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ПЕРЕДМОВА

оли цю книгу вже готували до  

друку, пішли з життя автори її ідеї 

та тексту – Іван Корнійович Ла-

тиш та Іван Андрійович Падалка. Оби-

два вони прожили довгі життя, віддані 

вивченню природи та геологічній науці, 

працювали у різних регіонах і різних на-

укових установах Радянського Союзу й 

України.

На особливу повагу ці вчені заслуго-

вують як автори численних монографій – 

суто наукових, навчально-методичних, 

довідкових і науково-популярних. Серед 

них – написані ними у плідному співав-

торстві “Перлини України” і “Коштовне 

та декоративне каміння України”.

Протягом усього свого життя вони 

намагалися як учені популяризувати до-

сягнення науки і як письменники прище-

пити читачам любов до природи, свідоме 

прагнення до гармонії з довкіллям. Тож 

завершуючи останню книгу І.К. Латиша 

та І.А. Падалки ми хотіли вшанувати їх 

світлу пам’ять, додати ще одну сторінку 

до спогадів про Геологів.
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сесвіт, який ми спостерігаємо, міс-

тить лише 1/9 речовини, з якої, 

згідно із розрахунками, має бути 

утворена його маса. Отже, від нас прихо-

вано 8/9 речовини. Відомий нам Всесвіт 

виник близько 18—20 млрд років тому. До 

того часу вся речовина знаходилася в 

умовах надвисоких температури і густи-

ни, які сучасна фізика не в змозі описа ти. 

Такий стан речовини називають “сингу-

лярним”.

Теорію Всесвіту, що розширюєть ся, або 

“Великого Вибуху”, створив А.А. Фрид-   

ман (1922). Сучасна теоретична фізика 

до  стовірно описує процеси “Великого Ви-

буху”, але тільки після 1/100 с з моменту 

його початку. Так, температура в 1032 К 

була досягнута через 10—43 с, 1010 К — 

через 1 с, а 103 К — через 1 млн років. Ре-

човина, що розширюється, ставала менш 

щільною й менш гарячою.

Уже через декілька хвилин після по-

чатку “Великого Вибуху” був можливий 

первинний нуклеосинтез, а через 1 млн 

років — і формування атомів. З того мо-

менту речовина Всесвіту безперервно роз-

ширюється, всі об’єкти в ній — і галакти-

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
ПРО ГЕОЛОГІЮ
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ки і зірки — равновіддалюються один від одного. Це роз-

ширення “всіх від усіх” у даний час добре підтверджує низка 

експериментальних фактів: “розгін” галактик і скупчення 

галактик; “реліктове” (фонове електромагнітне) випромі-

нювання, однакове за всіма напрямками і незалежне від часу 

доби, еквівалентне випромінюванню, як говорять фізики, 

абсолютно чорного тіла з температурою 2,75 К. За це видат-

не відкриття американські астрономи Арно Пензіс и Роберт 

Вілсон у 1978 р. були удостоєні Нобелівської премії. Наяв-

ний хімічний склад Всесвіту — 3/4 водню і 1/4 гелію (решта 

всіх елементів не перевищує у складі Всесвіту навіть 1 %).

Приблизно через 1 млрд років після початку “Великого 

Вибуху” в результаті стиснення величезних газових хмар 

або їх протяжних газових фрагментів стали формуватися 

зірки і галактики — скупчення мільйонів зірок… Наше Сон-

це — рядова зірка, жовтий карлик, що знаходиться в Галак-

тиці Чумацького Шляху, одній із сотень мільйонів галактик, 

а Земля — лише одна з дев’яти планет Сонячної системи, 

маленька частинка Всесвіту.

Геологія — наука про Землю. Принаймні, так мало би 

бути. А насправді склалось інакше. По-перше, до геологіч-

них питань належить вивченння складу космічних об’єктів 

і речовини, що їх складає. Досягнення космічної мінерало-

гії дають змогу робити припущення щодо середнього хіміч-

ного складу Землі. По-друге, переважна більшість геоло-

гів — дослідників Землі — вивчає земну кору, тобто верхню 

та найтоншу із земних оболонок, і літосферу — твердий шар 

верхньої мантії Землі. Потужність земної кори змінюється 

від 6—7 км під глибинними ділянками океанів до 35—40 км 

під рівнинними платформними територіями і сягає макси-

мального значення під гірськими спорудами — до 50—75 км.

Розвиваючись, геологія розгалужувалась, а на межі з ін-

шими науками давала початок інтегрованим наукам — гео-

фізиці, геохімії, геоморфології тощо.
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Саме геофізиці ми завдячуємо нашим знанням про гли-

бини Землі, які не можемо вивчати безпосередньо. Адже 

найглибшу у світі свердловину пробурено на Кольському 

півострові (Росія) майже на 13 км. Матеріал з більшої гли-

бини “постачають” геологам для вивчення вулкани, які ви-

носять на земну поверхню уламки порід верхньої мантії, та 

алмазоносні трубки вибуху, глибина формування речови-

ни яких становить 150—200 км. Про те, що знаходиться 

глибше, нам розповідають поздовжні й поперечні хвилі, 

швидкість поширення, заломлення і відбиття яких, тобто 

параметри проходження, залежать від середовища. На межі 

зміни стану середовища зазначені параметри різко зміню-

ються, що і фіксують сейсмічні станції.

Для розуміння геодинамічних процесів Землі важливи-

ми є механічні властивості речовини на всіх рівнях. Літос-

фера є загалом крихкішою, ніж нижня частина верхньої 

мантії — грануліто-базитовий шар, до того ж вона не одно-

рідна у горизонтальному напрямку. Саме у літосфері, осо-

бливо в її верхній частині, утворюються розломи.

Астеносферний шар, що підстилає літосферу, розміщу-

ється щонайближче до поверхні під океанами, від 10—20 до 

80—200 км, і глибше, від 80 до 400 км, — під континентами, 

причому залягання астеносфери глибше під давнішими ге-

ологічними структурами (наприклад, під докембрійськими 

платформами), ніж під молодими. Потужність і глибина 

розміщення астеносферного шару сильно змінюються в го-

ризонтальному і вертикальному напрямках. У сучасних 

гео тектонічних побудовах астеносферному шару відводить-

ся роль своєрідного мастила, пластичного матеріалу, по 

якому можуть переміщуватися шари мантії і земної кори — 

літосферні плити, він відіграє найважливішу роль у тек-

тонічній та магматичній активності плит літосфери і забез-

печує їх ізостатичну рівновагу. Глибше 700 км у мантії не 

зафіксовано вогнищ землетрусів, що свідчить про немож-

ливість виникнення сколів. 
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Земна кора унизу обмежена дуже чіткою поверхнею, на 

якій відбувається стрибок швидкості поширення поздо-

вжніх і поперечних хвиль, — поділом Мохоровичича або 

Мохо (відкрита югославським геофізиком А. Мохоровичи-

чем у 1909 р.). Нижче земної кори розміщується мантія, яка 

на глибині близько 1000 км розділяється на верхню і ниж-

ню. На глибині 2900 км зафіксовано другу поверхню стриб-

ка швидкості поширення хвиль — поверхню Гутенберга 

(відкрита німецьким фізиком Бено Гутенбергом у 1913 р.), 

яка є верхнею межею зовнішнього ядра. Перехідна оболон-

ка на глибині 4980—5120 км відокремлює зовнішнє ядро від 

внутрішнього, у якому на глибині близько 6370 км знахо-

диться центр Землі. Зрозуміло, що ці цифри є дещо орієн-

товними хоча б тому, що Земля є тривісним еліпсоїдом 

обертання: найбільший і найменший радіуси у площині ек-

ватора відрізняються приблизно на 200 м, а екваторіальний 

радіус Землі довший за полярний на 20 км.

Таким чином, Земля виявляється розшарованою на ме-

талеве ядро і тверду силікатну мантію і кору, що обумовлено 

різною густиною і температурою плавлення, тобто відмін-

ностями фізичних властивостей речовини мантії та ядра. Ці 

відмінності могли сформуватися ще на стадії гетерогенної 

акреції планети. Земна кора — тонка оболонка нашої пла-

нети, збагачена легкоплавкими сполуками, що утворилися 

за умов плавлення мантійної речовини. Тому магматизм, в 

усіх його проявах, і є тим головним механізмом, що забез-

печує формування легкоплавкої фракції та просування її у 

зовнішню зону Землі, тобто формування земної кори. Маг-

матичні процеси зафіксовані з найранішого геологічного 

часу, породи якого доступні спостереженню, тоді ж почала-

ся дегазація мантії, внаслідок чого сформувалися атмосфе-

ра та гідросфера.

Частка земної кори у загальному об’ємі Землі становить 

1,5 %, мантії — близько 80, ядра — понад 16 %. За наявністю 
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гранітного шару виділяють два типи земної кори — океа-

нічну і континентальну. 

Верхній шар континентальної кори скла дається з грані-

тів і метаморфічних порід, які відслонюються на щитах ста-

родавніх платформ. 

Нижній шар кори практично ніде не розкритий, але в 

його складі мають пе реважати основні породи — базити, як 

магматичні, так і  метаморфічні. Про це свідчать геофізичні 

та експериментальні дані.

До геологічних наук належать науки, метою яких є ви-

вчення речовинного складу літосфери: гірських порід, мі-

нералів, хімічних елементів. Дві науки з однаковими, на 

перший погляд, назвами — петрографія і літологія — від-

різняються за предметом дослідження. Петрографія вивчає 

гірські породи магматичного і метаморфічного походжен-

ня, а літологія — осадового. Складові частини порід — мі-

нерали, тобто природні хімічні сполуки або окремі хімічні 

елементи, вивчає мінералогія. Кристали і кристалічний 

стан мінералів є предметом вивчення кристалографії та 

кристалохімії. Речовинний склад літосфери загалом, істо-

рію перебування у ній елементів, закони їх розподілу у над-

рах та на поверхні Землі вивчає геохімія. З неї виокремилась 

ізотопна геохімія — “тонка” наука, яка дає змогу за співвід-

ношенням ізотопів елементів визначати вік гірських порід і 

процесів їх перетворення.

З розвитком геохімії пов’язане визначення середнього 

хімічного складу земної кори та різних типів порід. Поруч із 

іменами закордонних учених, які стояли біля витоків гео-

хімії (Ф. Кларка, В. Гольдшмідта), називають імена В. Вер-

надського і О. Ферсмана. За результатами досліджень вони 

встановили, що основні хімічні зміни у земній корі визна-

чені геохімічною історією головних породоутворювальних 

елементів, вміст яких перевищує 1 %. Більш ніж на 98 % 

земна кора складена киснем, кремнієм, алюмінієм, залізом, 
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магнієм, кальцієм, натрієм та калієм, при цьому понад 80 % 

припадає на кисень, кремній та алюміній. Через високий 

вміст цих елементів земна кора відрізняється від мантії та 

ядра, оскільки саме вони є основними складовими мінера-

лів гірських порід.

Мінерали виникають унаслідок фізико-хімічних проце-

сів, що відбуваються у надрах Землі та на її поверхні. На 

цей час у світі відомо понад 2000 мінералів, більшість з 

них перебуває у кристалічному стані, значно менше — 

в аморфному. 

Властивості кристалічних речовин визначені їхнім скла-

дом і кристалічною структурою, тобто впорядкованим роз-

міщенням окремих елементів. Завдяки цьому кристалічні 

речовини мають здатність до самоогранування, тобто утво-

рення багатогранників — кристалів. За різних фізико-

хімічних умов одна речовина здатна набувати різної вну-

трішньої будови, а відповідно, і різних фізичних властивос-

тей, тобто утворювати різні мінерали. Це явище має назву 

поліморфізму, і найяскравішим прикладом поліморфних 

модифікацій є модифікації вуглецю — графіт і алмаз.

Форми знаходження кристалів — закономірні зростан-

ня, окремі кристали, їх скупчення, скупчення зерен розпо-

відають про умови утворення мінералів і формування порід. 

Сталі фізичні властивості мінералів, визначені за складом і 

кристалічною структурою, дають змогу діагностувати їх на 

основі зовнішніх макроскопічних характеристик. Важли-

вими є оптичні властивості: колір, прозорість і блиск, меха-

нічні — спайність (здатність розколюватися по рівних по-

верхнях, що відповідають напрямкам найслабкішого зче-

плення часточок у структурі мінералів) і твердість.

У польових умовах визначають відносну твердість, дря-

паючи предметом, твердість якого відома, по поверхні до-

сліджуваного мінералу. Еталоном при цьому слугує шкала 

Мооса, у якій одиниці відповідає тальк, а десяти — алмаз. 
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Між ними, за зростанням твердості, розміщуються гіпс, 

кальцит, флюорит, апатит, ортоклаз, кварц, топаз і корунд. 

Із доступних польвому дослідникові предметів для визна-

чення твердості найчастіше прислуговуються м’який олі-

вець (твердість грифелю — одиниця за шкалою Мооса), ні-

готь — твердість 2—2,5, цвях — близько 4, скло — 5, ніж чи 

голка — 5,5—6.

Нагромадження відомостей про різноманітність міне-

рального світу зумовило необхідність створення чіткої кла-

сифікації мінералів. Основою сучасної класифікації є хі-

мічний склад і структура. За хімічним складом усі мінерали 

розділені на класи — самородних елементів, сульфідів, га-

лоїдних сполук, оксидів і гідроксидів, карбонатів, сульфа-

тів, фосфатів і силікатів. У межах класів основною класифі-

каційною ознакою є структура.

З мінералів складаються гірські породи. Якщо порода 

складена одним мінералом, то її називають мономінераль-

ною, наприклад, кварцит, складений кварцом, або мармур, 

складений кальцитом. Породи, до складу яких входить 

більше одного мінералу, називають полімінеральними. 

Стан мінеральної речовини — кристалічний, уламковий, 

аморфний — визначає структуру породи, а просторове роз-

міщення часточок-складників породи — її текстуру.

В основу класифікації гірських порід покладено гене-

тичні ознаки, за якими виділено магматичні породи, утво-

рені внаслідок застигання силікатного розплаву (магми — у 

земних надрах, лави — на поверхні) за різних умов; осадові 

гірські породи, що утворились на поверхні Землі під впли-

вом різних екзогенних чинників (вітер, опади, зміна темпе-

ратури тощо); метаморфічні гірські породи, що виникають 

під час переробки магматичних, осадових й інших мета-

морфічних порід у глибинних умовах, де головними чинни-

ками перетворення є тиск і температура високих значень, а 
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також надходження глибинних рідких і газоподібних речо-

вин, так званих флюїдів.

Магматичні і метаморфічні породи складають основну 

масу земної кори, проте на поверхні землі ми бачимо пере-

важно осадові породи, більш стійкі у поверхневих умовах 

зволоженості та наявності кисню.

Магматичні породи, залежно від того, де відбувалось 

остигання магми і їх формування, поділяють на глибин-

ні (інтрузивні), які утворюються завдяки остиганню маг-

ми у товщі інших порід, і вивержені (ефузивні), які утво-

рю ють ся  під час застигання магми, що вилилась на по-

верхню, тобто лави. Подальший поділ магматичних порід 

здійснено  за їхнім складом, а саме за вмістом одного з 

основних ком понентів — оксиду кремнію, кількість якого 

можна наочно оцінити за наявністю (або відсутністю) 

кварцу. За цим параметром виділено чотири групи порід 

(за  зменшенням вмісту оксиду кремнію) — кислі, середні, 

основні та ультраосновні. У кожній групі є представники 

двох рядів — інтрузивні й ефузивні породи, які називають 

аналогами.

Ще одним параметром поділу гірських порід є співвід-

ношення між вмістом кремнезему та оксидів лужних мета-

лів, за яким більшість порід належить до нормального ряду, 

а порівняно рідкісні у земній корі породи з підвищеним 

вмістом оксидів лужних металів об’єднані у породи луж-

ного ряду.

Наведемо приклади інтрузивних і ефузивних аналогів 

порід нормального ряду.

До ультраосновних порід (вміст кремнезему менше 

45 %), які ще називають гіпербазитами, або ультрамафіта-

ми, належать інтрузивні перидотити і піроксеніти — чорні, 

безкварцові породи з високою густиною та їхні ефузивні 

аналоги пікрити. Всі вони відіграють у будові земної кори 

незначну роль.
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Основні породи — темно-сірі, з вмістом кремнезему від 

45 до 52 %, представлені добре відомими й поширеними ін-

трузивними габро та ефузивними базальтами (долеритами). 

Одним з різновидів габро є лабрадорит.

Середні породи (52—65 % кремнезему) складені більше 

світлими, ніж темними мінералами, інколи містять кварц. 

Найпоширенішими є інтрузивні діорити та ефузивні ан-

дезити.

Кислі породи, з вмістом кремнезему понад 65 %, харак-

теризуються наявністю кварцу. Найвідоміші з них — грані-

ти — це найпоширеніші у земній корі інтрузивні породи, 

виверженим аналогом яких є ліпарити.

Зазвичай окремо розглядають жильні й вулканогенно-

уламкові (пірокластичні породи). Жильні породи за міне-

ральним складом можуть відповідати інтрузивним поро-

дам  будь-якої кислотності, проте дуже відрізняються від 

них за своїми структурами. Пірокластичні породи утворю-

ються внаслідок накопичення матеріалу, що був викинутий 

з вулканів під час вивержень і вибухів. Такий “свіжий”, пух-

кий вулканічний матеріал називають тефрою, після ущіль-

нення він утворює різні міцні породи — туфи, вулканічні 

брекчії тощо.

Осадові породи вкривають понад 75 % поверхні конти-

нентів. Деякі з них є корисними копалинами, інші — їх вмі-

щують. Осадові породи поділяють: на уламкові, утворені 

внаслідок механічного руйнування інших порід і накопи-

чення уламків (щебінь, галька, конгломерат); глинисті, які 

є продуктом переважно хімічного руйнування порід і нако-

пичення глинистих мінералів (аргіліти, глини); хемогенні, 

тобто хімічні; органогенні, що утворилися внаслідок хіміч-

них і біологічних процесів (вапняки, доломіти, діатоміти, 

кремені, солі, гіпс, каустобіоліти). Осадові породи можуть 

бути зцементованими (пісковик) або незцементованими, 

сипкими (пісок).
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Метаморфічні породи — результат перетворення порід 

різного походження і за різних умов під впливом підвище-

ної температури, тиску, дії флюїдів. Метаформічні процеси 

можуть розвиватися на великій площі (регіональний мета-

морфізм) або на невеликих ділянках (локальний метамор-

фізм). Однією з характерних ознак метафорфічних порід є 

орієнтована текстура. Проте якщо вихідна порода була мо-

номінеральною, то текстура буде масивною, як внаслідок 

перетворення вапняку чи доломіту в мармур.

Великі інтервали значень тиску і температури, різнома-

нітний склад флюїдів зумовлюють різний ступінь перетво-

рення метаморфічних порід: інколи зміни первинної поро-

ди ледь помітні, а інколи практично неможливо встанови-

ти, якою була первинна порода. 
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ериторія України характеризу єть-

ся складною геологічною будо-

вою, хоча понад 90 % її належить 

до платформних областей — Східно-

європейської, Західноєвропейської та 

Скіфської.

Найбільшою структурою території 

Ук раїни, яка простягається із заходу на 

схід і займає, разом зі схилами, понад 

третину її площі, є Український щит. 

Він має двоповерхову будову — склад-

час тий кристалічний фундамент до-

кембрійського віку та осадовий чохол 

фа нерозойського віку, розвинений не-

рівномірно. Вік найдавніших порід кри-

сталічного фундаменту — архейський — 

3,85 млрд років. Потужність чохла змі-

нюється від 0 до 120 м, на земну повер-

хню виходять різні за складом і умовами 

утворення породи. Перші відомості про 

Український щит були записані у 1627 р. 

у книзі “Большой Чертеж всей Мос-

ковской державы” (“Велике Креслення 

всієї Мос ковської держави”). 

З цією унікальною в металогеніч-

ному відношенні структурою, точніше 

кри сталічною основою щита, пов’язана 
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біль шість родовищ металевих корисних копалин: Криво-

різький залізорудний басейн, комплексні корінні родови-

ща ільменіт-апатитових руд, родовища урану, алюмінію, 

міді, молібдену, нікелю, берилію, літію, германію, ніобію, 

танталу, металів рідкісноземельної групи, скандію, золота, 

платиноїдів, алмазів, п’єзооптичної сировини, флюориту, 

графіту, талькомагнезиту, нефелінових руд, облицювальних 

і декоративних каменів тощо. У платформному чохлі, що 

перекриває кристалічний фундамент, розміщені великі по-

клади манганових руд Нікопольського басейну, комплексні 

поклади ільменіт-рутил-цирконієвих руд Середнього При-

дніпров’я, а також екзогенні родовища урану, унікальні за 

якістю і запасами родовища каолінів, бентонітових, вогне-

тривких і  тугоплавких глин, бурого вугілля та інших ко-

рисних ко палин.

З усіх сторін Український щит облямований негативни-

ми структурами: Волино-Подільською плитою на заході, 

Дніпровсько-Донецькою западиною на північному сході, 

Причорноморською западиною на півдні. Всі ці структури, 

разом зі складчастим Донбасом, складають південно-

західну окраїну Східноєвропейської платформи. Цю плат-

форму на території України оточують молодші структури 

Карпат, Криму та Переддобружжя.

Волино-Подільська плита — це блок поступового зану-

рення докембрійського кристалічного фундаменту на гли-

бину до 3 км. З різновіковими осадовими породами тут 

пов’язані родовища кам’яного вугілля, сірки, гіпсу, фосфо-

ритів. У межах Прип’ятської та Дніпровсько-Донецької за-

падин поширена солянокупольна тектоніка. До цих струк-

тур приурочені родовища нафти і газу, кам’яної солі, гіпсу, 

будівельних матеріалів. З Донецькою складчастою спору-

дою (Донецьким кам’яновугільним басейном) пов’язані 

родовища кам’яного вугілля, ртуті, флюориту, поліметалів 

тощо. Причорноморська западина є глибоко опущеним 
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південним блоком платформи з потужною товщею (до 

4—5 км) мезозойських відкладів, серед яких відомі родови-

ща мангану, прояви кам’яного вугілля, бокситів, полімета-

лів. На шельфі Азовського і Чорного морів розвідані родо-

вища вуглеводневої сировини.

