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ІСТОРІЯ ГЕОХРОНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКЦІЇ ЗРАЗКІВ  
ПЕРШИХ ДАТОВАНИХ ПОРІД НАЦІОНАЛЬНОГО  
НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ

описано загальні характеристики  перших датованих зразків порід українського щита, депонованих у націо-
нальному науково-природничому музеї нан україни. Значну частину з них було відібрано видатними геолога-
ми україни в.І. лучицьким і м.І. Безбородьком. наведено склад і місця відбору зразків.
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Вступ. створенням детальної геохронологічної 
шкали докембрію україни займався колектив 
науковців під керівництвом академіка м.П. се-
мененка ще з 1950 р. у результаті видано мо-
нографію "геохронология докембрия украи-
ны" [1] і створено опорну геохронологічну ко-
лекцію докембрію україни. 

Цю колекцію співробітники Інституту гео-
логічних наук збирали під час польових робіт,  
а також зі зразків, відібраних раніше видатни-
ми петрографами україни. систематизована за 
геохронологічної шкалою, що була затвердже-
на українською республіканською міжвідом-
чою комісією (урмк) 1967 р., колекція сьо-
годні зберігає свій початковий вигляд вже в 
стінах національного науково-природничого 
музею (ннПм) нан україни. 

геохронологічна колекція набула меморі-
ального значення і несе історичну інформацію 
про наукові погляди початку 1960-х років на 
історію геологічного розвитку докембрію ук-
раїни. Значна частина зразків, що увійшли до 
складу цієї колекції, зібрані засновниками пе-
трології докембрію україни в.І. лучицьким і 

м.І. Безбородьком. Фактично у цьому році 
можна святкувати ювілей геохронологічної ко-
лекції докембрію україни. 

Метою цієї роботи є ознайомлення читачів 
із наявними в ннПм фондовими матеріалами 
з геохронології докембрію україни. стаття 
може стати поштовхом для інтеграції наявних 
у країні баз даних з геохронології докембрію та 
є закликом до використання кам’яного матері-
алу ннПм вченими з різних установ, несе 
просвітницьку місію для широкого загалу фа-
хівців, адже знайомить із національним геоло-
гічним надбанням. 

Матеріали геохронології докембрію, що екс-
понуються у ННПМ НАН України. до складу 
колекції "геохронологія докембрію україни" 
ннПм входять 876 зразків докембрійських 
гірських порід, що систематизовані згідно зі 
стратиграфічною схемою докембрію украї-
ни, складеною у 1965 р. засновником геохро- 
 нології україни академіком м.П. семененком 
(табл. 1).

Зразки, що представлені у вітринах, відо-
бражають погляди геологів 1960-х рр. геохро-
нологічна колекція ннПм нан україни є, в 
першу чергу, історичною цінністю. вона відо-
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Таблиця 1. Стратиграфічна схема докембрію України (склав М.П. Семененко) *
Table 1. Stratigraphic scheme of the Precambrian of Ukraine (compiled by M.P. Semenenko) *

мегацикл

570—700 млн рр. рахівський орогенез

рифей  
(докембрій V)

рифей ІІ рахівські граніти Платформні відклади

серія метаморфічних сланців 
фундаменту Передкарпатського 
прогину. рахівська серія гнейсів  
і сланців

валдайська серія
волинська серія
Поліська серія

800—1000 млн рр. таврійський (гіперборейський) орогенез

рифей І граніти фундаменту криму, гнейси

1200—1500 млн рр. овруцький орогенез

Пізній протерозой 
(докембрій IV)

Пізній 
протерозой ІІ

Північно-західна частина щита Приазов’я

дайки діабазу
Пержанська зона метасоматозу, 
пержанські граніти, коростенські 
граніти

катеринівські граніти
нефелінові сієніти

овруцька серія:
товкачівська світа
білокоровицька світа

1500—1700 млн рр. волинський орогенез

Пізній 
протерозой І

осницькі і новоград-волинські граніти
осницька вулканогенна серія
нововолинська серія гнейсів

1700—2000 млн рр. криворізький орогенез

ранній 
протерозой

(докембрій IІІ)

кіровоградські, інгулецькі, житомирські і анатолійські граніти

Інгуло-Інгулецький водорозділ криворізький синклінорій Приазов’я

Інгульська серія гнейсів Інгулецька серія ритмічних 
сланців, гнейсів і кварцитів

обіточенська серія 
ритмічних гнейсів

неузгодженість

криворізька серія:
верхня залізисто-кремнисто-слан-
цева світа; нижня світа тальків, пі с-
ковиків, філітів

