбітових фенітах зелені амфіболи альбі-

титів та біотит-амфібол-піроксенових утво-

рень у безпосередній близькості до карбонати-

тових жил (св. 741-л (Х), 834-л (XIII+200)) за 

рівнем натрію в позиціях А та М4 наближені до 

фері-катофориту або калі-фері-тараміту і роз-

різняються між собою за вмістом AlIV, K, Ti та 

Fe+3 (таблиця): 

(Na
0,67

K
0,20

)(Na
0,60

Ca
1,40

)(Mg
3,41

Fe+2
0,84 

× 

× Fe+3
0,61

Ti
0,14

)[Si
6,83

Al
1,17

]O
22

(OH)
2
.

Особливістю переходу кальцієвих амфіболів 

у розряд натрій-кальцієвих є відносне збіль-

шення в їх складі натрію в позиціях А і М4, а 

співвідношення заліза та магнію визначає но-

менклатурну назву амфіболу. За наявності 

алюмінію в катіонних групах Т і С, або за його 

відсутності, амфіболи можуть бути віднесені 

до тараміту, катофориту, або рихтериту за умо-

ви недосичення кальцієм позиції М4 і високо-

го вмісту лугів, що компенсують наповнення 

ними групи В та вакансії в позиції А. За нестачі 

лугів, коли решта умов не змінюються, вони 

переходять у баруазит-вінчитову асоціацію. 

Така нестійкість номенклатурної ознаки того 

чи іншого амфіболу, навіть у межах одного або 

сусідніх зерен у метасоматично змінених поро-

дах, призводить до неоднозначної оцінки ре-

зультату аналітичних досліджень. Тому автор 

пропонує у процесі дослідження метасоматич-

но змінених амфіболів у фенітових ореолах не 

виділяти окремі номенклатурні (рихтерит, ка-

тофорит, баруазит тощо) назви мінералів, а 

об’єд нувати їх у цілому на рівні підгрупи нат-

рій-кальцієвих амфіболів. За такого підходу влас-

не наявність у породах натрій-каль ціє вих ам-

фіболів є найважливішою діагностичною озна-

кою охоплення порід ореолом фенітизації. 

Висновки. Аналіз отриманої петрографічної 

та аналітичної інформації свідчить: 1. Ознакою 

приналежності амфіболів до ореола фенітиза-

ції є віднесення їх до підкласу натрій-кальцієвих 

амфіболів. Інтенсивність змінення їх складу вна-

слідок фенітизації не однакова і, можливо, про-

порційна характеру та ступеню міжзернової трі-

щинуватості порід фундаменту під час проник-

нення в них метасоматизувальних розчинів у 

процесі становлення карбонатитового комплексу. 

2. Припускається, що амфіболи протолітів 

кристалізувалися в умовах високотемператур-

ної амфіболітової фації метаморфізму, а за скла-

дом відповідали магнезіо-фері-горнбленду. Во-

ни формувалися за рахунок перекристалізації 

первинних піроксенів відповідно до режиму 

метаморфізму, що спричинив коливання їхньо-

го складу або в різних ділянках порід, або в ме-

жах конкретних зерен. Тому можна вважати, 

що більшість досліджених реліктових амфіболів 

із кристалічних порід фундаменту Новополтав-

ської ділянки Чернігівської тектонічної зони, 

в межах якої інтрудував карбонатитовий комп-

лекс, є похідними більш раннього етапу мігма-

тизації піроксенових та піроксенвмісних порід. 

3. У процесі фенітизації за рахунок одночас-

ного збільшення їхньої калієвості та натрієвос-

ті досліджені мінерали були перетворені у калі-

еденіти, магнезіо-гастингсити та амфіболи, пе-

рехідні до фері-катофоритів. У межах ореола 

фенітизації в протолітах можуть зберігатися 

ділянки майже незмінених порід із реліктовим 

"метаморфічним" амфіболом. Максимальне олу -

говування амфіболів у фенітовому ореолі, як 

правило, не перевищує рівня фері-катофориту.

Автор щиро вдячна докт. геол. наук С.Є. Шню-

кову та докт. геол.-мінерал. наук С.Г. Кривдіку за 

надані для дослідження зразки порід та цінні по-

ради стосовно дослідження складу амфіболів. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АМФИБОЛОВ 

ИЗ ПОРОД ОРЕОЛА ФЕНИТИЗАЦИИ ЧЕРНИГОВСКОГО 

КАРБОНАТИТОВОГО МАССИВА ПРИАЗОВЬЯ (УКРАИНСКИЙ ЩИТ)

Проанализирован состав амфиболов из кристаллических пород фундамента Новополтавского участка в пределах 

Черниговской разломной зоны Западного Приазовья. Обозначено две группы амфиболов: первая связана с 

этапом мигматизации гранулитового комплекса, вторая — с формированием ореола фенитизации вокруг карбо-

натитового массива, который накладывается на первую ассоциацию. С этапом мигматизации связаны амфиболы 

кальциевой группы (магнезио-горнбленд) с разным уровнем содержания щелочей и выдержанным соотношени-

ем K/Na и Al/Si. Этап фенитизации сопровождался амфиболами натрий-кальциевой подгруппы.

Ключевые слова: Украинский щит, Западное Приазовье, Черниговский карбонатитовый массив, ореол фенитиза-

ции, амфибол, типохимизм.
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THE CHEMICAL COMPOSITION OF AMPHIBOLES 

FROM FENITIZATION HALO ROCKS OF CHERNIHIVKA 

CARBONATITE MASSIF OF AZOV REGION (THE UKRAINIAN SHIELD)

Amphiboles composition from crystalline rocks of Novopoltavska area basement within Chernihivka fault zone (West Azov 

region), that contain Chernihivka massif of alkaline ultrabasic rocks and carbonatites (fenites, syenites, micaceous 

ultrabasites, carbonatites) etc., has been analyzed. Two groups of amphiboles have been found in these rocks: the first, more 

ancient group is associated with the migmatization stage of granulite complex; the second, younger one — with the 

fenitization halo formation around the carbonatite massif. The calcium subgroup amphiboles belong to the migmatization 

stage (magnesio-hornblende). The sodium-calcium subgroup amphiboles are typical of the fenitization stage. The direction 

of basement rocks mineral composition change depends primarily on migmatization process character and enderbite 

(plagiogranulite) complex granitization intensity, which precede the Chernihivka deep-seated fault inception and the 

alkaline-ultrabasic linear massif with carbonatites and fenitization halo formation within it. The migmatization stage is 

characterized by magnesio-hornblende and edenite formation associated with biotite in rocks, and potassic-bearing varieties 

of these amphiboles within intensive feldspathization places. Sodium varieties of calcium amphiboles with gradual 

transformation into sodium-calcium (catophorite, taramite) dominate in fenite halo. 

Keywords: Ukrainian Shield, West Azov region, Chernihivka carbonatite massif, fenite halos, amphiboles, typochemism.
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