У складчастому облямуванні платформ виділені струк-

тури герцинського (складчаста споруда Донбасу, фрагмент 

Північної Добруджі — Прутський виступ в Одеській облас-

ті, Мармароський масив на Закарпатті), кімерійського та 

альпійського циклів тектогенезу (Гірський Крим, Склад-

часті Карпати).

Українські Карпати є частиною Карпатської дуги — пів-

нічної гілки альпійських структур Європейського Се ред-

земномор’я, з якими пов’язані родовища кам’яної та калій-

ної солей, цеолітів, бариту та алуніту, а також золоте, ртутне 

й поліметалеве зруденіння. За віком складчастості Україн-

ські Карпати поділяють на Зовнішні, або Флішеві, і Вну-

трішні. Вони складені флішовими товщами крейдового та 

палеогенового віку. Великий глибинний Пеннінський роз-

лом відокремлює Карпати від Закарпатського внутрішньо-

го прогину, фундамент якого складений осадовими товща-

ми тріасового, юрського, крейдяного віку і метаморфічни-

ми товщами палеозойського віку. Чохол утворений вул ка-

ногенно-осадовими породами, будова його ускладнена 

проявами солянокупольної тектоніки. На різні зони проги-

ну накладено Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо, пред-

ставлене лавами і туфами пліоценового віку. 

Між Складчастими Карпатами і Волино-Подільською 

плитою розміщується Передкарпатський крайовий прогин 

дуже складної будови, поділений на три зони надзвичайно 

різноманітних порід і структур. З Передкарпатським про-

гином межують Волино-Подільська плита і Львівсько-

Волинська западина. Потужність палеозой-мезозойського 

осадового чохла Волино-Подільської плити сягає 9—10 км. 
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Вендська частина розрізу добре відслонена у Середньому 

Придністров’ї, вона детально описана і слугує світовим ета-

лоном системи. Таким самим унікальним еталоном для Єв-

ропи є розріз нижнього палеозою, що відслонюється тут. 

Товтри та Медобори — залишки бар’єрного рифу, побудо-

ваного водоростевими і моховитковими вапняками. Широ-

ко розвинутий гіпсовий карст, у потужних товщах утворені 

величезні печери, наприклад печера Оптимістична — друга 

у світі за довжиною ходів.

На північному сході Український щит межує з Дні п-

ровсько-Донецькою западиною. Це прогин, заповнений 

різними за складом осадовими породами палеозойського, 

мезозойського, кайнозойського віку, в якому розвинута   

солянокупольна тектоніка. На південний захід від Дні-  

п ровсько-Донецької западини розміщується Донецька 

склад  часта споруда, відклади якої мають девонський, 

кам’яновугільний, пермський вік. У останніх розвинутий 

соляний, гіпсовий та карбонатний карст.

На південному заході Одеської області знаходиться гер-

цинська складчаста споруда Добруджі, де відслонюються 

девонські та тріасові відклади.

Гірський Крим та його східне, поховане продовження 

на Керченському півострові належать до наймолодшої 

кімерійсько-альпійської складчастості (кінець мезозою — 

початок кайнозою). Масив складений різними породами 

тріасового, юрського, крейдового, палеогенового та неоге-

нового віку. Геологічна будова Керченського півострова 

ускладнена унікальними грязьовими вулканами. На тери-

торії Криму виявлені родовища залізної руди, солей, флю-

сового вапняку та інших корисних копалин, передовсім 

будівельних матеріалів.

Державним балансом корисних копалин України вра-

ховано близько 8 тис. розвіданих родовищ 96 видів міне-

ральної сировини. Майже 3,5 тис. родовищ освоєні про-
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мисловістю, на їх базі функціонує понад 2 тис. гірничодо-

бувних підприємств. Традиційним для України є видобуток 

кам’яного вугілля (до 2 % світового видобутку), залізних 

(4 %) і манганових (10 %) руд, урану, титану, цирконію, гер-

манію, графіту (4 %), каоліну (18 %), брому, вохри, нерудної 

металургійної сировини (кварциту, флюсового вапняку, до-

ломіту), хімічної сировини (самородної сірки, кам’яної і 

калійної солей), облицювального каменю (граніту, габро, 

лабрадориту тощо), кварцового піску.

За сировинним потенціалом наша держава займає пер-

ше місце у Європі, а за запасами окремих корисних копа-

лин — провідні позиції у світі. Деякі види корисних копа-

лин представлені унікальними за запасами або якістю си-

ровини родовищами, що характеризуються сприятливими 

для розробки умовами.
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орисні копалини — це природні 

утворення земної кори, хімічні й 

фізичні параметри яких дають 

змогу ефективно застосовувати їх у на-

родному господарстві. Існує багато кла-

сифікацій корисних копалин, що ґрун-

туються на різних їх характеристиках, — 

застосуванні, походженні, агрегатному 

стані тощо.

За промисловим застосуванням усі 

корисні копалини поділяють на метале-

ві, неметалеві, горючі (каустобіоліти) і 

гідромінеральні.

Металеві корисні копалини пред-

ставлені рудами чорних (Fe, Cr, Mn, Ti), 

кольорових (Cu, Zn, Pb, Al і т. д.), рідкіс-

них (Ta, Nb, Be, Zr, Li, Sc та ін.), радіо-

активних (U, Th, Ra) і благородних (Au, 

Ag і метали платинової групи — Pt, Pd, 

Os, Ir, Rh, Ru) металів.

До неметалевих корисних копалин 

на лежать: гірськохімічна сировина — апа-

тит, фосфорит, барит тощо; сировина 

для видобутку мінералів промислового 

застосування — азбест, слюда, графіт, 

кош товне та виробне каміння; про-

мислові гірські породи, тобто буді вель-



23

КОРИСНІ  КОПАЛИНИ

ні  матеріали і сировина для них — глина, пісок, граніт, 

гaбро тощо.

До горючих корисних копалин належать нафта, природ-

ні горючі гази, кам’яне та буре вугілля, торф, горючі сланці.

Гідромінеральні корисні копалини — усі види підзем-

них (зокрема термальних) прісних вод, мінералізовані та 

мінеральні води.

Специфіка та спосіб видобутку і збагачення корисних 

копалин визначені їхнім агрегатним станом — твердим, 

рідким або газоподібним, і залежать від їх комплексності: 
скільки корисних компонентів можна вилучити з вихід-

ної  сировини.

За походженням корисні копалини можуть бути ендо- та 

екзогенними, тобто утвореними внаслідок процесів, обу-

мовлених внутрішніми чи зовнішніми відносно Землі дже-

релами енергії. Ендогенні корисні копалини поділяють на 

магматогенні (утворюються при вкоріненні у земну кору чи 

виливі на поверхню й остиганні магматичних розплавів — 

руди чорних і рідкісноземельних металів, базальти і грані-

ти, ювелірні берили і топази тощо) і метаморфогенні (утво-

рені під впливом високого тиску і температури на значній 

глибині — залізні руди Криворіжжя, мармур, графіт тощо). 

Екзогенні копалини утворюються внаслідок різноманітних 

процесів вивітрювання і перевідкладення інших порід, руд, 

органічної речовини — осадові родовища каустобіолітів і 

будівельної сировини, розсипища алмазів, золота, родови-

ща деяких типів руд урану, міді, сірки тощо.

Корисні копалини утворюють родовища відкриті (якщо 

відслонюються на земній поверхні), і закриті (сліпі), тобто 

повністю знаходяться у надрах. До промислових родовищ 

належать ті, які економічно доцільно розробляти. Зрозумі-

ло, що у процесі розвитку технологій і змін техніко-еко-

номічних умов непромислові родовища поступово стають 

промисловими.
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ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Каустобіоліт (від грец. χαυστος — горючий, 

βι′ος — життя, λι′ϑος — камінь) — загальна назва горючих ко-

рисних копалин, твердих (кам’яне вугілля, торф, сапро-

пеліт тощо), рідких (нафта, бітуми) та газоподібних (при-

род ні  гази).

Вугілля. У Китаї ще за століття до нашої ери вугілля за-

стосовували для виплавки міді, обпалювання порцеляни, 

виплавлення соляних розчинів тощо. На повсюдне вико-

ристання вугілля у Китаї звертав увагу в XIII ст. Марко 

Поло…

В європейській науці перша письмова згадка про вугіл-

ля належить Арістотелю. Пізніше Теофіст Арсеній у тракта-

ті “Про камені” назвав вугілля антрацитом і зазначив, що 

той спалахує і горить, подібно до древесного вугілля. 

В Європі видобуток вугілля було розпочато у ХІІ ст., на 

теренах Російської імперії — за часів Петра І, у XVII ст., од-

разу у двох басейнах — Донецькому та Підмосковному. 

Немає такої галузі, де б не використовували вугілля — 

енергетичне чи то технологічне, особливо останнє: коксу-

вання, напівкоксування, газифікація, гідрогенізація, ви-

робництво електродів, карбідів…

Ще 200 років тому в Європі намагалися виплавляти за-

лізо за допомогою вугілля. Однак при цьому виділялося ба-

гато смол та ефірів і процес плавки гальмувався, а відтак 

дійшли думки відбирати такі речовини. Це була перша ста-

дія отримання чистого вугілля — напівкокс, а коли цей про-

цес довести до 1000 °C, можна одержати чистий сріблястий 

кокс, топковий газ і смолу. На цей час металургія забирає 

майже четверту частину коксу, але на його виготовлення го-

диться лише вугілля певних марок, якого у світі не більше 

10 % загальної кількості і яке залягає переважно на значній 

глибині.
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Існують два основні способи видобутку вугілля: підзем-

ний (шахтний) і відкритий (кар’єрний). Підземний спосіб є 

дорожчим і важчим, відкритий — дешевшим. Одним із го-

ловних критеріїв вибору способу розробки вугільного родо-

вища є його геологічна будова: наявність складок, розривів, 

властивості гірських порід, умови обводнення покрівлі й 

підошви тощо. Інколи видобуток ускладнюють наявність 

газу в шарі вугілля і геотермічний градієнт. Відомо, що тем-

пература зростає на 1—40 °C з глибиною на кожні 100 м. 

Температура у шахтах має не перевищувати 26 °С, а у деяких 

шахтах Донбасу вона підвищується до 50 °С, через що необ-

хідно застосовувати вентиляційні та охолоджувальні схеми.

Найбільші поклади вугілля в усьому світі приурочені до 

пермських, карбонових та крейдяних порід, менша кіль-

кість покладів має юрський, палеогеновий і неогеновий вік. 

Найбільше вугілля карбонового віку є в Європі, пермського 

і юрського — в Азії, Африці та Австралії, крейдяного — у 

Північній Америці. Загальновідомо, що вугілля є продук-

том перетворення велетенських рослин — папоротей, хво-

щів, плаунів, але довести це вчені змогли лише після ство-

рення мікроскопа.

Густі ліси і зарості каламітів, лепідодендронів та сигіля-

рій вкривали значну площу континентів, небо майже по-

стійно було вкрите чорними хмарами, сонце визирало рід-

ко, повітря було перенасичене вологою і теплом. Корені 

дерев погано тримались у вогкій землі і дерева часто пада-

ли, а на їхньому місці виростали інші. На дні боліт накопи-

чувалась органічна речовина, яка в результаті хімічних і біо-

хімічних процесів перетворювалася у торф. На цій стадії 

відбувались бактеріальне руйнування рослинності й торфу, 

накопичення смоли, пісків, інших новоутворень. Упродовж 

наступних мільйонів років торфовища були вкриті іншими 

осадовими утвореннями, спресовані, у десятки разів ущіль-

нені, втратили кисень і зрештою перетворилися на поклади 
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кам’яного вугілля. Утворення кількох пластів вугілля на од-

ному й тому самому місці пояснюється епейрогенічним 

опусканням місцевості з наростанням у западинах нових 

покладів вугілля.

Вугілля поділяють на кам’яне та буре. На перших стаді-

ях утворення вугілля має високий вміст водню й кисню, що 

зумовлює значний вихід летких речовин. Після розкладу 

гумінових кислот буре вугілля перетворюється на кам’яне. 

Подальшою стадією розвитку кам’яного вугілля є змен-

шення вмісту летких речовин до 42 % — утворюється дов го-

полум’яне вугілля з теплоутворювальною здатністю 32130— 

34020 кДж. Далі, на газовій стадії, кількість летких речовин 

зменшується до 35 %, зростає теплоутворювальна здатність. 

Коли кількість летких речовин зменшується до 25 %, вугіл-

ля стає паровично-жирним і набуває здатності спікатися. 

Коксівне вугілля спікається за мінімальної кількості в ньо-

му кисню. Антрацит — найвищий ґатунок кам’яного вугіл-

ля, це щільна крихка й блискуча речовина, вміст летких 

компонентів у якій становить 2—8, вміст вуглецю — до 95—

97,5 %, теплотворна здатність досягає 35280 кДж.

Донецький кам’яновугільний басейн за запасами кам’я-

ного вугілля займає лише сьоме місце серед вугільних ба-

сейнів країн СНД, але вважається головним, оскільки май-

же все вугілля у ньому коксівне. Однак пласти вугілля в 

Донбасі дуже загазовані, наслідком чого і бувають вибухові 

аварії, тому необхідне буріння свердловин на полі вибоїв, 

аби попередити вибух метану.

Надра басейну мають близько 150 вугільних шарів робо-

чої потужності, які занурюються на глибину до 10—15 км. 

Інтенсивне вивчення території басейну триває понад 100 

років, поступово з Малого Донбасу виріс Великий Донбас, 

який протягнувся від р. Дон до р. Дніпро. Площа басейну 

збільшилася від 20 до 60 тис. км2, у 25 разів виросли робочі 

ресурси вугілля, які нині оцінюють у 140 млн т робочих 
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пластів, а інших — до 300 млрд т. У басейні працюють сотні 

шахт. Нещодавно одна з шахт Донбасу — “Кочегарка” в 

Горлівці — відзначила сторіччя. Була подана на-гора 100-

мільйонна тонна вугілля. А всього за понад 200 років у До-

нецькому басейні видобуто близько 7 млрд т вугілля. Йдуть 

роки. Верхні горизонти з дефіцитним коксівним вугіллям 

майже повсюдно відроблені, шахти спускаються на велику 

глибину, деякі вже сягнули 1000—1200 м. Проектуються 

глибокі й надглибокі шахти.

У 1950-х роках геологи Новомосковської геологічної 

експедиції відкрили в районі м. Новомосковськ продо-

вження Донецького басейну в західному напрямку, непода-

лік міст Дніпропетровськ і Павлоград: вугленосну товщу 

південного схилу Дніпровсько-Донецької западини. Осно-

вними вмісними гірськими породами тут є глинисті сланці 

сірого та темно-сірого кольору, серед яких залягають шари 

переважно коксівного вугілля потужністю до 17 м.

Львівсько-Волинський вугільний басейн — це порівняно 

невелике кам’яновугільне родовище із запасами близько 

2 млрд т. Як і у Донбасі, вугільні шари малопотужні і заляга-

ють глибоко, тому родовище відробляють шахтним спосо-

бом. Вугілля коксівне і має велике значення для західних 

областей України, бідних на паливо. Навколо цього родо-

вища тривають пошукові геологорозвідувальні роботи, але 

поки що безрезультатно.

Буре вугілля. Як зазначено вище, буре вугілля є однією з 

ланок перетворення торфу на кам’яне вугілля. Воно має ви-

гляд землистої маси бурого кольору, значно нижчу теплоту 

згоряння і багато золи. Це вугілля  містить, %: вуглецю — 

67—78, кисню — 15—32, водню — 5—8.

Перші згадки про буре вугілля в Україні знаходимо у до-

кументах кінця ХVІ ст., коли за наказом Потьомкіна в райо-

ні Кривого Рогу були закладені та деякий час працювали дві 

буровугільні шахти. Значно зріс попит на буре вугілля із 
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розвитком цукрової промисловості у другій половині XIX 

ст., який задовольняли невеликі шахти в районі м. Звениго-

родка, де вугілля виходило майже на поверхню.

Систематичне вивчення родовищ бурого вугілля розпо-

чато в 1920 р. Спершу відомі родовища було об’єднано у 

Дніпровський, Дністровський та Закарпатський бурову-

гільні басейни. Після Другої світової війни внаслідок масш-

табних пошукових робіт доведено існування єдиного по-

тужного Дніпровського буровугільного басейну.

Усі родовища бурого вугілля в Україні мають палеогено-

вий вік (належать до бучакського ярусу, 60 млн років), глиби-

на залягання шарів — 50—80 м; їх потужність — переважно 

5—12 м; товщина прошарків піску сягає в окремих місцях 

1 м. Майже на всіх родовищах поклади досить обводнені.

Зовсім несподівано було відкрито Новодмитрівське ро-

довище неподалік м. Слов’янськ на північному крилі Дон-

басу в Харківській обл., де не було заплановано пошукових 

робіт на буре вугілля. Один з авторів цього твору брав участь 

у вивченні рідкісного покладу, під час якого було встанов-

лено, що шар вугілля по вертикалі починається з глибини 

50 м і продовжується з однією невеликою перервою — про-

шарком піску — до глибини 300 м. Якість вугілля добра: 

вміст золи до 18 %, смоли — 19—20, сірки — 2 %.

Відкриття у Полтавській обл. між річками Сула і Удай 

ще одного родовища засвідчує, що межі Дніпровського бу-

ровугільного басейну ще не виявлені. Розвідувальні ро-

боти  найперспективніше продовжувати у північно-схід-

ному нaпрямку.

Вугілля світу

Родовища вугілля різних типів і якості ви-

явлено на всіх континентах, практично кожна країна у світі 

володіє своїми вугільними запасами. Викопне вугілля не 

можна розглядати ізольовано від інших джерел енергетич-
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ної сировини — нафти, природного газу, горючих сланців, 

гідроенергії та атомної енергії, навіть енергії Сонця, вітру, 

внутрішнього тепла Землі, морських припливів, біоенергії 

тощо. Усі ці джерела мають слугувати людям для вирішення 

певних завдань. На жаль, донедавна різні джерела енергії 

вважали безумовними суперниками, тому під час різкого 

зростання об’єму видобутку нафти вугілля втрачало цін-

ність. Це призвело до майже повної зупинки шахтного бу-

дівництва, зниження темпів росту й занепаду видобутку 

вугілля. У світі є 15 млрд т вугілля, що значно більше від ві-

домих запасів нафти та газу загалом. І така кількість вугілля 

дає змогу розвивати стабільні потужні виробничі бази. Над-

звичайно важливо, що більшість покладів нафти та газу 

знаходиться на територіях країн, що розвиваються, нато-

мість вугіллям забезпечені практично всі розвинені краї-

ни  — основні споживачі енергії, технологія видобутку й 

переробки вугілля у яких високо розвинена. Тож на сьогод-

ні вугілля є достойним конкурентом нафти у виробництві 

електроенергії. Нещодавно в одній з паризьких лабораторій 

в результаті переробки кам’яного вугілля було створено 

нову речовину — карбожет, що в перекладі означає “стру-

мок вугілля”, яка виявилась чудовим пальним для реактив-

них літаків. Завдяки надзвичайній енергетичній ємності це 

пальне дає змогу збільшити відстань безпосадочного по-

льоту або збільшити вантажність літаків.

У 1980 р. у світі було продано 270 млн т вугілля, у 1985 р. — 

335, а у 2000 р. — понад 700 млн т.

Євразія

Німеччина визнана найбагатшою на вугілля 

країною західної Європи. Значна частина вугілля придатна 

для відкритої розробки і зосереджена в неогенових та па-

леогенових покладах багатьох басейнів, наприклад у Маг-

дебурзькому вугленосному районі.
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Польщі належить одне з провідних місць у Європі — її 

ресурси становлять 179, а запаси — 25 млрд т, які містяться 

переважно у Верхньосилезькому, Нижньосилезькому та Люб-

лінському басейнах. Щорічний експорт вугілля — понад 

20 млн т. У Верхньосилезькому басейні відомо до 100 ву-

гільних шарів потужністю 1,5—20 м. Країна має великі пер-

спективи збільшення видобутку вугілля.

Велика Британія — одна з найстаріших у вугледобувній 

галузі країн, ресурси надр якої становлять 190, а запаси — 

90 млрд т. Основні басейни карбонового віку: Південний 

Уельс, Тингенпір, Нортумберленд, Дурган, Кент, Бам-

берленд, які мають від 10 до 30 вугільних шарів завтовшки 

1—4 м. Віднедавна посилені пошуки ведуться в інших ву-

гільних басейнах (Ноттингенширі, Ланкастері тощо). Най-

більшим відкриттям ХХ ст. стало родовище Барнслей на 

півночі країни, де заплановано збудувати шахту-гігант про-

дуктивністю 10 млн т вугілля щороку.

Ісландія не мала відкритих родовищ вугілля, доки у пів-

нічно-східній частині країни не було виявлено його покла-

ди із запасами 180 млн т.

Австрія, Греція та Італія характеризуються незначними 

ресурсами бурого вугілля кайнозойського, неогенового і 

карбонового віку. Перспективи розвитку галузі невеликі.

Бельгія має два палеозойські басейни — Льєжський і 

Кампінський — з малозольним коксівним і енергонасиче-

ним кам’яним вугіллям. Розвідані запаси — 1 млрд т, що-

річний видобуток — 6 млн т. Глибина шахт понад 1200 м.

У Болгарії буре вугілля кайнозойського віку розвинене у 

Бобовдольському, Софійському, Перкінівському та Ма-

рицькому басейнах, де воно утворює кілька шарів, товщина 

деяких з них сягає товщини 30 м. Кам’яне, іноді коксівне 

вугілля карбонового віку залягає в надрах Добруджансько-

го, Словенського, Софіївського та Бобовдольського басей-

нів. Видобувають вугілля переважно відкритим способом.
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В Угорщині здебільшого розвинений видобуток бурого 

вугілля невисокої якості, велике значення має вугілля кай-

нозойського віку, придатне для відкритого видобутку. Золь-

не вугілля карбонового віку відомо в Мечетському ба сей-

ні — 20 шарів завтовшки 1—3 м. Щороку видобувають 

24 млн т вугілля.

Ресурси вугілля Іспанії становлять 13,3 млрд т (запаси 

2,4 млрд т). Вугілля малозольне, значною мірою придатне 

для коксування, виявлено кілька шарів середньої зольності.