2000—2300 млн рр. Бузько-Подільський орогенез

а
рх

ей
 

(д
ок

ем
бр

ій
 І

І)

архей ІІ Червоні граніти та чарнокіти, чудново-бердичівські граніти, салтичанські граніти

Західна частина Центральна частина Приазовська частина

хащувато-заваллівська серія пе - 
решарування гнейсів, ультра ме - 
табазитів; бузька серія пірок се-
нових гнейсів і чарнокітів; те те-
рівська серія гнейсів; кордієрит-
гранатова, гнейсо-мігматитова 
серія р. гнилоп’ять

саксаганська метабазитова се рія; 
оріхівська серія; залізисто-крем-
нисто-гнейсова і залізисто-крем-
нисто-метаультрабазитова світи

обіточенська мета-
ба  зитова серія з про-
шарками залізистих 
кварцитів
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Закінчення табл. 1. 
The End of Table 1

мегацикл

2300—2700 млн рр. Базавлуцький орогенез

архей І Інтрузії сірих гранітів і гранодіоритів р. Базавлук

верхньобазавлуцька серія:
верхня сланцево-кератофірова світа, ультрабазитова світа

нижньобазавлуцька серія:
верхня метабазитова світа, залізисто-кремнисто-метабазитова світа,
нижня метабазитова світа

росинська серія 
метаультрабазитів  
і залізисто-крем нис-
тих порід

2700—3100 млн рр. аульський орогенез

к
ат

ар
хе

й
до

ке
м

бр
ій

 І

катархей ІІ сірі граніти і гранодіорити та їхні мігматити, порфірові демуринські граніти,  
червоні граніти закруту р. дніпро

романково-таромська серія гнейсів (села аули, кобрино, романково, таромске), 
волинянська серія гнейсів і метаультрабазитів, демуринська серія гнейсів, західно-
приазовська (стульнівська) метабазитова серія

3100—3500 млн рр. конкський орогенез

катархей І верхньоконкська серія:
сланцева світа, залізисто-кремнисто-сланцева (веселянсько-кирпотинська) світа, 
проміжна ультрабазитова світа

нижньоконкська серія:
верхня зеленосланцева світа, середня залізисто-кремнисто-спілітова світа, нижня 
метабазитова світа з пісковиком і кварцитами

П р и м і т к а. * Переклад мій, м.р., за [1, табл. 78, с. 176—177)].
n o t e. * My translation, M.r., for [1, table 78, рp. 176-177].

Таблиця 2. Вік докембрійських гірських порід, визначений для зразків з колекції, 
що експонується у кабінеті "Геохронологія докембрію України"
Table 2. Age of Precambrian rocks determined for samples from the collection, 
which is exhibited in the Cabinet of Ukraine Precambrian geochronology

серія світа
Порода  

(місце відбору)
вік,  

млн рр.

демуринські 
порфіроподібні 

граніти

граніт рожевий біотитовий порфіроподібний (дніпропетровська обл., 
с. домоткань)

2080 

граніт рожевий жильний (дніпропетровська обл., с. мішурин ріг) 3000

мокромосковські 
граніти

граніт ортитів (Запорізька обл., с. салтичія) 2000—2100

те
те

рі
вс

ьк
а 

се
рі

я

го
ро

дс
ьк

а 
св

іт
а

гнейс біотитовий (Житомирьска обл., р. тетерів) 1400

гнейс силіманіт-біотит-плагіоклазовий (Житомирська обл., с. левків) 1700

гнейс біотит-плагіоклазовий (Житомирська обл., б. кощарище) 1701

гнейс карбонат-амфібол-піроксеновий (Житомирська обл., р. тетерів, 
с. мінини)

2300

к
оч

ер
ів

сь
ка

 с
ві

та
 гнейс амфібол-піроксеновий (Житомирська обл., р. тетерів) 1300

гнейс біотит-амфіболовий (Житомирська обл., р. тетерів) 2300

граніт анатолійський (донецька обл., с. лідино) 1870

граніт рожевий анатолійський (донецька обл., с. корань) 1900

Порфірит епідіабазовий (ровенська обл., сарненський р-н, с. віри) 1700

метагабро кварц-біотит-амфіболове (ровенська обл., сарненський р-н, с. віри) 1740

лептит (ровенська обл.) 1355
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Таблиця 3. Вік серій та комплексів докембрію України, 
за сучасними даними [3, 4]
Table 3. Age of Precambrian rocks of Ukraine  
by new dates [3, 4] 

серія
вік,  

млн рр. 