Боснія та Герцеґовина, Македонія, Румунія, Сербія, Сло-
ваччина, Словенія, Хорватія, Чехія, Чорногорія мають басей-

ни бурого та кам’яного вугілля палеогенового і кайнозой-

ського віку. Майже 80 % його видобувають відкритим спо-

собом. Є перспективи подвоєння видобутку, але переважно 

за рахунок бурого вугілля.

Російська Федерація володіє різноманітними покладами 

вугілля, які згруповані у кілька вугільних басейнів. Підмос-

ковний вугільний басейн частково занурений під територію 

м. Москва, на глибину до 300 м. В надрах басейну — понад 

13 млрд т вугілля, видобуток — до 50 млн т/рік. Печорський 

і Таймирський вугільні басейни розміщуються в Заполяр’ї й 

охоплюють родовища з багатомільярдними запасами кок-

сівного вугілля. У Печорському басейні нині видобувають 

вугілля майже 300 млн т/рік, яке транспортують переважно 

до скандинавських країн.

Кузнецький вугільний басейн вважають головним ба-

сейном Сибіру. У його надрах зосереджено 600 млрд т вугіл-

ля високої якості зі сприятливими для видобутку умовами 

залягання. Видобуток — до 150 млн т/рік. Завдяки цьому 

він став основою Кансько-Ачинського паливно-енер ге-

тичного комплексу. Іркутський вугільний басейн є продо-

вженням Кузнецького і містить близько 8 млрд т бурого та 

кам’яного вугілля. Щорічний видобуток становить 25 млн т. 

На те риторії Читінської обл. є поклади переважно бурого, а 



32

КОРИСНІ  КОПАЛИНИ

також кам’яного вугілля, видобуток якого становить понад 

9 млн т/рік. Найбільші родовища — Харанорське та Гу-

синоозерське.

У формуванні Південноякутського територіально-

виробничого комплексу провідну роль відіграє Нерюн-

гринський вуглерозріз із запасами кілька мільярдів тонн 

кок сівного вугілля. У зоні Байкало-Амурської магістралі 

виявляють все нові й нові родовища бурого та кам’яного 

вугілля: Чулманківське і Денисівське, надзвичайно пер-

спективний Токинський вугільний басейн, Унамська група 

родовищ, Єрковецьке родовище, Буреїнський басейн. Най-

молодшими за віком (300—350 млн років) є поклади палео-

генового і неогенового вугілля поблизу Тихого океану. Ана-

дирська вугленосна площа (Чукотка) має запаси кам’яного 

та бурого вугілля в кілька десятків мільярдів тонн. Проте 

через важкі кліматичні умови видобуток його обмежений.

Найбільші у світі вугільні басейни — Тунгуський та Лен-

ський. На півночі Тунгуського басейну в Норильському ра-

йоні діє одна потужна шахта. У Ленському басейні працю-

ють розріз Капітальний та кілька шахт. У межах цих басей-

нів очікують багатомільярдні запаси малозольного вугілля 

різних марок.

Ресурси вугілля В’єтнаму — 57 млрд т (запаси — 

2,9 млрд т). Третина — вугілля кам’яне, решта — буре. Що-

річний видобуток 270 млн т.

Індія має багаті родовища кам’яного та бурого вугілля 

із  загальними запасами 114,8 млрд т (Джарія, Ранігандж, 

Гокаро, Карапур, Південна Аркоща). Річний видобуток 

100 млн т, 30 % вугілля добувають відкритим способом.

Іран володіє вугіллям юрського віку, його ресурси ста-

новлять 4,6 млрд т (запаси — 0,4 млрд т), видобуток — 

близько 5 млн т.

Вугільний басейн Казахстану — “Казахстанський бага-

тир” — на геологічній карті зображують крапкою, тому що 
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він охоплює малу площу. Проте під кожним квадратним кі-

лометром залягає 150 млн т кам’яного вугілля, загальні за-

паси — 10 млрд т, а річний видобуток — до 90 млн т. З но-

вовідкритих у Казахстані — родовище Шубарколь з ма-

лозольним і висококалорійним вугіллям, придатним не 

лише для енергетики, а й для вироблення синтетичного рі-

динного палива.

Карагандинський вугільний басейн було відкрито 150 ро-

ків тому пастухом Аппаком Байжановим. Запаси кам’я но-

го  вугілля — 50 млрд т, щороку тут видобувають близько 

50 млн т для металургійних заводів.

Китаю належить світова першість з видобутку вугілля — 

890 млн т/рік. За неофіційними даними ресурси вугілля в 

Ки таї сягають 10 трлн т і майже повністю складені кам’яним 

вугіллям. Найбільше значення має вугілля карбонового і 

пермського віку (родовища провінції Шансі, родовище Да-

тун тощо).

Загальні поклади кам’яного вугілля Монголії — 27, запа-

си для відкритої розробки — 8 млрд т. Найбільшими є родо-

вища пермського віку. Крім того є близько 100 родовищ бу-

рого вугілля, придатних для відкритої розробки, із загаль-

ними ресурсами 1 млрд т за потужності шарів вугілля до 50 м.

Пакистан має родовища переважно кам’яного вугілля, 

ресурси становлять 2,4, запаси — 0,4 млрд т.

Саудівська Аравія розгорнула широкі геологорозвіду-

вальні роботи майже на всій своїй території. На глибині 650 

м виявлено поклади вугілля, товщина шарів — 10—15 м.

Вугільні ресурси Турції оцінюють у 23, а запаси — 

6,1 млрд т. З них понад 80 % — буре вугілля кайнозойського 

і неогенового віку. Зафіксовані унікальні родовища, які ма-

ють понад 30 пластів із загальною товщиною 40 м або ву-

гільні шари потужністю 50 і 80 м.

У Філіппінах у 1980-х роках було відкрито родовище 

кам’яного вугілля, на цей час запаси становлять 0,1—

0,4 млрд т, а річний видобуток — 1,3 млн т.
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Японія не багата на вугілля. Основний басейн Ісикка-

рі  має від 3 до 10 пластів кам’яного вугілля палеогеново-

го  віку, які оцінюють у 8,7 млрд т. У країні видобувають що-

року 16 млн т і ще 93 млн т імпортують з Австралії, США 

та  Канади.

Африка

Африка має трохи менше 2 % світових ре-

сурсів вугілля, яке представлено переважно кам’яним ву-

гіллям карбонового, пермського, юрського віку у південній 

частині континенту.

Заїр має чотири вугільні басейни. Найбільше родови-

ще  кам’яного вугілля — Санкандаба (ресурси — 228, запа-

си  — 74 млн т).

У Зімбабве працюють 2 шахти і 3 вугільні розрізи. Ресур-

си — 3,8, запаси — 2,5 млрд т, щорічний видобуток — 3,1 млн т.

Ресурси Марокко і Мозамбіку не перевищують 1 млрд т, 

проте кожна з цих крайн має невеликі поклади вугілля, 

придатні для розробки відкритим способом.

Головний басейн Нігерії — Енуґу — має 5 пластів за-

втовшки до 2 м довгополум’яного вугілля зольністю 10 %. 

Ресурси — 3,8 млрд т, запаси — 165 млн т, щорічний видо-

буток — 1 млн т. Проте нещодавно відкрито надзвичайно 

перспективне родовище.

Південно-Африканська Республіка — найбагатша на 

вугілля серед африканських країн. Ресурси — 205,7 млрд т, 

запаси — 120 млрд т. У межах основного басейну Вітва-

терберг будують великий розріз із щорічною потужністю 

видобутку 200 млн т. Це єдина країна в світі, де в промис-

лових масштабах на заводах фірми “Сасол” із вугілля 

виробляють синтетичне рідинне паливо і розробляють 

промислові методи виробництва формувального коксу із 

слабоспеченого вугілля.
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Північна та Південна Америка

За ресурсами викопного вугілля Америка 

займає друге місце (після Азії) у світі. Ресурси вугілля оці-

нюються в 4283 млрд т, запаси — 442 млрд т. Приблизно по-

ловина запасів і третина ресурсів припадають на частку 

кам’яного вугілля, є вугілля для коксування — 253 млрд т. 

Основні ресурси зосереджені в США, дещо менше — у Ка-

наді, Мексиці та Колумбії.

Ресурси переважно бурого вугілля Аргентини оціню-

ються в 9,3 млрд т, запаси — 195 млн т, видобуток — 1,3 млн 

т/рік. Розпочато виконання масштабної програми геолого-

розвідувальних робіт. 

Вугільні поклади Бразілії займають 10 % території краї-

ни і 20 % площі осадових басейнів. Ресурси — 59, запаси — 

6,7 млрд т. Найбільші кам’яновугільні басейни — Санта-

Ка тарина, Ріу-Ґранді, Алта-Амазонка. Останній басейн має 

великі поклади бурого вугілля, розробка яких дасть можли-

вість відмовитися від імпорту нафти.

Ресурси переважно кам’яного вугілля Венесуели оціню-

ють у 9,2 млрд т, запаси — 177 млн т, щорічний видобуток 

порівняно незначний — 0,1 млн т.

Ресурси вугілля Канади — 580 млрд т, з них кам’яного — 

207 млрд т, запаси — 6,4 млрд т. На сьогодні видобуток ста-

новить понад 60 млн т, заплановано збільшення його до 100 

млн т/рік. Розвиток вугільної промисловості має велику 

перспективу з надійною сировинною базою.

Вугільні ресурси Колумбії — 40 млрд т, запаси — 2,1 млрд т. 

Щорічний видобуток — 6,5 млн т, є перспективи для його 

збільшення.

Ресурси Мексики практично повністю зосереджені у 

кам’яновугільному басейні Сабінас й оцінені у 13,7, а запа-

си — в 20 млрд т. Щорічний видобуток — 7,8 млн т.

Перу має кілька буро- і кам’яновугільних басейнів пере-

важно крейдяного і пермського віку (Хупан, Педірка, Арка-
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рінга, Купер тощо). Ресурси оцінено у 8,4, запаси — понад 

1 млрд т. Проте видобуток на цей час досить незначний — 

близько 0,1 млн т.

Австралія і Океанія

Австралія має вугілля всіх марок: кам’яне, 

частково коксівне вугілля пермського (басейни Боуен і Но-

вий Південний Уельс), тріасового (Іксуік і Нікоплапис), 

юрського (Ларен Кларенс) і крейдяного (Барум) віку; 

буре — у палеогенових покладах (Латреб Велні). Ресурси 

оцінено у 783 млрд т, з них кам’яного вугілля — 658 млрд т, 

запаси — 83 млрд т, існують серйозні перспективи для їх 

збільшення.

У Новій Зеландії є родовища переважно кайнозойського 

віку (буре вугілля родовищ Вакайто, Саутланд, Отаго, Ла-

кайто, Таранакі, Ротоваро, Марамуруа, Мокао (Капія)). Ві-

домі також поклади кам’яного вугілля (родовища Баллар, 

Греймут). Ресурси — 15, запаси — 9,6 млрд т. Видобуток — 

близько 2,5 млн т у рік.

Антарктида

В Антарктиді поки що виявлено кілька 

родовищ кам’яного вугілля пермського віку. Наприклад, 

родовище кам’яного вугілля Глосоптерис складається із 

кількох шарів потужністю до 1—4 м; зольність 8—20 %. Ро-

довище гори Уївер має кілька десятків звичайних нестійких 

шарів малозольного вугілля потужністю до 7,5 м. Вугле-

носність надр Антарктиди майже не вивчена, і тут можна 

сподіватися на відкриття нових ресурсів.

Нафта

Нафта — горюча корисна копалина, склад-

на суміш вуглеводнів і невуглеводневих сполук. Це масля-

ниста рідина, густота якої змінюється від рідкої до пасто-
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подібної, а колір від світло-коричневого до темно-бурого. 

Характерною особливістю покладів є постійне знаходжен-

ня в них нафти разом з водою та газом.

За калорійністю нафта займає перше місце серед усіх 

паливних корисних копалин. Під час спалювання 1 кг тор-

фу чи дров виділяється близько 12600 кДж, бурого вугіл-

ля — 29400, нафти — 46200 кДж.

Питання про походження нафти досить складне і дони-

ні повністю не розв’язане. Перша гіпотеза походження на-

фти належить Георгію Агриколі, який у 1546 р. писав, що 

нафта і кам’яне вугілля мають неорганічне походження. 

Протягом наступних трьох століть сформулювались дві 

основні гіпотези — неорганічна й органічна. Одним з тих, 

хто відстоював неорганічну, тобто мінеральну теорію ви-

никнення нафти, був Д.І. Менделєєв. Він вважав, що нафта 

утворюється унаслідок реакцій, які відбуваються на значній 

глибині за високих значень температури й тиску між вугле-

цевим залізом і водою, що просочується з поверхні землі, 

тобто взаємодії води з карбідами металів. Нині ця гіпотеза 

має лише історичний інтерес, натомість виникли інші кон-

цепції утворення нафти, які також належать до неорганіч-

них (космічна, вулканічна, магматична), однак і вони не 

дістали підтримки наукової спільноти на міжнародних на-

фтових конгресах.

На сьогодні найвірогіднішою є органічна теорія похо-

дження нафти, систематичні основи якої заклав російський 

вчений І.М. Губкін. Він опрацював і узагальнив наявні на 

той час відомості та ідеї, висловлені, зокрема, радянськими 

вченими В.І. Вернадським і Н.Д. Зелінським. І.М. Губкін 

дійшов висновку, що найсприятливішими для нафтоутво-

рення є нестійкі в минулому ділянки земної кори на межах 

прогинів і піднять. Інтенсивне розмивання континенталь-

них відкладів тут сприяло швидкому нагромадженню осадів 

і, відповідно, швидкому похованню органічного матеріалу і 



38

КОРИСНІ  КОПАЛИНИ

опусканню його у глибокі зони земної кори. На таких ді-

лянках за певних умов могли утворюватися шари зі значним 

вмістом органічного (рослинного і тваринного) матеріалу, 

передовсім планктону, що й започаткувало утворення на-

фти. Цьому сприяли зростання температури й тиску і ді-

яльність похованих анаеробних бактерій. Високим вмістом 

органічної речовини характеризуються глинисті й мулові 

осади (сапропелеві мули), що заповнюють западини мор-

ського дна, де вода не перемішується хвилями і течіями і де 

створюються відновні умови, сприятливі для збереження та 

поступових змін органічного матеріалу.

На цей час органічна теорія походження нафти підтвер-

джується найновішими науковими дослідженнями, завдя-

ки яким було доведено її оптичну активність. Це одна з 

фундаментальних властивостей живої речовини. За міне-

рального синтезу вуглеводнів виникають рацемічні суміші, 

яким не властива оптична активність, оскільки вони не 

містять рівної кількості ліво- і правообернених молекул (що 

вигідно з термодинамічних позицій, оскільки така суміш 

характеризується максимумом ентропії). Встановлення оп-

тичної активності є достатньою підставою, щоб стверд-

жувати про наявність живої речовини або продуктів її 

посмертного перетворення, тобто оптично активна на-

фта  може бути тільки продуктом біосфери, а не мінераль-

ного синтезу. Органічне походження нафти підтверджують 

і результати вивчення ізотопного складу вуглецю, наявність 

біо маркерів, які дають змогу прослідкувати зв’язок між ор-

ганічною речовиною нафтоматеринських порід і наф тою  у 

покладах. Сумарна кількість успадкованих від живої речо-

вини біогенних молекулярних структур інколи сягає 30 % 

маси нафти, а детальне їх вивчення дає змогу не ли ше  під-

тверджувати органічне походження нафти, а й ви зна чати 

для конкретних покладів, з яких саме відкладів до  них над-

ходили нафтові вуглеводні під час формування  родовищ.
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Загальна кількість новоутворених бітумінозних речовин 

і нафтових вуглеводнів може перевищувати 30 %, а кількість 

нафти, яка мігрує у пласти колекторів, — 20 % вихідної маси 

сапропелевої органічної речовини. Підіймання нафти з 

глинистих нафтоматеринських порід у водонасичені колек-

тори поступово приводить до її накопичення у піднятих ді-

лянках (антиклінальних структурах), що завершує процес 

нафтоутворення та її покладів.

В Україні нафта відома давно, зокрема у Карпатах, де 

інколи відбувались вибухи нафти, яку використовували 

місцеві мешканці. Нафтовий промисел у Карпатах є найста-

рішим у Європі: перші родовища тут відкриті ще у XVIII ст. 

Нафту видобували тоді досить простим способом — вичер-

пували відрами з колодязів. Особливо цей промисел по-

жвавився на початку XIX ст., коли було відкрито спосіб 

перегонки нафти і одержання з неї світильного газу, яким 

освітлювали європейські міста — Відень, Прагу, Львів.

Нині в Україні нафта, яка залягає на глибині 2—4 км, 

практично вичерпана, а видобуток тієї, що лежить на гли-

бині 8—9 км, потребує оновлених технологій і відповідної 

техніки. Це ж стосується і видобутку нафти з шельфу Чор-

ного моря, наприклад поблизу о-ва Зміїний, — поки що 

Україна немає можливостей для її видобутку. Детальні ви-

вчення та підрахунки показали, що нафти із земних надр 

України вистачить на 20 років.

Нафту ще в далеку давнину використовували для освіт-

лювання і приготування ліків. Проте видобування нафти у 

промислових масштабах почалося значно пізніше видобут-

ку інших корисних копалин, лише після того, як було за-

проваджено буріння спеціальних свердловин.

Нафта і продукти її переробки мають велике значення 

і як паливо, і як надзвичайно цінна сировина. З неї одер-

жують понад 700 хімічних сполук, які широко викорис-

товують у промисловості, транспорті, сільському госпо-
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дарстві, харчовій промисловості (бензин, гас, газ, лігроїн, 

мастила, мазут, бітум, парафін, вазелін, мило, спирт, олі-

фа  тощо).

Крім Передкарпаття нафта в Україні виявлена на ліво-

бережжі Дніпра, в межах Дніпровсько-Донецької запади-

ни, окраїнах Донбасу, а також на Керченському півострові.

На лівобережжі Дніпра в 1937 р. була одержана перша 

нафта в м. Ромни на горі Золотуся. Проте за допомогою 

пробурених пізніше з пошуковою метою свердловин було 

встановлено, що запаси нафти тут не мають промислово-

го  значення.

Про нафтоносність Дніпровсько-Донецької западини 

вперше висловив думку відомий вчений-геолог М.С. Шат-

ський у 1931 р. У повоєнні роки тут було розпочато інтен-

сивні пошукові геологорозвідувальні роботи: пробурені со-

тні свердловин завглибшки 1—4 км, якими майже по всій 

площі западини виявлено породи пермо-карбонового віку, 

багаті на вугілля, нафту, природний газ. Близько 80 відкри-

тих родовищ нафти і газу на сьогодні вичерпані державою.

Нині пошук нафти проводять на значній глибині 

(7—9 км), і поки що лише у Приазов’ї виявлені значні по-

клади нафти. Пошуки тривають.

Буріння надглибоких свердловин — надзвичайно важ-

кий технологічний процес. Наприклад, на Полтавщині бу-

ріння надглибокої свердловини з проектною глибиною 

9 км було здійснено тільки до 6 км, де сталась аварія. Бурін-

ня було зупинено, як і свердловини “Шевченко-1” у Кар-

патах, за допомогою якої було відкрито два шари кам’яного 

вугілля: аварія на глибині 7525 м поклала край бурінню над-

глибокої свердловини з метою пошуку нафти.

Нафтоносність Причорноморсько-Кримської області 

(територія адміністративних Одеської, Херсонської, Запо-

різької областей та Автономної Республіки Крим) давно ві-

дома, проте промислових запасів нафти тут ще й досі не ви-
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явлено. В результаті проведених ще за радянських часів 

робіт на Керченському півострові встановлено нафтонос-

ність відкладів неогенового віку.

Слід відзначити підвищений інтерес до технологій ви-

робництва синтетичної нафти з вугілля і бітумінозних по-

рід, над якими працюють фахівці всього світу. Сенс бага-

тьох з них полягає у розрідженні вугілля, насиченні його 

додатковим воднем — гідрогенізації, продуктом якої найчас-

тіше є бензин. З 1 т вугілля можна отримати 800—850 кг рід-

кого палива. Хіміки навчилися також отримувати рідке    

паливо не лише безпосередньо з кам’яного вугілля, а й з 

кам’яновугільної смоли способом рідинної сублімації. 

При цьому з первинної суміші виділяють феноли та ор-

ганічні ре човини, до складу яких входить кисень. Вони є 

цінною хімічною сировиною для виробництва пластмас, 

фарб, арома тичних речовин. Використання каталізаторів 

(молібден, ко бальт, нікель, алюміній та ін.) прискорює мо-

лекулярну перебудову вугілля і значно підвищує продук-

тивність процесу.

Рідке паливо з вугілля можна отримати й в інший спо-

сіб: спершу вугілля газифікують, а потім з газу зріджують 

за  наявності каталізаторів. Таким чином одержують “ву-

гільну нафту”. Перспективність цього напряму ґрунтуєть-

ся  на величезних ресурсах вугілля, придатного для такої 

обробки. Вартість синтетичної нафти з вугілля поки що в 

1,5 раза вища...

Природний газ

Природні гази — найдешевший і зручний 

вид палива із надзвичайно високою теплоутворювальною 

здатністю. Природні гази за хімічним складом є сполукою 

вуглецю та водню. Утворюються вони в озерах, лагунах уна-

слідок анаеробного розкладу органічних решток, під час 

якого разом з метаном утворюється азот, менше — вугле-
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кислий газ, сірководень і водень. В абсолютно чистому ста-

ні природні гази не трапляються. Гази, представлені мета-

ном, називають “сухими”, а гази з домішками етану, про-

пану, бутану — “жирними”. Природні горючі гази згоряють 

повністю з утворенням води і вуглекислоти.

Природні гази здатні переміщуватися на велику від-

стань від місця утворення, що пояснює наявність значних 

площ, зайнятих газоносними районами. Основна кількість 

газу концентрується в породах з підвищеною пористістю 

(піски, вапняки тощо) — колекторах. Маючи незначну гус-

тину, природний газ скупчується у нафтогазових родови-

щах, займає верхні частини геологічних структур, утворю-

ючи “газові шапки”.

Природні гази є незамінною сировиною для хімічної 

промисловості — виробництва синтетичного бензину, 

спиртів, органічних речовин (розчинників), каучуку, барв-

ників  тощо.

Багато природного газу міститься і у родовищах вугілля: 

за підрахунками вчених, у відомих родовищах світу пере-

буває понад 100 трлн/м3 газу, приблизно 10 м3 газу в 10 м3 

вугілля. Це робить актуальними дослідження, що їх розпо-

чав ще Д.І. Менделєєв, вивчаючи можливість підземної га-

зифікації вугілля.

У статті “Майбутня сила, яка покоїться на берегах Дону” 

вчений писав: “Настане, певно, з часом така епоха, що ву-

гілля із землі не видобуватимуть, а там, у землі, його зумі-

ють перетворювати в паливо — горючі гази, і гази по трубах 

транспортуватимуть на великі відстані”.

Сучасникам Д.І. Менделєєва ці мрії здавалися нездій-

сненною фантазією, проте вчений продовжував пропагува-

ти ідею підземної газифікації вугілля і доводив, що вартість 

кам’яного палива буде набагато меншою за умови підзем-

ного перетворення його у паливний газ. Крім того, нова 

технологія дасть змогу використовувати ті шари вугілля, які 
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не вигідно розробляти звичайним шахтним способом, та-

ких шарів вугілля в Україні досить багато.

Коли Д.І. Менделєєв довідався про грандіозні підземні 

пожежі, що часто виникають у шахтах і знищують великі 

запаси вугілля, він чіткіше сформулював свою думку, зумів-

ши з властивим йому даром передбачити в жахливому яви-

щі шлях майбутнього розвитку вугільної промисловості. 

Вчений запропонував простий технічний спосіб одержання 

паливного газу: “Пробуривши в шарі кілька отворів, один 

для надходження, навіть вдування, повітря, інші отвори — 

для виходу або викачування газу, наприклад, інжектором 

горючих газів, які потім легко вже перевести до печей”. 

Упродовж 12 років Д.І. Менделєєв неодноразово звертався 

до підприємців з пропозицією поставити хоча б початкові 

досліди з підземної газифікації вугілля, однак спроби вия-

вилися даремними.

В Україні виділяють три великі газоносні площі: Схід-

нокарпатську, Східноукраїнську та Причорноморсько-

Крим ську. Східнокарпатську газоносну площу відкрито ще 

на початку ХХ ст., Причорноморсько-Кримську — дещо 

пізніше і поки що вивчено недостатньо. Основною є Схід-

ноукраїнська площа, інтенсивне вивчення якої було розпо-

чато по закінченні Другої світової війни. 

Східнокарпатська газоносна площа — частина великої 

Карпатської нафтогазоносної провінції, яка простягається 

вздовж Карпатської гірської дуги, заходячи на території 

Польщі, Чехії, Словакії. Більша частина газу пов’язана з 

родовищами нафти, насичує ті самі колектори, його можна 

видобувати лише одночасно з нафтою. Проте на Перед-

карпатті є кілька родовищ метану, який заповнює пористі 

вапняки й пісковики, перекриті газонепроникними гли-

нистими породами. Найбільшими за запасами газу є родо-

вища Закарпаття: Угерське, Вільче-Волицьке, Дашавське 

та інші, які нині практично відпрацьовані.
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Східноукраїнська газоносна площа на території Дніп-

ровсько-Донецької западини крім родовищ газів, пов’яза-

них з покладами нафти, має також низку родовищ мета-

ну.  Вперше промислові запаси газу були виявлені побли-

зу  м. Миргород. Роботи у Харківській, Сумській, Полтав-

ській, Дніпропетровській областях дали змогу виявити 

газоносні поклади у породах пермського, карбонового, 

юрського віку. Найбільшим з розвіданих є Шебелинське 

родовище, розташоване у Харківській обл., за 70 км від 

м. Харків. Приурочено воно до великої антиклінальної 

складки завдовжки близько 30 км і завширшки 8 км, ви-

тягнутої з північного заходу на південний схід. Газонос-

ні  відклади мають карбоновий та пермський вік. Унікаль-

ність  цього родовища полягає у тривалій сталій роботі 

свердловини за надзвичайно високого дебіту — 1,2—

2,0 млн м3/добу.

На сьогодні це родовище практично відроблене, з нього 

видобуто 560 млрд м3 газу, який надходив у міста Радян-

ського Союзу (Москву, Курськ, Бєлгород), у міста і промис-

лові центри України, за кордон.

Причорноморсько-Кримська газоносна площа відома до-

сить давно — її газоносність виявлено ще наприкінці 

ХІХ ст., коли в районі м. Мелітополь було відкрито Приа-

зовське газове родовище. На ньому влаштували газонапов-

нювальну станцію, яка задовольняла потреби місцевого  

населення. Згодом було доведено, що запаси газу незнач ні 

і  промислового значення не мають. Подальші геолого-

пошу кові роботи на газ поки що не дали позитивних ре-

зультатів.

Залізний острів. Проблема освоєння покладів нафти і 

газу під водою — це складне наукове завдання, вирішення 

якого у кожному випадку є індивідуальним, оскільки має 

враховувати всі особливості морської екосистеми району 

видобутку. На берегах Тихого океану свердловини бурили з 
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кораблів, на родовищі Нафтові Камені у Каспійському 

морі, де глибина 14—27 м, свердловини бурили на метале-

вих основах.

Поклади нафти і газу у Чорному морі, в секторі північ-

ного шельфу, були відкриті геологами і геофізиками ще у 

першій чверті ХХ ст., десятки років вони докладно вивчали 

дно і добирали оптимальне технічне рішення.

Проект першої свердловини у Чорному морі склали в 

тресті “Кримнафтогазрозвідка”. Глибина моря над покла-

дами становить близько 35 м. Інженери “Діпроморфлоту” 

запропонували бурити свердловину на металевій основі 

масою 200 т, і поділити опору на два вантажі — по 100 т 

кожен, адже жоден з чорноморських кораблів не може взя-

ти такий вантаж. Для цього було задіяно старий ліхтер “Гор-

ківський” з Білгородського лиману, який планували вико-

ристати як міський причал. Його відігнали у Херсонський 

порт на будівельний завод, де готували конструкції для 

залізного острова.

У вересні 1969 р. споруджувати острів вирушила ціла 

флотилія: ліхтер, буксир, сейнери, і на дно моря була спу-

щена перша секція металу, сотні переплетінь арок, труб та 

металевих болтів. Підводна основа залізного острова скла-

дається з трьох основних блоків-опор. Опори та їх елементи 

зварювали на березі моря із труб. Порожисті “ноги” забива-

ли на 6 м у ґрунт і заливали цементом. На спорудження 

тільки трьох опор і мостів між двома опорами використано 

понад 1000 труб. Перший залізний острів на Чорному морі 

був готовий 15 липня 1970 р.

Потім розпочалося спорудження морської бурової ви-

шки, і нарешті настав урочистий момент — забурювання. 

Проектна глибина свердловини — 3000 м. Змонтовано кра-

ще вітчизняне обладнання для буріння, отримано верстати, 

двигуни, насоси, прибули бездоганні фахівці. Через кожні 

3 доби мінялася зміна. Та ось і перший керн глини, піску, 
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пісковиків, мергелів… Буріння здійснюють за допомогою 

глиняного бурового розчину, склад якого — результат три-

валої роботи спеціалістів з науково-дослідних інститутів, 

як і унікальна система уловлювачів відробленого бурово-

го розчину та мазуту. Ні грама відходів не потрапляє в 

море. Робоча глибина свердловини 2700 м. Нині газом, 

добутим з  морського дна, користуються міста і села пів-

денної частини Криму.

Торф

Торф — горюча корисна копалина, яка ут-

ворилася внаслідок повного розкладу рослин в анаеробних 

умовах. Склад і властивості торфу обумовлені видами рос-

лин, з яких він утворився. Площі сучасних торф’яних родо-

вищ настільки великі, що їх можна порівнювати тільки з 

покладами вугільних родовищ.

Середній хімічний склад торфу такий, %: вуглець 50—

60,  кисень 30—40, водень 5—6, азот і сірка 1—3. Теплота 

згоряння торфу за вологості 40 % становить від 16800 до 

25200  кДж/кг.

Швидкість вертикального приросту торфу — 1 м за 

1000 років. Світові запаси торфу становлять 341 млрд т, з 

них 200 — у країнах СНД, 35 — у Канаді, 31 млрд т — у Фін-

ляндії. Видобутий в країнах СНД торф майже повністю ви-

користовують у сільському господарстві як паливо та для 

підстилки, виробництва торфових блоків, плит, горщечків 

для парників тощо, і лише 10 % його використовують як 

енергетичний ресурс.

Застосовують торф і у хімічній промисловості для 

ви робництва озокериту, активованого вугілля, фізіоло гіч-

но ак тивних речовин, харчових дріжджів, косметичних   

ре човин.

В Україні є торфовища трьох типів: низинні, перехідні 

та верховинні. Найвідоміші з них Ірдинське у Черкаській 
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обл., Бучанське у Київській обл., Замглай на Чернігівщи-

ні, Шосткинське на Сумщині, Радехівське та Брюховець-

ке у Львівській обл.

Горючі сланці

Родовища горючих сланців відомі на всіх 

континентах. Це глинисті або вапнякові породи, насичені 

органічними речовинами — бітумами, смолою. Особливо 

широко вони розвинуті у США, Малайзії, Австралії.

Родовища горючих сланців в минулому розробляли як 

паливний матеріал для ТЕЦ, а також з метою отримання з 

них цінних речовин. Нині горючі сланці як паливну сиро-

вину видобувають лише у Німеччині та країнах СНД.

Великі поклади горючих сланців в Україні виявлені у 

Карпатах — потужні шари, які простягаються у північно-

східному напрямку. Однак ці родовища не розробляють, 

вони складають резерв сировини для паливної та хімічної 

промисловості.

Озокерит

Озокерит (від грец. o
..
ξω — пахну і χηρος — 

віск, інша назва — гірський віск) — мінерал групи нафтових 

бітумів білого, жовтого, бурого кольору. Основна роль у 

його складі належить “твердим” високомолекулярним вуг-

леводням парафінового ряду. Горить озокерит яскравим 

полум’ям без залишку. Утворюється внаслідок кристалізації 

парафінової маси, найчастіше у периферійних покладах на-

фти, залягає на невеликій глибині.

Відомий озокерит передовсім завдяки своїм лікуваль-

ним властивостям. Збільшення попиту на озокерит спри-

яло швидкому розвитку озокеритового промислу. Вже у 

1860-х роках у м. Борислав працювало понад 20 фабрик, які 

за рік переробляли понад 2500 т озокериту. У 1870-х роках 

озокерит видобували на 9 промислах. Розробку вели безсис-

темно, без дотримання правил охорони надр і тех ніки безпеки.
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У 1945 р. видобуток озокериту на Передкарпатті стано-

вив 778,7 т. Значні зміни відбулися в техніці й технології ви-

добування та переробки озокериту.

МЕТАЛЕВІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

До металевих (рудних) корисних копалин 

на лежать руди благородних (золото, срібло і метали плати-

нової групи — платина, паладій, родій, рутеній, іридій, ос-

мій), чорних (титан, залізо, манган, хром), кольорових (мідь, 

нікель, цинк, свинець, алюміній тощо), рідкісних (тан тал, 

ніобій, берилій, цирконій, літій, скандій, вольфрам, ртуть 

тощо) і радіоактивних (уран, торій, радій) металів.

Руда — це природне мінеральне утворення з таким вміс-

том металу або іншого корисного мінералу, який забезпечує 

економічну доцільність його видобутку. Крім руд металів 

виділяють руди деяких видів неметалевих корисних копа-

лин (корундові, азбестові, баритові, фосфоритові тощо).

За кількістю рудних мінералів-склад ників розрізняють 

моно- і полімінеральні руди, за кількістю корисних компо-

нентів, що їх вилучають під час розробки, — прості (один 

компонент) та комплексні. Існують також інші класифіка-

ції руд: за геологічними умовами утворення, за структурою 

і текстурою, за хімічним складом основних мінералів, роз-

міром зерен корисних мінералів.

Для характеристики поширеності хімічних елементів у 

земній корі ще у ХІХ ст. німецький вчений Ф. Кларк ввів 

коефіцієнт, що відображає середній вміст елемента у літос-

фері — середню кількість міліграмів елемента в 1 кг земної 

кори або відсоток вмісту. Цей коефіцієнт назвали на честь 

його винахідника кларком і визначають не лише для літос-

фери, земної кори, а й для окремих типів гірських порід 

(ультраосновних, основних, середніх, кислих) та інших се-

редовищ Землі (атмо-, гідро-, біосфери). Згодом кларк став 

одним з наріжних понять геохімії. Багато уваги розрахун-
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кам кларків різних елементів приділяли відомі вчені-

геохіміки, зокрема провідні радянські — О.П. Виноградов, 

О.Є. Ферсман, О.Є. Перельман, намагаючись врахувати 

най новіші відомості про поширення елемента.

Благородні  метали

Золото — дуже рідкісний метал, його кларк 

3·10—3 %, тобто в 1 т земної кори є близько 3 мг жовтого ме-

талу, у тисячі разів менше, ніж міді, срібла, цинку, свинцю. 

У метеоритах, наприклад, міститься значно більше золота, 

ніж у земній корі. За такого низького значення кларку зо-

лото відоме людині лише завдяки власній стійкості та хіміч-

ній інертності у звичайних поверхневих умовах. Саме ці 

характеристики обумовлюють існування золота у природі у 

самородному, а не розсіяному, розпорошеному, домішково-

му стані. Цей дорогоцінний метал є всюди: у будь-якій руді, 

ґрунті, морській воді, рослинах, але великі концентрації 

його трапляються рідко.

Як для рідкісного металу золото утворює на диво багато 

власних мінералів – на сьогодні їх відомо понад 40, найпо-

ширенішими серед них є самородне золото з домішками і 

сплави його зі сріблом (мінерали безперервного ряду твер-

дих розчинів електрум–кюстеліт, вміст золота у якому змі-

нюється від 85 до 15 %). Часто трапляються телуриди зо-

лота, його інтерметалеві сполуки з металами платинової 

групи, фториди, хлориди тощо.

Нерідко золото знаходять у вигляді самородків, що 

сформовані з окремих кристалів, їх зростків чи скупчень 

зерен. Академік Н. Петровська умовно поділяє такі са-

мородки на дрібні (до 10 г), середні (десятки грамів), великі 

(сотні грамів), досить великі (до 10 кг), гігантські (десят-

ки кілограмів). Найбільший самородок золота розміром 

1,4 × 10 м, масою близько 286 кг знайдено у 1872 р. в 
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Австралії. Названо його на честь господаря: “Плита Хол-

термана”. Загальна кількість знайдених самородків невідо-

ма, можливо, їх десятки тисяч. Лише в одному з районів 

Південного Уралу таких скарбів виявлено понад 2000, що-

правда, дрібних і середніх, а це не є рідкістю. 

Батьківщиною гігантських самородків та близьких до 

них є Австралія, Бразилія, Російська Федерація (Урал, Си-

бір) та США. Близько 80 % загальної кількості відомих са-

мородків знайдено в розсипищах. Як правило, самородки в 

родовищах становлять незначну частину того, що добува-

ється. Проте є випадки, коли знахідки визначають промис-

лову цінність золотоносних жил і розсипищ, їх носіями є 

переважно давні глибинні зруденіння з районів, близьких 

до зон палеорифтів і глибинних розломів.

Незважаючи на хімічну інертність, золото у природних 

умовах є дуже рухливим елементом завдяки здатності до 

утворення стійких комплексних сполук з органічною речо-

виною — органометалевих комплексів, які легко мігрують у 

природних розчинах.

Чисте золото розчиняється лише у “царській горілці” — 

суміші соляної та азотної кислот. У пошуках розчинника 

для золота минуло кілька століть наполегливої праці, але 

тільки наприкінці XIX ст. винайдено спосіб ціанування — 

розчинення золота в ціанистому натрії та ціанистому калії, 

який спричинив революцію у розробці методів вилучення 

золота з різних руд. До того часу людина використовувала 

природне самородне золото і різноманітні його природні 

сплави — інтерметаліди.

Відкриття золотих родовищ у США та Австралії в сере-

дині XIX ст. стало поштовхом до бурхливого розвитку капі-

талізму в Західній Європі та Північній Америці. Наприкінці 

XIX ст. золото було знайдене в Південній Африці, де нині 

його видобуток становить три чверті світового.



51

КОРИСНІ  КОПАЛИНИ

Геологами встановлено, що золоторудна мінералізація 

утворює надзвичайно великі провінції і пояси, площа яких 

може становити мільйони квадратних кілометрів, рідше — 

зони і поля, площа яких може бути десятки і тисячі квадрат-

них кілометрів. У межах цих площ і розшукують рентабель-

ні за сучасними технологіями родовища, що є на всіх кон-

тинентах. Промислове значення мають два види родовищ 

золота: корінні рудні та вторинні розсипні. Рудні родовища 

потребують найчастіше шахтної розробки. Розсипні родо-

вища розміщуються близько від поверхні, їх розробляють 

кар’єрним способом або розмивають драгами — своєрідни-

ми плавучими фабриками.

Існує багато різних технологій видобутку золота — від 

традиційних до вилучення його за допомогою спеціальних 

мікроорганізмів з океанської води або деяких підземних 

вод. Перспективним напрямом є вивчення техногенних ро-

довищ золота, які утворюються на різних стадіях видобутку 

та переробки золотих й інших руд. На користь цього свід-

чить можливість повторної переробки відвалів старих роз-

сипищ, наявність золота у хвостах і відходах багатьох під-

приємств кольорової металургії.

Крім значення як ювелірного і валютного металу золото 

завдяки бактерицидним, біоінгібіторним й фізико-хімічним 

властивостям широко застосовують у техніці — електроні-

ці, виробництві спеціального скла, приладів, на які перед-

бачають екстремальні впливи і навантаження; золото пере-

шкоджає впливу радіації, корозії, інфрачервоного випромі-

нювання тощо.

Золото в Україні. Мільйони років тому ландшафт Украї-

ни був гірським. Поступово тектонічні рухи та вивітрюван-

ня зруйнували високі гори, лишилися їхні корені — масив, 

який ми називаємо Українським щитом. Саме в коренях гір 

заховані корисні копалини: дорогоцінні камені, благород-

ні, рідкісні та інші метали.
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Коли у 1966 р. геологи Новомосковської геологічної 

експедиції (Дніпропетровська обл.) відкрили родовище зо-

лота, яке назвали Мокросурським (Сурська магнітна ано-

малія), з вмістом золота в рудах 20 г/т, то всі європейські 

газети мало не в один голос сповіщали про те, що найви-

значнішою геологічною знахідкою XIX ст. був Клондайк, а 

найвизначнішим здобутком XX ст. — українське золото. І 

це правда: такого вмісту золота в 1 т руди, як у Мокросур-

ському родовищі, ще не бачив світ. За висловом відомого 

дослідника золота й одного з авторів цієї книги Івана Лати-

ша, “Україна може швидко озолотитися — вона золотонос-

на, поклади жовтого металу дуже великі”. Підтвердженням 

цього стало відкриття українськими геологами серії родо-

вищ у різних регіонах України. Йдеться, насамперед, про 

Мужіївське родовище з групою золотопроявів (Закарпат-

тя), що розробляють з 1999 р., — одне з найбільших у Схід-

ній Європі. На схід від Мужіївського родовища розміщу-

ється Рахівський рудний район з родовищем золота Сауляк, 

яке приурочене до Мармароського масиву метаморфічних 

порід. За прогнозами, золоторудні поклади у Карпатській 

провінції становитимуть чверть від усіх передбачуваних за-

пасів золота України — близько 200 т.

Крім Карпат в Україні виділено ще дві золотоносні про-

вінції — Донбас та Український щит. Золотоносність Дон-

басу важко оцінити однозначно через відсутність фунда-

ментальних досліджень, але загальні прогнозні ресурси йо -

го визначені у 400 т (зокрема, Бобриківське родовище 

золото-сульфідних руд). Український щит є головною золо-

тоносною провінцією України із загальними прогноз ними 

ресурсами близько 2400 т (родовища Майське, Клинців-

ське, Юр’ївське, Сергіївське, Балка Золота і Балка Широка).

Срібло. Як і золото, срібло відоме людству з давнини, і 

так само злитки або шматочки цього металу слугували лю-

дині торговим мірилом, замінником грошей. На Євроазій-
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ському континенті розробку срібних проявів людина веде 

уже чотири тисячі років: на території Малої Азії, згодом у 

Вірменії, Бактрії (в басейні р. Амудар’я). Близько 500 р. до 

н. е. знамениті Лауринські рудники (Греція) складали осно-

ву економічної могутності цієї країни, протягом кількох 

століть давши світові понад 77 тис. т срібла. Згодом його ак-

тивно видобували у Богемії й Трансильванії, на теренах Ро-

сійської імперії (Середня Азія, Забайкалля, Алтай). Світо-

вий видобуток срібла значно збільшився після відкриття 

Америки — зі знаходженням його родовищ у Мексиці, Бо-

лівії, Перу.

Алтайське срібло на початку ХХ ст. становило близько 

3 % світового видобутку, але перший промисел на алтай-

ських родовищах був нелегальний. Розпочали його у трид-

цятих роках XVI ст. промисловці Демидови, нехтуючи дер-

жавною монополією. Реєструвати видобуток почали після 

ревізії, завдяки цьому відомо, що лише у 1745 р. було видо-

буто 680 кг срібла і 6 кг золота.