демуринські порфіроподібні граніти 2849 ± 100
мокромосковські граніти 2789—2811
тетерівська серія 2020—2160
кам’яномогильський комплекс (кате-
ри нівські граніти) 

1713—1775

овруцька серія 1717—1822
Пержанські граніти 1650—1795

Закінчення табл. 2. 
The End of Table 2

серія світа
Порода  

(місце відбору)
вік,  

млн рр.

катеринівські 
граніти

Зона біотитизації сірого граніту (донецька обл., с. катеринівка) 1660

граніт рожевий (донецька обл., с. катеринівка) 1700—1800

граніт рожевий (донецька обл., с. кам’яні могили) 1700—1800

о
вр

уц
ьк

а 
се

рі
я

Б
іл

ок
ор

ов
и

ц
ьк

а 
св

іт
а туф в аспідних сланцях (Житомирська обл.) 1530

сланець метаморфізований, фельдшпатизований пержанським гранітом 
(Житомирська обл., овруцький р-н) 

1280

сланець аспідний ороговикований у контакті з гранітом (Житомирська обл., 
овруцький р-н, с. Збранки)

1440

сланець аспідний (Житомирська обл., овруцький р-н) 1260

діабаз ороговикований (Житомирська обл., овруцький р-н) 1230

сланець аспідний (Житомирська обл., овруцький р-н) 1320

Пержанські  
граніти

мігматит (Житомирська обл., с. хочин) 1490

сієніт лужний (Житомирська обл., с. Перга) 1510

граніт-порфір (Житомирська обл., с. Перга) 1180

граніт-порфір (Житомирська обл., с. Перга) 1180

граніт середньозернистий з гнейсоподібною текстурою (динамограніт) 
(Житомирська обл., олевський р-н, р. удоть, с. Перга)

1180

мігматит (Житомирська обл., с. омельчино) 1800

амфіболовий альбітит (Житомирська обл., с. Перга) 1350

бражає уявлення про час та послідовність фор-
мування різних ділянок українського щита, 
що панували більше ніж півстоліття тому серед 
української геологічної спільноти. на сучас-
ному етапі накопичено багато даних щодо ви-
значення віку гірських порід за допомогою ра-
діогеохронологічних методів і створено нову 
стратифікацію докембрію україни, де погляди 
на вікові співвідношення між світами і комп-
лексами суттєво змінено [3, 4].

для 30 зразків із кабінету "геохронологія  
докембрію україни", виставлених у вітринах 
(1960-х рр.) у лабораторії геохронології Інсти-
туту геологічних наук нан україни визначено 
вік (табл. 2). Перехресне визначення радіо-
ізотопного віку виконано за амфіболами та 
слюдами — калій-аргоновим методом, за акце-
соріями (монацит, циркон і ортит) — уран-
торій-свинцевим методом [2]. у результаті су-
часних досліджень уран-свинцевим методом 
показано, що вік гірських порід, приналежних 
до різних серій і комплексів докембрію, інший 
(табл. 3). 

Висновки. колекція "геохронологія докемб-
рію україни" демонструє точку зору на еволю-

цію докембрію, що виникла як результат ана-
лізу перших калій-аргонових визначень віку 
гірських порід українського щита. атрибуто-
вані зразки з цієї колекції можуть бути вико-
ристані для новітніх лабораторних досліджень. 
Зразки, для яких свого часу був визначений 
абсолютний вік, сьогодні несуть історичну 
цінність, вони є речовинним доказом коло-
сальної праці, виконаної командою засновни-
ків геохронології докембрію україни. 
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наЦионалЬного науЧно-ПриродоведЧеского муЗея нан украинЫ

описаны общие характеристики первых датированных образцов пород украинского щита, депонированных в 
национальном научно-природоведческом музее нан украины. Значительная их часть была отобрана выдаю-
щимися геологами украины в.и. лучицким и н.и. Безбородько. Приведены состав и места отбора образцов.

Ключевые слова: геохронология, петрография, коллекции образцов горных пород, украинский щит, гранитоиды.
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the hIStory of GeochronoloGIcal reSearch In ukraIne
on the eXaMPle of collectIon of the fIrSt dated rock SaMPleS 
of the natIonal ScIentIfIc MuSeuM of natural hIStory of the naS of ukraIne

General characteristics of the first dated samples of the ukrainian Shield rocks deposited in the national Scientific Museum 
of natural history of the national academy of Sciences of ukraine are described. their significant part was selected by the 
outstanding geologists of ukraine V.I. luchytsky and M.I. Bezborodko. composition and places of sampling are presented 
in the article.

Keywords: geochronology, petrography, collection of samples of rocks, the ukrainian Shield, granitoids.