На теперішній час у світі видобувають близько 10 тис. т 

срібла для потреб фотохімічної, електричної, електронної, 

гальванічної та інших галузей промисловості, для виготов-

лення ювелірних, художніх і побутових виробів. Запаси срі-

бла у провідних країнах світу становлять близько 280 тис. т, 

у тому числі: США — 56, Канаді — 30, Мексиці — 26. Важ-

ливим джерелом одержання срібла, попри розробку родо-

вищ, є вторинна сировина. Срібло накопичується у бага-

тьох видах техногенних відходів і нерідко утворює концен-

трації, зіставимі з природними рудами. Наявність срібла є 

типовою для викидів підприємств електро- і радіотехнічної, 

приладобудівельної, дзеркальної, керамічної, антисептич-

ної, електрооптичної, детекторної та інших галузей. Утво-

рення техногенних родовищ срібла особливо характерно 

для гірничодобувних підприємств, що розробляють руди 

золота, срібла, кольорових металів. Так, у річкових донних 
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відкладах на Алтаї поблизу сульфідних родовищ, що розро-

бляються, вміст срібла становить 30 мг/кг (мг/кг — те саме, 

що й г/т, але першу величину традиційно застосовують для 

опису вмісту елемента в конкретному природному об’єкті, 

а другу — коли треба вказати кларковий вміст чи схаракте-

ризувати родовище).

Кларк срібла 0,07—0,9 г/т. Срібло — високомінералоген-

ний елемент: на цей час відомо 110 мінеральних видів срібла, 

передовсім, самородне, інтерметалеві сполуки (наприклад,  

ряд твердих розчинів з золотом: електрум—кюстеліт), суль-

фідні мінерали (аргентит, прустит тощо). Часто у мінерали 

срібла входять сурма, вісмут, арсен, свинець, мідь. Крім 

утворення власних мінералів, переважно мікроскопічного 

розміру, срібло входить у помітній кількості до мінералів 

свинцю, міді, цинку, нікелю та інших.

Найбільше у світі родовище самородного срібла, як 

зазначає І.К. Латиш у монографії “Серебро в природе” 

(К.: АртЕк, 1997. — 136 с.), пов’язане з арсенідами кобаль-

ту, нікелю та заліза (Онтаріо, Канада), уславлене своїми 

самородками. Тут було знайдено пластини масою до кіль-

кох сотень кілограмів, одна з яких масою 612 кг знахо-

диться у будинку Канадського парламенту. Тут лежав і 

“срібний хідник” — суцільний самородок уздовж майже 

30 м, що заглиблювався на 18 м і дав світові 20 т срібла. 

У фрейберзьких родовищах срібла у горах Саксонії знай-

дений самородок срібла масою 500 кг. Причина цього — 

збагачення руди сріблом під час цементації. Потужність 

збагаченої внаслідок привнесення срібла зони сягає 400—

1500 м. Тут знайдено і величезні самородки масою близько 

100 кг, і брилу срібла масою близько 20 т, вміст срібла у 

якій становив 75 %. Величезну пластину срібла знайдено 

свого часу у Ханарсильо, у Новій Баскайї. Його маса сяга-

ла 1420 кг. Великі скупчення гіпергенного, тобто утворе-

ного на глибині, самородного срібла відомі у багатьох ро-
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довищах Мексики і Перу. У Рудних горах у Німеччині ви-

найдено брилу самородного срібла масою 40 т. Самородок 

срібла масою 30 кг знайдено у кар’єрі Сорського рудника 

молібденового комбінату в Хакасії. І це лише кілька при-

кладів найбільших і найвідоміших знахідок самородків 

срібла, що засвідчує його надзвичайну здатність перебу-

вати  у природі саме у такому вигляді.

Проте досить часто срібло є домішкою до мінералів різ-

них груп. Наприклад, є воно в піриті (сульфід FeS), халь-

копіриті (CuFeS), кіноварі (HgS), молібденіті (MoS) та ін. 

Виявлено срібло у колчеданах, мідно-молібденових, свин-

цево-цинко вих, золоторудних та інших родовищах — до 

350 г/т породи. У світі основну масу срібла добувають з руди, 

в  якій багато галеніту (PbS), наприклад Берегівське родо-

вище на Закарпатті.

Металогенічний потенціал срібла у континентальній 

земній корі вчені оцінюють у 1 млн т, при цьому багато срі-

бла і у водах Світового океану, в каустобіолітах — вугіллі, 

нафті, торфі, бітумінозних сланцях, воно накопичується у 

рослинах та інших організмах.

Срібло — сильно токсичний елемент і за ступенем впли-

ву на біоту входить у першу трійку токсикантів разом із 

ртуттю й кадмієм, займаючи за впливом на гриби, риб і 

ссавців навіть перше місце. Токсичність срібла щодо низ-

ших організмів є основою широкого застосування його у 

технологіях промислового очищення питних вод і побуто-

вих фільтрах. Обробка води сріблом, разом з озонуванням, 

в усьому світі поступово замінює хлорування як провідний 

спосіб очищення води. “Чудодійні” властивості вод р. Ганг 

пояснюються саме високим вмістом у них срібла.

Через бактерицидні та інгібіторні властивості срібло ак-

тивно використовують у медичній і косметичній промисло-

вості. Наприклад, київський лікар І.Є. Неніс створив пасту 

для пломбування кореневих каналів зубів, яка містить роз-
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чин азотнокислого срібла і припиняє вплив інфекції: завдя-

ки хімічній взаємодії компонентів пасти утворюється висо-

кодисперсне металеве срібло, яке активно діє на мікрофло-

ру ураженої ділянки зуба.

Основні промислові типи срібних родовищ (за І.К. Ла-

тишем) — мідно-колчеданові, сульфідні, мідно-нікелеві, а 

також родовища мідних пісковиків, сланців, срібно-золоті, 

золото-срібні руди, зони окиснення мідно-колчеданових 

руд родовищ і розсипищ. У багатьох розвинених країнах 

75—80 % срібла видобувають під час розробки покладів міді, 

свинцю, цинку.

Срібло в Україні. Перспективними площами на пошуки 

срібла можна вважати Західноінгулецьку на Криворіжжі; 

Нагольний кряж на Донбасі; Берегівський та Беганський 

райони Закарпаття; північно-західну частину Українського 

щита; зеленокам’яні структури щита (Чортомлиць кий та 

Сурський райони). Втім запаси срібла попередньо оцінені 

лише у межах Карпатської золотоносної провінції і ста-

новлять понад 100 т.

IIлатина (ісп. platina, від plata — срібло). Це блискучий 

сірувато-білий метал — провідний і найпоширеніший еле-

мент серед металів платинової групи (платиноїдів). Цей 

важкий, твердий метал трапляється у природі в розсіяно-

му стані у вигляді самородної платини і твердих розчинів — 

інтерметалевих сполук з металами платинової групи (пала-

дієм, родієм, рутенієм, іридієм, осмієм) і залізом, оловом, 

свинцем, вісмутом, сурмою, арсеном, нікелем. Відомо 

близько 50 мінералів платини, отже вона є мінералоген-

ним елементом. Чиста платина, як і золото, відома з дав-

нини, але у Європі про її властивості довідалися лише на 

початку ХVII ст., коли іспанці почали привозити з Амери-

ки ювелірні вироби. Проте й донині властивості плати-

ни, зокрема екогеохімічні та медико-біологічні, вивчені 

недостатньо.
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Металогенічний потенціал земної кори сягає 70 тис. т, 

найбільшим видобутком відзначається ПАР, на території 

якої розміщуються найбільші у світі родовища платини і 

платиноїдів, що належать до комплексу Бушвельд. Родови-

ща платини пов’язані здебільшого з розшарованими інтру-

зіями ультраосновних і основних порід, однак платиноїди 

трапляються і у кварцових жилах, золотоносних конгломе-

ратах та інших типах золоторудних родовищ, розсипищах, 

навіть у залізо-манганових океанічних конкреціях, углеро-

дистих сланцях, корах вивітрювання. Платина і платиноїди 

утворюють крупні техногенні родовища, які негативно 

впливають на навколишнє середовище, прикладом чого є 

найбільше на теренах Росії (і Радянського Союзу) Нориль-

ське родовище. Його активно відробляли з кінця 1940-х ро-

ків, на цей час об’єм відвалів сягає 150 км3.

Застосовують платину передовсім у ювелірній промис-

ловості, дещо менше — у фармацевтичній і хімічній, зокрема 

як каталізатор для переробки нафти. Віднедавна препарати 

платини почали застосовувати під час лікування онкологіч-

них хвороб, а також в атомній енергетиці, ракетобудуванні.

Платина в Україні. Платиноносність території України 

вивчено недостатньо, немає встановлених ділянок пошуку 

родовищ і, відповідно, підрахованих запасів, хоча багато 

гео логічних структур і комплексів порід подібні до тих 

об’єктів в інших країнах, у яких відкриті промислові ро до-

вища платиноїдів. До об’єктів, що потребують додат кового 

вивчення, належать насамперед металогенічні провінції Ук-

раїнського щита — Дніпровська і Приазовська металоге-

нічні області, Криворізько-Кременчуцька і Бі ло цер ків сько-

Одеська металогенічні зони. Іншою ланкою вивчення пла-

тиноносності могли б стати фосфорити басейну р. Дністер, 

давні конгломератові товщі, волинські мідисті пісковики, 

вуглецьвмісні пісковики і сланці, кори вивіт рювання оса-

дових залізних родовищ, родовища горючих копалин.
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Чорні метали

Залізо — хімічно та біологічно активний, 

токсичний, найважливіший метал чорної металургії. Перші 

згадування про залізо сягають глибокої давнини, історія 

його освоювання людством загальновідома.

Залізо — головний метал Сонячної галактики і найпо-

ширеніший елемент Землі. Кларк заліза майже 7 %, воно 

міститься в усіх породах, які входять до складу земної кори. 

Вважають, що у земному ядрі міститься заліза стільки ж, 

скільки й у метеоритах, — понад 50 %. Світові запаси заліз-

них руд у надрах перевищують 300 млрд т, а світовий видо-

буток становить понад 0,5 млрд т.

Основні запаси заліза на Землі — у його власних мінера-

лах. Це надзвичайно мінералогенний елемент: на сьогодні 

відомо близько 600 мінералів заліза. Крім того, залізо вхо-

дить ще до майже 300 видів темноколірних породоутворю-

вальних мінералів.

Головні мінерали заліза — оксиди і гідроксиди (маг-

нетит, гематит, гетит, гідрогетит), сульфіди (пірит, марка-

зит, піротин), силікати (хлорит, олівін), фосфати (вівіаніт, 

керченіт).

Руди, які містять понад 25—30 % заліза, можуть бути ви-

користані у промисловості. В магнетитових, гематитових і 

мартитових рудах вміст заліза має бути не менше 40—50 %, 

у бурих залізняках — понад 35—40, у сидеритових рудах — 

30—35 %. Шкідливими домішками залізних руд є фосфор, 

сірка та арсен. Вміст фосфору в руді має не перевищувати 

1—2 %. Крім шкідливих домішок залізо містить і корисні — 

манган, хром, нікель, ванадій.

Кількість геолого-промислових типів родовищ заліза ду-

  же велика — понад 30. Їх розподіляють на 6 класів, серед 

яких для території України найбільше значення мають залі-

зисті кварцити. Видобуток залізних руд в Україні біль ший, 
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ніж у США та інших країнах. Найбільшими в Україні є Кри-

ворізький залізорудний басейн і Керченське родо вище заліза.

Криворізький залізорудний басейн розміщується у Дні-

пропетровській обл., у районі річок Інгулець, Саксагань, 

Жовта та Зелена. Криворізький басейн — джерело багатих 

руд, які не потребують додаткового збагачення. Ширина 

рудної смуги — 2—7 км, довжина — 100 км. У межах цієї 

смуги й розташовані найбільші шахти: Горишнє-Пла вин-

ська, Єрастівська та Галещинська. На північному закінчен-

ні Кри ворізького басейну розміщується Кременчуцька гру-

па невеликих родовищ заліза (Полтавська обл.). 

Криворізький залізорудний басейн складається з архей-

ських гнейсів і амфіболітів, протерозойських кристалічних 

сланців і залізистих кварцитів, будова його дуже складна. 

Залізисті горизонти представлені переважно мартитовими, 

гідрогематит-мартитовими і гідрогематитовими кварцита-

ми, потужні пласти яких зім’яті у різноманітні складки.

До 80 % руд — це найбільш вільні від шкідливих домі-

шок гематитові руди, які нині видобувають кар’єрним і під-

земним способами на глибині близько 500 м.

Промислові поклади залізних руд Кривого Рогу — 

24 млрд т.

Керченський залізорудний басейн займає північно-східну 

частину Керченського півострова і є частиною Азово-

Чорноморського кімерійського залізорудного басейну. Руди 

приурочені до піщано-глинистих порід неогенового віку. 

Потужність рудних пластів коливається в межах 6—12, іноді 

сягає 20—50 м.

Переважна глибина залягання рудних шарів — до 20 м, 

інколи вони виходять на земну поверхню або занурюють ся 

на глибину до 70 м. Родовище має осадове походження. 

Крихкі оолітові руди представлені двома основними різ-

новидами: тютюнові (зеленувато-коричневі, кольору тю-

тюну) і коричневі (окиснені, за кольором більш подібні до 
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іржі). Ооліти (від грец. ψο′ν — яйце і λι′ϑοςον — камінь) — 

дрібні кулясті мінеральні утворення концентричної або 

радіально-променевої будови, які часто утворюють міне ра-

ли заліза або мангану. Колір керченської руди зале жить від 

ступеня її вивітрення — чим сильніший вплив проце сів ви-

вітрювання, тим інтенсивніший коричневий колір має руда.

Головними породоутворювальними мінералами є гідро-

ксиди заліза, що містять як корисні домішки, які роблять 

залізо природно легованим, — манган (0,4—6 %) і ванадій 

(0,02—0,05 %), так і шкідливі — фосфор і арсен. Манган на-

віть утворює власні мінерали, наприклад псиломелан. Вміст 

заліза у руді змінюється від 23 до 36 % (після збагачення — 

50 %). У тютюнових рудах виявлено самородне золото. Кер-

ченське родовище подарувало мінералогам світу новий 

міне рал — керченіт — гідрофосфат заліза, різновид вівіані-

ту. Голкоподібні сіро-сині до чорного блискучі кристали ут-

во рюють агрегати, подібні до морських їжаків, що при-

вертає увагу відвідувачів геологічних музеїв і мінерало гіч-

них виставок.

Загальні запаси залізних руд родовища — 1,2 млрд т. На 

сьогодні розробка його зупинена, оскільки необхідне впро-

вадження нових комплексних технологій збагачення руд.

Титан — легкий, твердий і міцний як криця, дуже по-

ширений елемент, його кларк майже 0,5 %. Цей новий зна-

чущий метал сучасної техніки відкрито ще у 1791 р., але у 

чистому вигляді його спромоглись отримати лише через 

120 років.

Через стійкість до агресивних хімічних середовищ, маг-

нітних та електричних полів, міцність, твердість, високо-

температурну пластичність титан визнано металом майбут-

нього. Його застосовують у ракето-, літако- і кораблебуду-

ванні, в енергетиці, для опріснення води, як неметалеву 

сировину (виробництво білил, кераміки, особливих вогне-

тривів), у вигляді сплавів з кольоровими металами у різних 
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галузях, як розкислювач і дегазатор у металургії, у виготов-

ленні швидкорізальних сплавів, як уловлювач газів ТЕЦ, у 

вирощуванні штучних рубінів і бурштину, для одержання 

синтетичного каучуку, штучного шовку, у медицині тощо.

Титан наявний практично в усіх породах Землі у вигляді 

різних мінералів. Це мінералогенний елемент (понад 150 

власних мінералів), більшість з його мінералів — стійкі 

силікати й титанати (різноманітні оксиди титану). Най-

відоміші з них: ільменіт, рутил, анатаз, брукит, сфен, тита-

номагнетит, лейкоксен. Головні мінерали титану (рутил, 

анатаз, лейкоксен) є одними з найстійкіших у теригенних 

(поверхневих осадоутворювальних) умовах, тому часто тра-

пляються у розсипищах або в пісках пляжів. Багато титану 

містять всі типи ґрунтів (0,1— 0,9 %), а особливо розвинуті 

на збагачених титаном породах. Його можуть накопичувати 

рослини і тваринні організми. Розрахований для біосфери 

кларк титану високий, порівняно з іншими елементами, 

разом з тим його біологічний та екологічний вплив прак-

тично не вивчено.

Відомі ендогенні рудні концентрації титану пов’язані 

з  інтрузивними масивами ультраосновного й основного 

скла ду. Розробляють ці родовища, в яких вміст оксиду тита-

ну в породі перевищує 2 %. Найбільш багаті титан-іль-

менітові й титан-магнетитові родовища приурочені до 

габро-анортозитових масивів, яскравим прикладом чого 

є  Коростенський плутон (Житомирська обл.). Плутонами 

називають великі за об’ємом масиви інтрузивних порід, 

наприклад площа Коростенського плутону становить 

близько 10 000 км2. Вміст оксиду титану в руді тут сягає 

50 %, а загалом по деяких українських масивах він змі-

нюється від 6  до 36 %. Руди в них титан-апатитові, зі зна-

чним вмістом оксиду фосфору (до 4 %), тому можливий і 

рентабельний одночасний видобуток титанової та фосфат-

ної сировини.
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Значна роль у світовому видобутку титану належить ек-

зогенним родовищам, які представлені, зокрема, корами 

вивітрювання і прибережно-морськими розсипищами. Такі 

родовища теж відкриті в Україні, наприклад на території 

Житомирської обл. Одним із прикладів їх може слугувати 

титан-ільменітове Іршанське родовище, вміст ільменіту в 

якому становить 20 кг на 1 т породи.

В Україні створено потужну мінерально-сировинну базу 

титану — це 40 родовищ, 12 з яких детально розвідано, і 

розпочато промислове його видобування.

Манган — поширений життєво необхідний метал, над-

звичайно важливий для чорної металургії. Манган був від-

критий німецьким хіміком Шілле у 1774 р., але використо-

вувати його у промисловості почали лише на початку XX ст. 

Застосування мангану дало змогу металургійним технологі-

ям зробити значний крок уперед завдяки його властивості 

видаляти залишки кисню з металевого розплаву. На цей час 

манган є третім за рівнем використання металом, після за-

ліза і алюмінію. Він має надзвичайно широке застосування 

як складник криці — 90—95 % видобутого мангану припа-

дає на важку промисловість, решта — на хімічну та електро-

технічну промисловість, медицину тощо.

Кларк мангану близько 0,1 %, тому він наявний прак-

тично у будь-якій породі. Манган утворює багато мінера-

лів — понад 300 — представників практично всіх класів і 

типів. Найбільш поширені і мають велике значення для 

промисловості оксиди і гідроксиди, специфічною власти-

вістю яких є тонкодисперсний або колоїдний стан і змішані 

кріптокристалічні зростання (піролюзит, псиломелан, то-

дорокіт, асболан, бурнесит та ін.). Манган є одним з провід-

них хромофорів мінерального світу, саме він створює роже-

вий колір родоніту і родохрозиту, чорний — псиломелану і 

багатьох інших мінералів.
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Достовірні світові запаси мангану було оцінено у понад 

5 млрд т, з них близько 2,5 млрд т припадає на територію 

України. Усі заводи Радянського Союзу, а відтак і більшість 

заводів нинішньої Росії, працюювали і працюють на укра-

їнській сировині.

Новим перспективним типом комплексних манганових 

руд, які поновлюються, є залізо-манганові конкреції, най-

більші запаси яких відомі у зоні Кларіон-Кліппертон у Ти-

хому океані і приблизно оцінені у 500—800 млн т. Ці кон-

креції загалом представлені сумішшю п’яти манганових 

фаз, аморфного оксиду заліза, домішок глини та інших си-

лікатних мінералів. Тонкозернистим оксидам заліза і ман-

гану притаманна властивість притягувати й адсорбувати 

метали у великій кількості, частина з яких може навіть за-

міщувати манган у вузлах кристалічних ґраток мінера лів. 

Склад компонентів конкрецій є унікальним (понад 50 еле-

ментів): запаси свинцю, молібдену, кадмію, талію, се лену та 

інших токсичних металів у залізо-манганових конкреціях 

набагато перевищують відомі континентальні за паси. Тому 

водночас із перспективністю і комплексніс тю  слід врахо-

вувати надзвичайну екологічну небезпечність  цих руд.

Навіть під час провадження традиційних гірничозбага-

чувальних робіт манган накопичується у відходах і є постій-

ним компонентом стічних вод підприємств зі збагачування 

залізних і манганових руд, кольорової металургії, цемент-

ної й тукової промисловості, текстильного та гальванічного 

виробництв тощо.

Нікопольський манганорудний басейн — найбільший в 

Україні, його родовища розробляють понад 100 років, на-

лежить до осадових прибережно-морських теригенних ро-

довищ гумідного типу і займає ерозійні депресії на схилах 

Українського щита  площею у тисячі квадратних кілометрів. 

За віком родовища віднесені до палеогену—неогену. Ці руди 

виділені у окремий тип — нікопольсько-чіатурський.
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В межах басейну на території України відкрито три ро-

довища — Нікопольське, Великотокмацьке та Інгулецько-

Дніпровське. Усі ці родовища осадового походження і ма-

ють олігоценовий вік. 

Нікопольське родовище мангану відкрито у 1884 р., з 

1886 р. його почали розробляти відкритим способом — ха-

рактеризується горизонтальним заляганням рудних шарів 

потужністю до 3—4 м.

На Великотокмацькому родовищі запаси манганових руд 

сягають близько 2 млн т, глибина залягання руд зміню єть -

ся  від 20 до 120 м, концентрат манганової руди містить 27—

28 % металу. 

Крім родовищ Нікопольського басейну в Україні відомі 

Хощуватське родовище (Одеська обл.), Чивчинське — в Кар-

патах та деякі невеликі прояви.

Манган відіграє значну роль у формуванні складу і влас-

тивостей різних типів ґрунтів в усьому світі: середній за-

гальний його вміст у ґрунтах становить близько 1000 мг/кг. 

Рослини накопичують манган нерівномірно в різних час-

тинах, інколи залежно від фаз росту. Манган має істотний 

біологічний вплив, оскільки характеризується високим 

кларком в біосфері (4 ·10—2), але механізми цього впливу на 

організми не визначені. Для людини манган водночас є 

токсичним і необхідним елементом, має антиканцерогенні 

властивості, бере участь у різних метаболічних процесах, 

але за надлишкового вмісту може спричинити психічні роз-

лади та інші хвороби. Не вивченим є також радіотоксична 

небезпека трьох радіоактивних ізотопів мангану, які, хоч і 

не зараховані до найнебезпечніших, але достатньо поши-

рені у біосфері.

Хром — поширений метал, кларк 0,01 %, надзвичайно 

важливий для чорної металургії. Найбільшу кількість хро му 

містить мантія Землі, він постійно наявний в метеоритах, у 

деяких видах — до 5000 г/т. Для елемента з таким високим 
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значенням кларкового вмісту хром утворює порів няно не-

багато власних мінералів — понад 50. Більшість з них нале-

жить до оксосолей (хроматів і силікатів), дещо менше — до 

оксидів і гідроксидів. Промислове значення серед них як 

складники хромітових руд мають мінерали групи хром-

шпінелідів, які утворюють безперервний ізоморфний ряд: 

хроміти — хромшпінелі — шпінелі. Це подвійні оксиди із 

загальною формулою R2+R3+

2  
O

4
, де R2+ — магній, залізо, 

манган, нікель, кобальт та інші двовален тні катіони, R3+ — 

хром, алюміній, залізо, титан, скандій, кальцій та інші 

тривалентні катіони. Завдяки варіативності складу хром-

шпінеліди можуть утворюватись у значному інтервалі фі-

зи ко-хімічних умов, але завжди пов’язані з глибинними 

породами ультраосновного—основного складу. Наприк-

лад, наявність хромшпінелідів з найвищим вмістом оксиду 

хрому (45—60 %) властива габро-долеритам з мідно-ні ке-

левим зруденінням і кімберлітовим, зокрема алмазонос-

ним, породам.

Хромшпінеліди належать до групи мінералів-супутників 

алмазів, тобто їх наявність і склад є одним із критеріїв по-

шуку алмазів. Крім того, це одні з найбільш стійких у по-

верхневих умовах мінералів, тому вони є частим компонен-

том розсипищ, наприклад уже згадуваних титан-цир ко ні є-

вих і алмазовмісних.

Родовища хрому пов’язані з виверженими гірськими 

породами ультраосновного складу, під час формування ін-

трузивних масивів яких рудний хромвмісний розплав ви-

окремлювався і кристалізувалися мінерали хрому — хромі-

тові руди. Цю руду (хроміт, або хромистий залізняк) уперше 

почали використовувати в Норвегії у 1920 р. як вогнетрив-

кий матеріал. Світові ресурси хроміту оцінюють майже у 

8 млрд т, а щорічний світовий видобуток перевищує 13 млн т. 

Основними споживачами хроміту є три види промисловос-

ті: металургійна — до 50 % металу; виробництво вогнетри-
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вів — до 40 %; хімічна — близько 10 %. У металургії хром 

застосовують у вигляді ферохрому як речовину для легуван-

ня під час виготовлення надзвичайно стійкої до окиснення 

криці, виготовлення метало-керамічних сплавів, порошків 

для хромування. Виготовляють і сплави хрому з іншими ме-

талами: нікелем, кобальтом та алюмінієм, вводять як скла-

дову спецсплавів — стелітів тощо.

В Україні, на жаль, немає розвіданих хромітових руд, 

які мали б промислове значення, але є їх прояви (Україн-

ський щит); необхідну для промисловості кількість руди ім-

портують з Китаю та Казахстану. 

До складу хромітових руд входить значна кількість еле-

ментів-домішок, серед них — токсичні метали (нікель, ко-

бальт, ванадій, цинк, манган), які під час збагачування руд 

потрапляють у відвали. Через розчинення і руйнування цих 

відходів полютанти стають рухливими і забруднюють на-

вколишнє середовище.

Хром належить до тих елементів, у перерозподілі яких 

антропогенний чинник є визначальним і набагато переви-

щує природний, тобто через видобуток і переробку хромі-

тових руд, утворення твердих відходів, пилових викидів, 

стічних вод багатьох підприємств надходження хрому до 

зони гіпергенезу і доступність його початковим ланкам 

трофічних ланцюгів є набагато більшими, ніж має бути для 

нормального функціонування. Біологічні системи планети 

не в змозі поглинути і переробити таку кількість хрому без 

шкоди для себе, кількість техногенного хрому в екосисте-

мах значно перевищує кількість природного. Саме з цієї 

позиції геохімічна специалізація хрому потребує ретель-

ного вивчення.
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Кольорові метали

До кольорових металів належать мідь, ні-

кель, свинець, цинк, алюміній, магній та ін. Зазвичай їхні 

руди характеризуються незначним вмістом корисного ком-

понента, на відміну від чорних металів. Винятком є руди 

алюмінію та магнію, в яких вміст металу сягає 10—20 %.

Мідь відома людству давно, що засвідчує назва одного 

з  періодів його розвитку — бронзовий вік — за назвою 

сплаву міді, який у ті часи використовувала людина для 

виго товлення знарядь праці. Мідь застосовують практично 

з четвертого тисячоліття до н. е., і з того часу вона зали-

шилась основним металом промисловості серед кольо-

рових металів.

Нині мідь широко використовують у металургійній, ма-

шинобудівній, електротехнічній, туковій, хіміко-фарма-

цев  тичній промисловості: виготовлення пігментів, ката-

лізаторів, мікродобрив, приладів та деталей для точних 

механізмів, хірургічних інструментів, аптечних приладів, 

предметів побуту, художньо-мистецьких творів тощо. Мідь 

традиційно застосовують у народній медицині: Арістотель 

і  Г. Галілей лікували за допомогою неї глухоту та запа-

лен ня мигдалин; на сьогодні перелік хвороб, під час лі-

ку ван ня яких рекомендують мідь та її препарати, значно 

дов ший. Таке широке застосування зумовлене високою 

теп ло- і електропровідністю міді, хімічною стійкістю та 

здат ніс тю утворювати сплави з іншими металами з варіа-

тивним співвідношенням компонентів (цинком, оловом, 

алю мінієм, нікелем). 

Мідь — відносно поширений (кларк 0,006 %) метал, 

життєвонеобхідний і водночас сильно токсичний. У ниж-

ній частині земної кори, зокрема у корі глибоководних оке-

анічних зон концентрація міді більша, ніж у верхній. У са-

мородному вигляді мідь трапляється досить часто, у не-

окисленому стані має яскравий червоно-золотистий колір. 
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Проте мідь є найбільш мінералогенним елементом серед 

кольорових металів: майже 400 її мінералів установлені 

практично в усіх класах, але більшість з них — понад 70 — 

належить до класу сульфідів. Найпоширенішими є халь-

копірит, борніт, халькозин, кубаніт, ковелін. До складу 

сульфідів разом із міддю найчастіше входять залізо, арсен, 

олово, цинк, срібло, германій. Часто мідь утворює й інтер-

металеві сполуки, яких відомо понад 20 видів, наприклад з 

арсеном, сурмою, цинком.

Мідь відома у мінеральному світі як активний хро-

мофор, що здатен утворювати різні кольори мінералів за-

лежно від валентного стану. Часто ознакою наявності міді у 

мінералах є яскраві зелені, бірюзові, сині кольори, як у ма-

лахіта і куприта.

Крім утворення власних мінералів мідь є частою доміш-

кою у різних породоутворювальних мінералах, переважно 

основного і середнього складу. Постійним супутником міді 

у геохімічному циклі є кобальт і нікель. Металогенічний 

потенціал міді для континентів перевищує 1 млрд т, декіль-

ка міліардів тонн, імовірно, зосереджені у залізо-манганових 

океанічних конкреціях. Світовий видобуток міді — близько 

10 млн т/рік і, за прогнозами вчених, має стабілізуватися на 

цьому рівні.

Родовища міді відомі практично в усіх групах порід — 

магматичних, гідротермальних, осадових, осадово-гідро-

тер мальних, метаморфічних. Часто руди міді різних типів 

містять велику кількість елементів-домішок, серед яких ба-

гато токсичних, що надходять до компонентів довкілля під 

час збагачування й переробки мідних руд.

Найбільша кількість полютантів надходить у водостік 

гірничорудних районів з великими техногенними скупчен-

нями, у ґрунтові води мідних і поліметалевих родовищ. Не-

безпеку становлять також підприємства кольорової мета-

лургії, транспорт, виробництво добрив, гальванічне вироб-
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ництво — їх тверді й рідкі відходи, атмосферні викиди. На-

вколо великих промислових районів підвищений вміст міді 

у ґрунтах, водах зафіксовано на відстані 1,5—2 км від дже-

рела. Такий техногенний вплив є причиною значного на-

копичення міді у верхніх шарах ґрунту, її концентрація може 

у 100—1000 разів перевищувати кларковий вміст міді у ґрун-

тах і встановлений пороговий вміст (100 мг/кг).

У ґрунтах мідь — відносно малорухливий елемент, на-

копичується у верхньому шарі ґрунту і легко засвоюється 

рослинами. Як один із найактивніших мікроелементів мідь 

позитивно впливає на фотосинтез рослин, утворення хло-

рофілу, синтез білкової речовини. Кількість засвоєного 

рослинами металу залежить не лише від вмісту його у ґрун-

ті, а й від їх вибіркової здатності. Серед сільськогосподар-

ських культур до вмісту міді найбільш чутливими є зернові, 

цитрусові та бобові. В організмі людини мідь входить до 

складу гормонів, впливає на розвиток, утворення гемогло-

біну, сприяє росту і регенерації кісткової тканини. Проте 

надлишок міді може призвести до панкреатиту, виразки 

дванадцятипалої кишки, бронхіальної астми, а нестача — 

до формування анемії, інших важких хвороб. Токсичність 

міді зумовлена її здатністю блокувати певні групи білків, 

зокрема ферментів.

Так само як і для хрому, антропогенний глобальний біо-

сферний перерозподіл міді істотно перевищує природний.

Мідь в Україні. Перші невеликі родовища міді знайдено 

у 1855 р., а через 20 років поблизу с. Калинівка на Донбасі 

було споруджено мідеплавильний завод. Невеликі прояви 

міді, що не мають промислового значення, встановлені на 

Донбасі, у Дніпровсько-Донецькій западині, на Кремен-

чуцько-Криворізькій площі докембрійських порід, у При-

азов’ї. Втім своїх відкритих родовищ із розвіданими запаса-

ми в Україні немає, для внутрішніх потреб закуповують мідь 

у Казахстані та Росії.
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Найперспективнішим є Волинський міднорудний ра-

йон, до складу якого входять частини Волинської, Рів-

ненської та Хмельницької областей, зокрема Рафалів ський 

і Гірницький рудні вузли. Поклади міді на Волині було 

виявлено ще наприкінці 1960-х років, детальну розвідку 

розпочато наприкінці 1990-х років. Волинське мідноруд-

не родовище має площу близько 10 000 км2, орієнтовні 

запаси — 25 млн т. Найліпше розвіданою є ділянка Жиричі 

(Ратнівський р-н Волинської обл.): тут на площі близько 

32 км2 на глибині 60—100 м у траповій формації залягає 

близько 2 млн т міді. Основним мінералом руд є самородна 

мідь, до того ж винятково чиста, збагачена золотом, плати-

ною та сріблом.

Це родовище чекає на своїх інвесторів, а тим часом еко-

логи вирішують: чи не зашкодить видобуток і збагачення 

мідних руд волинським лісам і озерам?

Нікель — відносно поширений метал сріблясто-білого 

кольору, твердий, тугоплавкий, дуже пластичний і ковкий, 

не окиснюється на повітрі, відзначається високою тепло- 

та електропровідністю, має велике біологічне значення. 

Кларковий вміст нікелю у земній корі — близько 0,01 %.

Великі концентрації нікелю приурочені до ультраоснов-

них і основних порід, він є характерним елементом метео-

ритів, значно менший середній вміст нікелю у гранітоїдних 

породах. Металогенічний потенціал суходолу для нікелю 

оцінено у 700 млн т, а залізисто-манганових конкрецій у 

зоні Кларіон-Кліппертон — близько 150 млн т. Щорічний 

світовий видобуток наближається до 1 млн т. Досить часто 

високий вміст нікелю фіксують у нафті та бітумах, рідше — 

горючих, вуглистих і чорних сланцях.

Нікель переважно використовують для виробництва ле-

гованої криці і сплавів, різноманітних покриттів (нікелю-

вання), виробництва акумуляторів і каталізаторів, карбу-

вання монет тощо.
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Біологічне значення його зумовлено стійкістю комп-

лексів з органічними лігандами, але нікель не належить до 

супертоксичних елементів, таких як ртуть і кадмій, а більше 

подібний до кобальту, заліза, міді, мангану: найбільш роз-

чинними і токсичними є його хлоридні та сульфатні спо-

луки. Кларк нікелю у ґрунтах — 20 мг/кг, граничнодопус-

тима концентрація його розчинних форм — 4 мг/кг. У зви-

чайній кількості нікель сприятливо діє на ріст рослин, а 

надлишок спричинює уповільнення процесу фотосинтезу 

та інші порушення.

Техногенне надходження нікелю відбувається під час 

видобутку і переробки власне нікелевих руд, а також інших 

руд кольорових металів, переробки фосфорних руд, вироб-

ництва і застосування добрив, спалювання кам’яного вугіл-

ля. Значний внесок належить вугільним і мазутним ТЕС, 

нафто-, бітумо- і сланцепереробним підприємствам.

Нікель — мінералогенний елемент, у природі відомо по-

над 100 його мінералів, які належать переважно до інтер-

металевих сполук, арсенідів, халькогенідів, характерна асо-

ціація з кобальтом, залізом, сіркою, арсеном. Найпошире-

ніший у природі мінерал нікелю — пентландит ((NiFe)
9
S

8
).

Родовища нікелю утворюються у різних ендо- і екзоген-

них умовах, супутниками його при цьому часто стають ме-

тали платинової групи, кобальт, мідь, срібло, залізо.

Уперше рудознавці звернули увагу на нікель під час 

розробки мідних руд у Саксонії та Богемії. Нікелева ру да, 

яка мала червонуватий колір, була прийнята за мідну, але 

виплавити з неї мідь не вдалося. З тих часів походить наз ва 

нікелю, яка німецькою означає “злий дух”. Значно пізні-

ше з цієї руди одержано новий метал, незамінний сьогод-

ні у промисловості. Виробництво нікелю розпочалося у 

1920-х роках.

В Україні родовища нікелю розміщуються в межах Укра-

їнського щита, приурочені до габрових, тальк-карбонатних 
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порід та серпентинітів і представлені силікатними рудами 

кори вивітрювання гіпербазитів. Основа сировинної бази 

нікелю — Побузьке родовище у Вінницькій обл., залишки 

активних запасів якого становлять понад 60 тис. т. Відомі 

також Деренюхівське і Капітанівське родовища у межиріччі 

річок Південний Буг та Синюха, а також Сухохуторське, 

Кудашівське та Правдинське на території Дніпропетров-

ської обл. В останніх нікель наявний у складі пентландиту, 

який утворює шлірові виділення (скупчення мінералів на 

тлі породи).

Загалом забезпечення нікелем української промисло-

вості є недостатнім, тому триває геологічне вивчення мідно-

нікелевих родовищ і проявів Рафалівського рудного вузла, 

Деренюхівсько-Липовеньківської зони, Прутівського ро-

довища… На Побужжі виявлено кілька нових родовищ і 

перспективних площ, що потребують додаткового вив-

чення і за рахунок яких у майбутньому на кілька десятків 

ро ків може бути забезпечений сировиною Побузький ніке-

левий завод.

Кобальт — малопоширений метал з групи заліза, кларк 

його становить 0,0036 %, але у земній корі він розподілений 

нерівномірно і тяжіє до нижньокорових порід ультраоснов-

ного і основного складу. Кобальт водночас необхідний для 

життя і високотоксичний. За геохімічними особливостями 

подібний у першу чергу до нікелю, а також до заліза і мета-

лів платинової групи. Так само як нікель, утворює стійкі 

карбіди металів, може легко утворювати комплекси з орга-

нічною речовиною. Це все зумовило його широке застосу-

вання у сталеварній промисловості, зокрема для виготов-

лення морозостійких сплавів. Металурги називають кобальт 

вітаміном криці.

Кобальт відомий людству з давніх-давен передовсім як 

синій барвник. Серед мистецтвознавців слово “кобальт” є 

синонімом назви порцеляни синього, тобто кобальтового,  
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кольору: від давньої китайської та перської до майже сучас-

ної англійської та російської. Виготовлення синьо-білої ке-

раміки — одна з культурних традицій, породжених Великим 

Шовковим шляхом, яка дає змогу відслідковувати взає-

мовплив культур Євразії протягом понад 10 століть. Одним 

із перших джерел про застосування кобальту як синього 

барвника для розпису є знаменитий трактат Абу-ль Абдал-

лаха бен Алі бен Мухаммада бен Абу Тахіра Касима “Книга 

про каміння та пахощі” (1301 р.). Від того часу кобальт ман-

дрував із заходу на схід і у зворотному напрямку, породжую-

чи різні школи виготовлення порцеляни і кахлів.

Кобальт — слабомінералогенний елемент, на сьогодні 

відомо 45 його мінералів. Більшість з них належать до кла-

сів сульфідів, сульфоарсенідів, арсенідів. Проте насамперед 

кобальт — елемент домішковий і входить до значного числа 

породоутворювальних і рідкісних мінералів різних класів. 

Світовий металогенічний потенціал кобальту оцінено 

у 200 млн т, приблизно стільки ж його у залізо-мангано-

вих конкреціях Світового океану. Руди кобальту ком-

плексні, найчастіше нікель-кобальтові та мідно-кобаль-

тові. Для одержання 1 т кобальту необхідно видобути й 

переробити кілька сотень тисяч т руди, при цьому у хвос-

тах збагачення і шлаках металургійного виробництва за-

лишається великий вміст кобальту й інших металів, що 

асоціюють з ним. Так, вміст кобальту в атмосферних ви-

кидах інструментального виробництва перевищує фонові 

концентрації у сотні разів, а підприємств чавунноливар-

ної, металообробної, важкої промисловості — у десятки 

разів. Втім найбільшої шкоди навколишньому середовищу 

завдають підприємства кольорової металургії внаслідок 

збагачення мідних і нікелевих руд: середній вміст кобальту 

у ґрунтах — близько 10 мг/кг, а у районах видобутку і оброб-

ки поліметалевих руд може сягати кількох сотень міліграмів 

на кілограм ґрунту.
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В Україні, як і у більшості країн світу, кобальт не утво-

рює самостійних родовищ, а міститься у нікелевих рудах, 

які представлені силікатними рудами кори вивітрювання 

гіпербазитів у двох районах: Середньому Побужжі та Се-

редньому Придніпров’ї. Для задоволення потреб України у 

нікелі і кобальті необхідно подальше вивчення перспектив-

них ділянок і освоєння можливостей одержання їх з мідно-

нікелевих сульфідних руд.

Свинець — малопоширений (кларк 0,0008 %), важкий, 

сильнотоксичний метал, який давно і широко використовує 

людство. Ще за часів Римської імперії зі свинцю карбували 

монети. Промислове використання розпочалось у XVI ст.

Свинець є одним із найактивніших мінералогенних 

елементів. Загальна кількість відомих мінеральних видів 

перевищує 300, серед яких майже половину становлять 

халь когеніди. Істотно поширеним і найвідомішим голо-

вним рудним мінералом свинцю є його сульфід — галеніт 

(PbS), поширені також мінерали, які утворюються внаслі-

док окиснення галеніту в екзогенних умовах: карбонат це-

русит і сульфат англезит.

Металогенічний потенціал свинцю для континентів 

становить близько 0,2 млрд т, видобуток щороку зростає і 

наближається до 3 млн т. Основні родовища свинцю нале-

жать до тих самих типів, що й родовища цинку (у природі ці 

два метали майже завжди трапляються разом), — переваж-

но колчеданно-поліметалевого. Крім того, підвищений 

вміст свинцю встановлено у олов’яних, молібденових, воль-

фрамових, мідних стратиформних рудах тощо. Часто сви-

нець спостерігається і в осадових родовищах корисних ко-

палин, зокрема вугільних і сланцевих. У гірських породах 

його вміст зростає від ультраосновних до кислих.

Через давно відому токсичність й істотний біологічний 

вплив свинцю його геохімічні властивості добре вивчені, 

граничнодопустимим у ґрунтах вважають валовий вміст 



75

КОРИСНІ  КОПАЛИНИ

37 мг/кг, а вміст рухливих форм — 6 мг/кг. Високий рівень 

дослідженості геохімічних властивостей свинцю у ґрунтах 

дав змогу зафіксувати загальне зростання кларкового вміс-

ту свинцю протягом останніх 50 років — від 10 до 40 мг/кг. 

Постачальниками свинцю у компоненти навколишнього 

середовища є підприємства з видобутку і обробки кольоро-

вих металів, зокрема вторинної, виробництва акумуляторів 

(близько чверті видобутого металу), точне машинобудуван-

ня, електротехнічне виробництво, важке машинобудуван-

ня, виробництво пластмас, цементу і побутових виробів, 

виробництво пального. Щоправда, застосування свинцю 

для виробництва пального в усьому світі скорочується саме 

через надмірне надходження його в атмосферне повітря: 

основним забрудником навколишнього середовища свин-

цем є автотранспорт. Встановлено, що з 1920 до 1960 р. в 

атмосферу внаслідок викидів етильованого бензину надій-

шло 2,6 млн т свинцю. Причому аномалії зі значним пере-

вищенням вмісту рухливих форм свинцю у ґрунтах зафік-

совано на відстані понад 10 км від джерела, навколо вели-

ких магістралей — до 3 км.

Саме через вплив автотранспорту протягом останніх де-

сятиліть значно збільшився вплив свинцю на рослини, адже 

вони поглинають не лише його розчинні форми з ґрунтів, а 

й аерозольні з повітря, причому свинець інгібує ріст і фото-

синтез рослин. У природних водах підвищений вміст свин-

цю уповільнює природне біологічне очищення, він нако-

пичується у живих організмах. За такого широкого спектра 

надходження і здатності накопичуватись у різних компо-

нентах біосфери свинець є одним із самих високих показ-

ників техногенного тиску.

Коли йдеться про ланцюг розвідка — видобуток — тран-

спортування — переробка, то разом із свинцем завжди на-

явний цинк. В Україні свинцево-цинкові руди високої 

якості відомі у двох регіонах — Закарпаття (Біганське комп-
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лексне родовище) та південно-східна частина Дніпров-

сько-Донецької западини (Біляївське родовище, Харків-

ська обл.). Сумарні запаси цих родовищ становлять май-

же 400 тис. т свинцю і 1 млн т цинку. При цьому річні по-

треби України у середньому оцінено у 66 тис. т цинку і до 

14 тис. т свинцю.

Цинк — відносно поширений, життєво і промислово 

важливий токсичний метал; його кларк 0,008 %. За гео-

хімічними особливостями він найбільш подібний до 

міді, заліза, кадмію, за розподілом у різних сферах Землі — 

до міді.

Цинк — мінералогенний елемент, для якого відомо 

майже 150 мінералів, найбільше серед них — кислородних 

сполук і оксосолей. Основний мінерал цинку — сфалерит 

(ZnS) — належить до класу сульфідів і часто містить багато 

домішок: залізо, манган, кадмій, срібло, талій, нікель, мідь, 

ртуть, арсен, сурма.

Металогенічний світовий потенціал цинку оцінюють у 

понад 1 млрд т, можливо, іще більше його містять залізо-

манганові конкреції. Серед найперспективніших джерел 

цинку є, крім конкрецій, океанічні корки та осади. Най-

більший вміст цинку властивий основним, лужним і се-

реднім магматичним породам. Цинк як домішка входить 

до складу багатьох породоутворювальних і рудних мінера-

лів.  Промислову кількість цинку часто містять руди міді, 

заліза і мангану. Цинк — один з основних компонентів 

поліметалевих і колчеданних родовищ, які належать до 

різних типів.

Саме тому цинк вважають одним із основних індикато-

рів впливу техногенних процесів на навколишнє середови-

ще: він є компонентом не лише відходів і стічних вод гір-

ничодобувних і збагачувальних підприємств, а й викидів 

кам’яновугільних ТЕЦ, міських сміттєзвалищ і стічних вод, 

гальванічних та фармацевтичних підприємств тощо. Вне-
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сок антропогенних процесів у глобальний колообіг цинку 

набагато перевищує внесок природних процесів.

У ґрунтах цинк істотно поширений і легко рухливий, 

середній вміст сягає до 50 мг/кг. Завдяки високій розчин-

ності та рухомості у вигляді різних сполук цинк широко до-

ступний рослинам і впливає на метаболізм. У тварин і лю-

дей цинк регулює кровотворні процеси, сприяє обміну ре-

човин, позитивно впливає на окисно-відновні процеси 

тощо. Нестача цинку в організмі спричинює кілька десят-

ків хвороб, він належить до сильно патологічних елементів, 

останнім часом його все частіше застосовують для віднов-

лення імунітету, у вітамінних і лікувальних препаратах.

В Україні свинцево-цинкові якісні руди відомі у двох 

регіонах — на Закарпатті та у південно-східній частині 

Дніпровсько-Донецької западини. Найперспективнішим є 

Біганське комплексне поліметалеве (Закарпаття) та Біля-

ївське (Харківська обл.) родовища, запаси на яких попе-

редньо розвідані. Проте території родовищ потребують по-

дальшого геологічного вивчення, від якого можна очікува-

ти розширення сировинної бази цих металів.

Молібден — малопоширений, життєвоважливий, ток-

сичний метал темно-сірого кольору; його кларк 0,0001 %. 

Температура плавлення дуже висока, за геохімічними ха-

рактеристиками подібний до ренію, вольфраму і рутенію.

Молібден утворює всього 24 мінерали, найпоширені-

ший з яких — молібденіт (MoS
2
). Проте молібден є рудо-

генним елементом широкого промислового використання — 

легування криці, виготовлення твердих мастил, застосуван-

ня для каталізу під час проведення гідрогенізації, хімічних 

і нафтохімічних процесів.

Загальні світові ресурси молібдену оцінено у близько 

15 млн т, до 95 % яких зосереджено у мідних і молібденових 

порфірових родовищах. Крім молібденових, мідно-моліб-

де нових, молібден-вольфрамових і молібден-уранових ро-
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довищ відомі карбонатитові, грейзенові, скарнові родови-

ща, залізо-манганові океанічні конкреції, родовища вугле-

родистих порід і руд, фосфоритів, де молібден наявний як 

домішка, але може бути компонентом супутнього вилучен-

ня. Вміст молібдену загалом збільшується від ультраоснов-

них порід до кислих.

Молібден є важливим елементом для рослинних, тва-

ринних і бактеріальних ферментів, тобто має надзвичайне 

біологічне значення. Він характеризується вузьким дозво-

леним інтервалом вмісту у ґрунтах — від 1,5 до 4 мг/кг. Мен-

ша або більша його концентрація може бути причиною різ-

номанітних ендемічних захворювань тварин і людей.

Молібден активно мігрує у компонентах ландшафтів, 

основою яких є молібденвмісні породи, у вигляді метало-

органічних комплексів. Утім значна кількість цього металу 

надходить у навколишнє середовище і техногенним шля-

хом. Його встановлено у стічних водах і пилових відходах 

багатьох підприємств з видобутку і переробки металевих 

корисних копалин, енергоносіїв, тукової промисловості 

тощо. Антропогенний перерозподіл молібдену на цей час 

значно перевищує природний, проте його роль у техноге-

незі практично не досліджена.

Україна не має розвіданих родовищ молібдену, але його 

зафіксовано у породах Приазовського масиву, донецькому ву-

гіллі, бурому вугіллі на Кіровоградщині. Перспективні площі 

й рудопрояви розвідані у межах Українського щита: Вербин-

ський та Устинівський рудопрояви у його північ но-західній 

частині та Східносергіївський у Середньому Придніпров’ї.

Рідкісні метали

Вольфрам — малопоширений, з кларковим 

вмістом 0,0014 %, важкий, тугоплавкий, твердий і блиску-

чий метал сірого кольору, біологічне значення якого поки 

що не вивчено.
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Він утворює порівняно невелику кількість власних мі-

нералів — 28, які, проте, трапляються досить часто. Найпо-

ширеніший серед них — вольфраміт, що містить до 60 % 

WO
3
, і шеєліт — до 63 %. Обидва мінерали часто містять як 

домішку ніобій, тантал, скандій, рідкісноземельні елемен-

ти. Як домішковий елемент вольфрам найчастіше фіксують 

у слюдах з грейзенових порід. Вміст його зростає від ультра-

основних порід до кислих, найбільше його у кварцових жи-

лах у гранітах.

Загальні запаси вольфраму у світі близько 2,5 млн т, але 

його використання у виробництві щороку зростає. Прак-

тично 90 % видобутого металу споживає чорна металургія, 

його використовують для виготовлення надстійких, над-

твердих, магнітних сплавів, а також застосовують в елек-

тротехніці, інструментальному та інших виробництвах.

Вольфрам належить до надзвичайно мало вивчених еле-

ментів. Дуже обмежені відомості про його вміст і геохімічні 

особливості у ґрунтах, біологічні властивості у організмах 

тварин і рослин, атмосферному повітрі, процесах техноге-

незу. Щодо останніх установлено, що найбільше вольфраму 

постачають у навколишнє середовище підприємства кольо-

рової металургії, вольфрам-молібденової галузі. Втім навряд 

чи вольфрам відіграє значну біологічну роль через малу по-

ширеність і рухливість у природних і техногенних умовах.

Родовищ вольфраму в Україні немає, але протягом остан ніх 

років перспективні прояви визначені у Східному Приазов’ї.

Ванадій — кларк 0,0019 %, високотоксичний метал срі-

блястого кольору. Утворює 129 власних мінералів, біль шість 

з яких — ванадати. Проте всі вони досить рідкісні, і вана-

дій переважно існує як домішка до залізо-магнієвих і ти-

танових мінералів. Найбільше його в основних магматич-

них породах — габро та базальтах. Ванадій наявний у бага-

тьох типах родовищ, але передовсім утворює промислові 

концентрації в ендогенних титан-залізних родовищах, де 
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концентрується у титаномагнетиті; в екзогенних умовах 

пов’язаний з різними вуглеродистими утвореннями, бере 

участь у багатьох геохімічних процесах завдяки своїй змін-

ній валентності.

У природі власні родовища утворює рідко. Видобуток 

ванадію здійснюють супутньо при розробці заліза, титану, 

урану, фосфору, алюмінію, деяких кольорових металів, на-

фти і бітумів. Світові ресурси ванадію в основних типах ро-

довищ оцінено у приблизно 800 млн т, видобуток щороку 

зростає. Першість за обсягом запасів ванадію припадає на 

ПАР (масив Бушвельд) і Росію.

Ванадію належить одне з провідних місць серед металів 

чорної металургії через його легувальні властивості. Він має 

промислове значення також у виготовленні спеціальних 

сплавів, каталізі у хімії, виробництві ґуми тощо.

Ванадій характеризується високою біохімічною актив-

ністю і є життєвонеобхідним елементом. Токсичний вплив 

полягає у тому, що ванадій — потенційний інгібітор дея-

ких ферментів, граничнодопустимий його вміст у ґрунтах — 

150 мг/кг, токсичність для рослин — 140 мг/кг. Техногенне 

забруднення ванадієм поширене саме через його домішко-

вість і наявність у багатьох типах порід і руд: надходить ва-

надій у компоненти навколишнього середовища під час ви-

добутку й переробки ванадійвмісних, залізних, титанових, 

уранових, алюмінієвих, фосфатних, поліметалевих руд. 

Вміст ванадію, вищий за граничнодопустимий, фіксують у 

ґрунтах поблизу підприємств чорної металургії, з виробни-

цтва цементу та фосфатних добрив і підприємств, де спа-

люють нафту, вугілля, мазут.

В Україні покладів ванадію немає. Він іноді трапляється 

в покладах заліза — рудах Кривого Рогу та Керченського 

басейну, а також у покладах кам’яного вугілля Донбасу та в 

рудах Мужіївського золоторудного родовища в Карпатах, 

яке нині розробляють.
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Ртуть — надзвичайно рідкісний, важкий, ясно-срібний 

метал, кларк 0,4 ·10—6 %. Ртуть відома з давніх часів; цей ме-

тал згадували Арістотель та Теофраст, він був незамінним 

супутником середньовічних алхіміків.

Ртуть — дуже токсичний елемент, належить до першого 

класу небезпеки та займає перше або друге місце в усіх ря-

дах за зниженням токсичності — для водоростей, грибів, 

квіткових рослин, комах, риб, ссавців. Ртуть має найвищий 

серед відомих елементів показник деструктивної біологіч-

ної активності. Класичний випадок отруєння ртуттю опи-

саний Льюїсом Керолом у книзі “Аліса у Країні Чудес” — 

це божевільний Капелюшник. Річ у тім, що за часів Л. Ке-

рола всі капелюшники були трохи божевільними (розлад 

нервової системи і порушення координації) — давалося 

взнаки хронічне отруєння парою ртуті, якою обробляли 

фетр для більшої стійкості.

Після доведення токсичності металічної ртуті та її спо-

лук було проведено нормування вмісту ртуті і визначені 

граничнодопустимі концентрації для багатьох сполук ртуті 

у різних середовищах, зокрема у продуктах харчування.

Ртуть дуже рухлива передовсім через леткість і високий 

тиск насиченої ртутної пари. Завдяки цій властивості було 

відкрито одну з найвизначніших пам’яток китайської куль-

тури — поховання імператора Цинь Шихуанді з теракото-

вою армією. Саркофаг з тілом імператора було встановлено 

на величезній карті, що зображувала Серединне царство. 

Річки на цій карті та її обрамлення були заповнені металіч-

ною ртуттю, яка, випаровуючись, створила у пухких поро-

дах, що ними було засипано поховання, потужну аномалію 

ртуті. Власне китайські геологи спершу вважали, що натра-

пили на невеличке родовище…

Ртуть — мінералогенний елемент: відомо понад 60 міне-

ралів ртуті, більшість з яких — інтерметаліди і халькогеніди. 

Найпоширенішим є самородна ртуть і дві модифікації її 
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сульфіду — кіновар і метацинабарит. Ці мінерали характе-

ризуються широким спектром умов утворення, часто міс-

тять домішки інших токсичних елементів: селену, талію, 

кадмію, срібла, арсену, сурми, олова, цинку, міді, свинцю. 

Так само і ртуть є частою домішкою у багатьох мінералах 

рудних родовищ різної генези — від самородного золота й 

срібла до апатиту і карбонатів.

Установлено, що найчастіше ртуть входить у інші міне-

рали не як звичайна домішка, а у безмінеральній, атомарній 

формі, заповнюючи, подібно до газів, усю мінеральну речо-

вину починаючи від поверхневих зон до дефектів у мінера-

лах. Тому навіть за незначної зміни фізико-хімічних параме-

трів середовища, де є атомарна ртуть, вона легко десорбу-

ється і переходить до іншого компонента середовища, де 

може бути так само в атомарній формі або утворювати іншу 

форму знаходження. Ця властивість надзвичайно активізує 

колообіг ртуті у біосфері, робить потенційним джерелом 

ртуті будь-який об’єкт. При цьому відбувається постійне 

надходження ртуті у біосферу з надр Землі по глибинних 

розломах, здійснюється так звана постійна еманація ртуті. 

Тому ртуть визнано чітким індикатором розломних зон, “га-

рячих” гідротермальних зон і динамічних процесів, які су-

проводжуються деформаціями порід. Наприклад, за зрос-

танням вмісту ртуті у ґрунтовому і підґрунтовому повітрі 

можливо прогнозування зсувів і землетрусів — сейсмічних і 

вулканічних подій.

Загальний світовий металогенічний потенціал ртуті — 

близько 40 млн т, а річне виробництво, лідером якого від 

часів Римської імперії є Іспанія, становить близько 6 тис. т. 

Незважаючи на надзвичайну токсичність ртуті, її потре-

бує широкий спектр галузей промисловості: електротех-

нічна, хі мічна, приладобудівна, тукова, фармацевтична 

тощо. Ртуть широко використовують для виготовлення 

спеці альних приладів, антисептичних препаратів, детона-
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торів, фунгіцидів, ртутно-парових котлів з високим кое-

фіцієн том корисної дії, поглиначів тепла у ядерних кот-

лах, а також для видобутку благородних металів за методом 

амаль гамації тощо.

Усі власні родовища ртуті належать до однієї халько-

фільної групи, серед них усі великі та середні — до одного 

гідротермального типу. Всі ці родовища молоді — мезо-

кайнозойського віку. Крім того, ртуть часто є компонен-

том колчеданно-поліметалевих, свинцево-цинкових, золо-

то руд  них і золотосульфідних, газових, вугільних і нафтових 

родовищ. Отже, під час розробки цих родовищ і переробки 

видобутих з них корисних копалин відбувається забруднен-

ня навколишнього середовища сполуками ртуті.

Проте основним джерелом ртуті для навколишнього се-

редовища вважають дегазацію земної кори, щорічний вне-

сок якої становить 25—150 тис. т. Крім глобальних геологіч-

них процесів значну роль відіграють індустріальні та інші 

техногенні й антропогенні процеси. Тільки через спалю-

вання вугілля навіть з фоновим вмістом ртуті у атмосферу 

надходить близько 1 тис. т ртуті на 1 млрд т вугілля. Якщо ж 

вугілля (наприклад, донбаське) збагачене ртуттю, — в ат-

мосферу надходить її у десятки і сотні разів більше. Неза-

перечним є той факт, що ртутні сполуки техногенного по-

ходження характеризуються загалом вищими токсичністю 

та рухливістю, ніж природні. Ртуть надходить у довкілля у 

складі газоподібних, рідких, твердих викидів, інтенсивно 

мігрує, накопичується у ґрунтах, мулах водойм, акумулю-

ється рослинами і тваринами.

Ртуть в Україні. Це один із тих 16 видів сировини, за 

якими Україна посідає одне з перших місць у світі (вугілля, 

залізні та манганові руди, титан, цирконій, ртуть, уран, гра-

фіт, каолін та ін.). Ртутнорудні родовища зосереджені на 

території України у двох геохімічних провінціях — Донбась-

кій та Закарпатській, усі ландшафтоутворювальні компо-
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ненти яких характеризуються підвищеним вмістом ртуті. 

Родовища Закарпатської ртутнорудної провінції (Беган-

ського, Берегівського та Вишківського рудних полів) на 

сьогодні практично виснажені через посилений видобуток 

ртуті для задоволення потреб промисловості всього Радян-

ського Союзу. Найбільшим і найліпше розвіданим на тери-

торії Дніпровсько-Донецької западини є Микитівське ро-

довище ртуті.

Рідкісноземельні метали — окрема група хімічних еле-

ментів, до якої належать ітрій (Y), лантан (La) та ланта-

ноїди: церій (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), прометій 

(Pm), самарій (Sm), європій (Eu), гадоліній (Gd), тербій 

(Tb), диспрозій (Dy), гольмій (Ho), ербій (Er), тулій (Tu), 

ітербій (Yb), лютецій (Lu) і до якої інколи зараховують і 

скан дій (Sс).

Перший крок у вивченні цих металів зробив Д.І. Мен-

делєєв, коли передбачив існування у природі скандію за 

кілька років до його відкриття і описав деякі наріжні влас-

тивості лантаноїдів. На сьогодні ці властивості — подібність 

і розбіжність лантаноїдів — вивчені достатньо добре, на 

підставі чого дослідники розподіляють їх на дві або навіть 

три групи. Чіткий розподіл здійснити важко, оскільки лан-

таноїди відрізняються за геохімічною поведінкою в умовах 

земної кори та космосу, і поява відмінностей не завжди під-

порядковується загальному періодичному закону.

Проте всі лантаноїди є активними легкорозчинними 

металами, вільно утворюють різні солі й комплекси та мі-

грують за різних умов середовища.

Сумарний кларк рідкісноземельних елементів у земній 

корі становить 168 г/т, тобто перевищує кларк свинцю, оло-

ва, молібдену, міді, цинку, але всередині групи кларки ме-

талів істотно відрізняються, причому поширеність металів 

з парним номером завжди більша, ніж металів з непар-

ним номером.
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Відомо понад 100 мінералів ітрію та рідкісноземельних 

металів, які геологи завжди розглядають у сукупності. По-

над 20 мінералів із 100 належать до класу силікатів. Важливі 

промислові мінерали — ксенотим, гагариніт, бастнезит, 

ітросинхізит, монацит, евдіаліт. Часто вони характеризу-

ються підвищеним вмістом урану і торію. Рідкісноземельні 

метали як домішка входять до складу інших істотно поши-

рених мінералів, наприклад, циркону, флюориту, апатиту, 

рутилу. Тому важливим питанням видобутку рідкіснозе-

мельних елементів є опрацювання технологій комплексно-

го вилучення їх із руд інших корисних копалин і технологій 

розробки техногенних родовищ — хвостів і відвалів гірни-

чозбагачувальних комбінатів. Разом з цим існує й проблема 

екологічного впливу рідкісноземельних елементів, токсич-

ність яких встановлено так само, як і токсичність їхніх раді-

онуклідів, але біологічне значення вивчено не достатньо. 

Мало відомостей також щодо розподілу рідкісноземельних 

елементів у біокосних системах і живих організмах та їхньо-

го впливу на життєві функції.

Потужні джерела забруднення навколишнього середо-

вища рідкісноземельними металами — це рідкіснометальні 

та уранові гірничодобувні й переробні комплекси, енерге-

тичні установки, насамперед ті, що працюють на твердому 

паливі, тукова промисловість і сільськогосподарські угіддя 

(передовсім — з використанням фосфатних добрив). За-

гальне щорічне надходження лише ітрію під час спалюван-

ня вугілля становить близько 50 тис. т (~300 г/км2).

Раніше під час промислового використання рідкіснозе-

мельні метали не розділяли на окремі елементи. Нині із 

впровадженням більш тонких, прецизійних, методів зна-

чно поглибились знання про властивості окремих елемен-

тів, розширився спектр галузей їх застосування, вони стали 

незамінними у літако- і ракетобудуванні. Це насамперед 

стратегічна сировина.
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Вміст рідкісноземельних елементів у гірських породах 

зростає від ультраосновних до кислих, причому вони ви-

разно тяжіють до порід лужного ряду — сієнітів, фельд-

шпатоїдних порід тощо. Світові запаси (за підрахунками на 

1990-ті роки) становили близько 1 млн т, але із урахуван-

ням покращання технологій комплексного видобутку і роз-

робки техногенних родовищ, на сьогодні ця цифра є знач-

но вищою.

Рідкісноземельні метали в Україні. Україна багата на ро-

довища і прояви рідкісноземельних елементів, зокрема у 

межах Українського щита (22 рідкісноземельні рудопрояви 

ранньопротерозойського віку). Виявлено також рудопроя-

ви у корах вивітрювання, гранітах і пегматитах. Значні ре-

сурси зосереджені у приазовській частині Українського 

щита, перспективними вважають території північно-

західної частини (Сущано-Пержанська зона) і Кіровоград-

ського блока щита. Попит української промисловості на 

рідкісноземельні метали зростає; згідно із прогнозами, за 

період з 2006 до 2010 р. він збільшиться від 60 до 115 т.

Для задоволення цього попиту та створення потужної 

бази рідкісноземельних металів у країні тривають геологіч-

ні роботи: готують до розробки Пержанське родовище бе-

рилію та Жовторіченське родовище скандієвих руд із до-

мішкою ванадію та рідкісноземельних елементів, вивчають 

Азовське родовище цирконій-рідкісноземельних руд, три-

ває розвідка Приазовського флюорит-цирконієвого родо-

вища. Найбільші за запасами родовища — Пержанське бе-

рилієве та Азовське цирконій-рідкісноземельне. Пержан-

ське родовище — єдине у світі належить до нового типу 

родовищ високоякісних берилієвих руд. Азовське родови-

ще, приурочене до лужних сієнітів, є унікальним за вмістом 

та запасами і найбільшим у Європі.

Перспективним на видобуток рідкісноземельних мета-

лів вважають значне за розміром Мазурівське родовище 
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тантал-ніобієвих руд (Донецька обл.). Паралельно з геоло-

гічними пошуками та розвідкою триває розробка техноло-

гій супутнього видобутку рідкісноземельних металів з руд 

інших корисних копалин і техногенних родовищ.

Радіоактивні метали

Уран — радіоактивний і високорадіаційно 

не безпечний, порівняно рідкісний (кларковий вміст у земній 

корі 0,0003 %), токсичний і значно поширений у техногенезі 

сріблястий метал. Він — один із головних екологічних чин-

ників на планеті, всі найдраматичніші події ХХ ст. пов’язані 

з використанням людиною урану як нового джерела енергії 

та надзвичайно потужної зброї біологічного винищення.

Ізотопи урану 238U, 235U, 232U, на відміну від інших радіо-

нуклідів тривалого існування, у результаті α-розпаду утво-

рюють два довгі ланцюжки радіогенних елементів, що ма-

ють понад 10 ланок — радіоактивні сімейства або ряди, які 

закінчуються утворенням стабільних ізотопів свинцю. Цей 

радіоактивний розпад є причиною існування на Землі при-

родного радіаційного фону, до якого додається ще вплив 

космічних радіонуклідів і космічного іонізуючого випромі-

нювання. Вплив випромінювання, що іонізує на різних рів-

нях, вивчає радіобіологія. Щоправда, до останнього часу 

основну увагу вчені-радіобіологи приділяли високим дозам 

опромінення і зібрали значний обсяг інформації, а нині усе 

більшої актуальності набуває вивчення віддалених наслід-

ків постійного впливу на організм незначних доз радіації. 

Нижнього порога дії радіації не існує, але встановлено до-

пустимі межі безпеки: прийнято, що річна доза опромінен-

ня у 1 мЗв не створює небезпеки (рентгенівський знімок 

додає до річної дози 0,05 мЗв, щорічна доза у 20 мЗв при-

зводить до втрати півроку життя до 70 років).

Уран — найважчий серед відносно поширених на Зем лі 

хімічних елементів, за своїми властивостями він дещо по-
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дібний до вольфраму та молібдену, неодиму і торію. Через 

змінну валентність (від 3 до 6) уран характеризується ви со-

кою хімічною активністю, є надзвичайно рухливим у вод-

них розчинах, летким, за різних фізико-хімічних умов може 

мігрувати і утворювати стійкі сполуки, зокрема мі нерали, 

осаджуватись на геохімічних бар’єрах різних ти пів. Вміст 

урану в магматичних породах зростає від ультра основних до 

кислих, але родовища він утворює в усіх ві домих генетич-

них групах та класах, у різних породах, що приурочені до 

утворень різного віку, в значній кількості міститься у ба га-

тьох породоутворювальних мінералах. Із наявністю ура ну в 

гірських породах пов’язано і форму вання лікувальних ра-

донових вод. Збагачення ураном кристалічних порід Укра-

їнського щита, у першу чергу гранітів, є причиною проявів 

радонових вод у районах міст Біла Церква, Зве нигородка, 

Ватутіне, Умань, Кривий Ріг, а також на  Жи томирщині.

Концентраторами урану є чорні сланці й фосфорити, у 

залізо-манганових океанічних конкреціях його вміст ста-

новить 5—10 г/т, підвищений вміст урану часто фіксують у 

вугіллі. Наприклад, вугілля Донбасу містить 1—14 г/т ура-

ну; під час спалювання вугілля уран концентрується у золі, 

а тонкодисперсні часточки стають складовими пилогазо-

вих викидів.

Найнебезпечнішими є рідкі викиди гірських і гідро ме-

талургійних підприємств, викиди золи, деякі фосфатні до-

брива; до їх надходження у компоненти навколишнього се-

редовища призводить застосування недостатньо ефек тив -

них технологій кислотного вилуговування уранових руд. Усі 

вони є джерелом природних радіонуклідів (238U, 226Ra, 228Ra). 

Крім загально відомої радіотоксичності, уран належить 

до хімічно токсичних металів, наприклад: вплив на життє-

діяльність морських організмів фіксують за концентрації 

урану у морський воді 0,5 мг/л, а за концентрації 100 мг/л 

повністю припиняється ріст мікрофлори.
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Уран істотно впливає на розвиток організмів протягом 

усієї історії Землі. Такого висновку дійшли вчені, зіставив-

ши епохи уранонакопичення з епохами істотних інтенсив-

них змін у рослинних і тваринних організмах. Наприклад, 

динозаври повністю зникають у палеогені після повсюдно-

го формування наприкінці крейдяного періоду уранонос-

них та збагачених ураном фосфоритів і чорних сланців мор-

ського й континентального походження. Деякі дослідни ки 

вбачають вплив урану на розвиток людства і пов’язують 

максимуми уранонакопичення у морських четвертинних 

осадах Середземноморського регіону із занепадом і зник-

ненням давніх культур: з першим піком пов’язують перер-

ву у неолітичних культурах Середземномор’я, Близького 

Сходу, Єгипту, Палестини, Кіпру, яка становила близько 

1500 років; з другим — занепад культур Пізньої Елади і Дав-

ньої Греції, руйнування Трої, падіння культури хетів на 

Близькому Сході та Харапи в Індії (С. Г. Неручев, 1982).

Уран — надзвичайно мінералогенний елемент: відомо 

близько 200 його мінералів, усі вони належать до кисневих 

сполук різних груп. Найпоширенішими з мінералів урану є 

уранініт, мінерали групи настурана і продукти його частко-

вого окиснення — дисперсні, кристалічні та аморфні ура-

нові смолки й черні. Часто фіксують також кофеніт, урано-

фан, казоліт, титанати бранерит і давидіт, фосфат нінгіоїт.

Ці мінерали як основні складники промислових урано-

вих руд розрізняють за вмістом урану: уранініт містить до 

92 % металу, настуран — до 90, уранова чернь — до 60 % то-

що. Уранові руди набули великого промислового значення 

від початку 1940-х років, коли уран був дефіцитним металом 

стратегічного значення. Нині через надзвичайну екологіч-

ну небезпечність урану сировинну проблему заступи ла еко-

логічна. Максимум виробництва урану відзначено у світі на 

початку 1980-х років, і від того часу спостерігаєть  ся постій-

ний спад виробництва і зниження світової ціни на сировину.
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Про Чорнобильську катастрофу в Україні й за кордоном 

уже багато написано. За потужністю вона перевищила най-

більші ядерні вибухи та істотно вплинула на біоту і склад 

атмосфери всієї планети (цезій і стронцій “чорнобильсько-

го” походження зафіксовані навіть в Арктиці). Закцен-

туємо увагу лише на тому, що досі не здійснено підрахун-

ку кількості речовини, яка була викинута з реактора під 

час  вибуху, отже будь-які прогнози, що враховують пер-

винну кількість полютанта, не можуть бути правильними. 

Ще одна проблема — у результаті вибухів утворюються не 

природні радіонукліди, а “техногенні” ізотопи, яких у 

біосфе рі не існувало. Вплив їх на біосферу також важко 

спрогнозувати, адже всі полютанти техногенного походжен-

ня більш активні й шкідливі щодо біоти, ніж відомі природ-

ні сполуки.

Уран в Україні. З-понад 16 млн т світових запасів урану 

10 % знаходиться в Україні, де значну площу займає Цен-

тральноукраїнський урановорудний район, який склада-

ється із двох частин — Кировоградської і Криворізької. На 

цих площах розміщуються найбільші родовища — Жовто-

річенське, Ватутінське, Северинське, що належать до ендо-

генних, штокверково-метасоматичних у давніх метамор-

фічних комплексах порід. Запаси кожного із них становлять 

5—50 тис. т, середній вміст урану — близько 0,1 %. 

Забезпечення потреб у сировині для атомної промис-

ловості Україна здійснює на 30 % за рахунок розробки Ва-

тутінського, Центрального, Мічуринського родовищ і 

введення в дію Новокостянтинівського родовища. Впро-

вадження сучасніших технологій видобутку, проведення 

додаткових робіт із розвідки та підготовки до видобутку 

уможливить введення в експлуатацію Докучаївського, Кри-

ничанського, Новогур’ївського, Сафонівського родовищ. 

При цьому слід зважувати на екологічну небезпеку видо-

бутку й переробки уранових руд і пам’ятати, що надій-
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них запобіжних заходів щодо зростання рівня радіаційного 

забруднення навколишнього середовища людство ще не 

віднайшло.

НЕМЕТАЛЕВІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

До неметалевих корисних копалин нале-

жить значна група різноманітних мінералів і гірських порід, 

які не є сировиною для вилучення металів, каустобіолітами 

чи гідромінеральними ресурсами.

Відомі на цей час понад 150 видів неметалевих корис-

них копалин використовують у природному або переробле-

ному вигляді практично всі галузі народного господарства. 

З них видобувають різні хімічні елементи, зокрема деякі ме-

тали (сірку, фосфор, хлор, фтор, калій, натрій тощо), та їхні 

сполуки, одержують промислові мінерали (зокрема, мо-

нокристали і кристалічні агрегати) і промислові гірські 

породи, яким притаманні практично цінні фізичні (елек-

тропровідність, густина і т. ін.), хімічні (розчинність, кис-

лототривкість, стійкість до лугів тощо) і технічні (моноліт-

ність, декоративність, абразивність, вогнестійкість і т. ін.) 

властивості.

Неметалеві корисні копалини виразно відрізняються за 

характером первинної обробки: це не металургійна пере-

робка, властива металевим корисним копалинам, а проста 

механічна (дроблення, розпилювання, обтісування буді-

вельного каменю тощо), хімічна (отримання сірчаної кис-

лоти з піриту, плавикової кислоти з плавикового шпату і 

т. ін.) і термічна обробка (отримання цементного клінкеру з 

глинистих і карбонатних порід і т. ін.). Інколи обробка вза-

галі не потрібна: наприклад, якщо використовують піщано-

гравійну суміш і бутовий камінь.

Загальний розподіл неметалевих корисних копалин за 

характером використання у промисловості такий: хімічна і 

агрономічна сировина (солі, апатити, фосфорити, сірка са-
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мородна, арсенові руди, пірит, барит, флюорит, борати, гла-

уконіт тощо); металургійна і теплоізоляційна сировина 

(флю си, вогнетриви — доломіт, вапняки, камінь тальку, 

магнезит, кварцити, плавиковий шпат, вогнетривкі глини, 

графіт, боксити, хризотил-азбест тощо); технічна сировина 

(діелектрики, абразиви — слюди, алмаз, корунд, топаз, гра-

нати, тальк, барит тощо); п’єзооптична сировина (п’єзо-

кварц, турмалін, оптичний флюорит, ісландський шпат); 

кольорові коштовні та виробні камені (алмаз, смарагд, 

олександрит, рубін, сапфір, топаз, аметист, агат, опал, об-

сидіан, яшма, родоніт, лазурит, нефрит, жадеїт тощо); буді-

вельні матеріали (будівельні та облицювальні камені, напо-

внювачі, гідравлічні добавки, мінеральні фарби — гравій, 

пісок, вивержені породи, мармур, вапняк, пісковики, штуч-

ні легкі наповнювачі бетонів: керамзит, шунгизит, спуче-

ний перліт та інші, отримані термічною обробкою відповід-

них гірських порід і мінералів); скляно-керамічна сировина 

(піски, польові шпати, пегматити, каолініти, кварц, глини 

тощо); цементна сировина (вапняки, мергелі, глини, туфи, 

гіпс, ангідрит тощо); сировина для нових галузей промис-

ловості (отримання штучного волокна і слюди, мінеральної 

вати, кам’яного литва та ін. — діабази, базальти, боксити, 

глини, кварцові піски тощо).

Металургійну, теплоізоляційну, технічну і п’єзооптичну 

сировину часто об’єднують у одну групу під назвою “інду-

стріальна сировина”. Групу кольорових коштовних і вироб-

них каменів називають індустріально-каменесамоцвітною 

сировиною, а будівельні матеріали, скляно-керамічну і це-

менту сировину разом називають будівельно-конструк-

ційними матеріалами і сировиною для їх виробництва.

Цікаво, що за хімічним і мінеральним складом неме-

талеві корисні копалини істотно відрізняються від мета-

левих. Руди металів складені сульфідами, сульфосолями, 

оксидами і самородними елементами, а неметалеві — 
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це переважно силікати, фосфати, карбонати, сульфати, 

галоїди.

Особливого значення неметалеві корисні копалини на-

бувають у зв’язку з туковою промисловістю (виробницт вом 

мінеральних добрив), бурхливим зростанням будівництва 

(будматеріали), прискоренням науково-технічного прогре-

су (новий вигляд будматеріалів, нові марки цементу, новий 

вигляд кераміки і скла як конструкційних матеріалів) і охо-

роною навколишнього середовища (матеріали для очищення 

вод і атмосфери від забруднення; утилізація відходів гірни-

чорудних, металургійних і паливно-енергетичних під при-

ємств, тобто використання їх нового джерела не ме та левої 

сировини; глибока комплексна переробка всіх видів корис-

них копалин і впровадження безвідходних техно логій).

Хімічна і агрономічна сировина

Це група неметалевих корисних копалин, 

що є сировиною для виробництва низки хімічних сполук і 

елементів — сірки, хлору, натрію, стронцію, арсену, фосфо-

ру тощо. Більшу частину цієї сировини використовує туко-

ва і хімічна промисловість.

Родовища зазначених корисних компонентів можуть 

утворюватися за різних фізико-хімічних умов і бути приуро-

ченими до порід різного складу і віку (мати різний генетич-

ний тип). Проте більшість видів хімічної та агрономічної 

сировини усе ж таки належать до осадових, екзогенних, ро-

довищ. Відомі навіть сучасні родовища — евапоритові ут-

ворення соляних басейнів, де нагромадження покла дів ко рис-

 них копалин триває безперервно у результаті випаровування.

Нижче охарактеризовано лише деякі види з цієї групи 

сировини, які мають провідне значення для виробництва 

мінеральних добрив, гербіцидів, фунгіцидів, а також осно-

вних для багатьох видів промисловості кислот — сірчаної, 

фосфорної, соляної.
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Фосфатну сировину переважно видобувають з апатито-

вих руд, пов’язаних із ендогенними процесами породоутво-

рення, або з фосфоритових осадового походження. Апати-

ти, як і фосфорити, складені фосфатом кальцію.

Апатитові руди. Апатит — найпоширеніший мінерал з 

відомих мінералів фосфору (фосфат кальцію) — наявний 

практично в усіх видах вивержених порід. Назву його мож-

на перекласти з грецької мови як “оманливий”. Причина 

такої назви, можливо, в тому, що кристали апатиту вельми 

подібні до самоцвітів — берилу і турмаліну (і навіть майже 

не відрізняються від них за твердістю).

Промислові концентрації апатиту належать до родовищ 

різних типів — магматичних, метаморфічних і навіть екзо-

генних (родовища кори вивітрювання).

В Україні велике родовище апатиту — Новополтав-

ське — відкрито на Приазов’ї.

Фосфорити. Хімічний склад фосфориту такий самий, як і 

склад апатиту, але більшість фосфоритів утворилися внаслі-

док літогенезу морських осадів хімічного, біохімічного або ме-

ханічного походження. Тому фосфоритові руди часто міс тять 

домішки інших мінералів: кварцу, польового шпату, гла-

уконіту тощо. Часто саме навколо уламків чи кристалів цих 

домішок і формуються фосфоритові конкреції — кулі з ра-

діально-променевою внутрішньою будовою, які мають чор-

   ний, сірий та чорно-бурий колір, зрідка білий та зе ле нуватий.

Фосфорити мають велике народногосподарське зна-

чення, основним їх споживачем є сільське господарство — 

майже 95 % видобутку цієї корисної копалини застосовують 

у вигляді фосфатних і комбінованих добрив (фосфоритове 

борошно, суперфосфати, аммофос тощо). Решта є сирови-

ною для збагачення і отримання фосфору, фосфорної кис-

лоти і різних фосфорнокислих солей, які використовують у 

хімічній (для органічного синтезу), харчовій, металургійній 

та інших видах промисловості.
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В Україні виділяють три райони для пошуків фосфори-

тів: Придністровський, Ізюмський на Харківщині та Кро-

левецький на Чернігівщині.

Сірка трапляється у природі переважно в чистому, само-

родному вигляді, зрідка має домішки піску та деяких орга-

нічних речовин. Це жовті кристали пірамідальної форми 

або землисті скупчення. Перша згадка про сірку датована 

другим тисячоліттям до нашої ери — єгиптяни застосовува-

ли її для виготовлення косметичних засобів і відбілювання 

тканин. Римлянам сірка слугувала для дезінфекції та виго-

товлення запальної зброї, китайцям — як складова частина 

пороху. Як хімічний елемент сірку вперше описав А. Лавуа-

зьє наприкінці ХVІІ ст.

Велике промислове значення мають осадові родовища 

сірки, які пов’язані з пісковиками, глинами, мергелями, 

гіпсом. Найчастіше така сірка утворюється із сірководню, 

продукту життєдіяльності певних мікроорганізмів. Можли-

ве утворення і вулканічних родовищ сірки — нерідко вона 

осідає всередині кратерів вулканів.

Відома велика кількість різних мінеральних видів сірки, 

крім самородної. Це численні сульфіди (пірит, сфа лерит, 

галеніт тощо), сульфосолі (бляклі руди), сульфати (гіпс, ан-

гідрит тощо). Сірка є сталим компонентом вул канічних га-

зів і термальних мінеральних вод у вигляді сірководню й 

сірнистого ангідриду, частою домішкою у нафті та природ-

ному газі, відіграє важливу роль у біологічних  процесах.

Близько 80 % сірки використовують для виробництва 

сірчаної кислоти, потрібної для хімічної, нафтохімічної та 

металургійної промисловості, для обробки уранових руд. 

Також сірку в елементарному вигляді застосовують у тек-

стильній і целюлозній промисловості, медицині, виробни-

цтві будівельних матеріалів тощо.

В Україні найбільші поклади сірки є у Карпатах, де їх 

розробляють відкритим і шахтним способами, дещо мен-

ші — у Придністровському басейні та у Криму.
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Мінеральні (кам’яні) солі — це група мінералів, які є 

хлоридами або сульфатами натрію, калію, магнію, каль-

цію, карбонатами натрію, нітратами калію або натрію, а 

також рідкісними боратами, бромідами та йодидами. Во-

ни  складають товщі галолітів (порода, складена криста-

лічною масою з мінеральних солей) або існують у вигля -

ді розчинів.

Нагромадження покладів солей має назву “галогенез”, 

тобто солеутворення. Більшість покладів у світі — евапори-

тові утворення, сформовані внаслідок випаровування при-

родних вод. Від фізико-хімічних параметрів цього процесу 

залежать склад і послідовність відкладення різних міне-

ральних солей.

Родовища солей можуть бути сучасними і викопними. 

Сучасні формуються в умовах сухого і жаркого клімату в 

морських басейнах у результаті відділення їхніх ділянок 

(лиманів, лагун, прибережних озер) від моря (наприклад, 

оз. Сиваш, Крим) або у западинах з обмеженим стоком, у 

які надходять поверхневі чи підземні води.

Викопні соляні поклади, пов’язані найчастіше з осадо-

вою частиною земної кори, займають величезну площу і 

складені потужними шарами різних мінералів — ангідри-

том, гіпсом, кам’яною сіллю, калійними і калійно-маг ніє-

вими солями (сильвіном або карналітом) та ін. Наприклад, 

у Німеччині та у Карпатах у шарах солі функціонують під-

земні санаторії. Усі відомі великі поклади мінеральних со-

лей пов’язані з прогинами платформ.

Найвідомішим мінералом з групи солей є галіт (NaCl) — 

кухонна сіль. Запаси такої солі в оз. Сиваш практично не 

обмежені. Цю сіль переробляють місцеві заводи, отримую-

чи мірабіліт, бром, йод та інші важливі хімічні сполуки. Од-

нак в Україні у 1990-х роках лише 1 % солі видобували 

з  озер, решту — з підземних покладів. Особливо великі по-

клади кам’яної солі є у Донецькій області у вигляді по-
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тужних шарів. Ще за часів Івана Грозного розробляли Арте-

мівське родовище кам’яної солі, на якому і нині щороку 

видобувають понад 3 млн т. Поклади кам’яної солі в 

Дніпровсько-Донецькій западині залягають у вигляді што-

ків (нім. Stock — палка), висота яких сягає 3—4 км, а площа 

шапки становить близько 10—12 км2. Таких велетнів-пок-

ладів в Україні налічують до 40. Геологами розвідані при-

датні для розробки площі цих соляних покладів і підрахо-

вані їх запаси.

Сильвін — сполука калію з хлором (КCl), зовні подібна 

до галіту. Часто трапляється поряд або у складі шарів галіту, 

має червонувате забарвлення. Калійну (чілійську) сіль по-

чали використовувати як агроруду з ХVІІІ ст., коли у Чилі 

були відкриті великі її поклади.

В Україні поклади калійної солі відомі на Прикарпатті: 

потужність шару калійної солі тут сягає кількох сотень ме-

трів, протяжність — 3—5 км. Поклади розміщуються на 

глибині 300—800 м, пов’язані з підземними водами і є од-

ним з провідних чинників формування родовищ лікуваль-

них вод міст Трускавець та Моршин.

На Стебниківському родовищі на Львівщині працює 

масштабне підприємство, яке виробляє з викопної солі йод, 

бром, натрій, каустичну і кальциновану соду, хлорид на-

трію, сировину для содової та солеварної промисловості.

Промислове використання солей надзвичайно різнома-

нітне, лише хлорид натрію є компонентом понад 1500 речо-

вин для харчової, агротехнічної та хімічної промисловості. 

Для хімічної промисловості це базова сировина, продукти 

переробки якої застосовують у лакофарбовій, текстильній, 

фармацевтичній, шкіряній, нафтовій промисловості. Ка-

лійні солі використовують передовсім у туковій промисло-

вості, і лише десята частина видобутку йде на потреби хі-

мічної промисловості. Вже на початку 1990-х років щоріч-

ний видобуток солі у світі сягав 200 млн т.
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Індустріальна сировина

Серед неметалевих корисних копалин виділяють досить 

велику групу, яка завдяки фізичним і хі мічним властивос-

тям мінералів, що до неї належать, використовують у про-

мисловості у природному вигляді. Це так звані промислові 

мінерали — азбест, графіт, флюорит (плавиковий шпат), 

слюда, тальк, цеоліти, барит тощо. Переробка цих мінера-

лів полягає у вилученні їх з гірських порід і здійснюється 

переважно механічними способами. Таку си ровину засто-

совують у металургійній промисловості, виробництві вог-

нетривів тощо.

Азбест — спільна назва групи силікатних мінералів, які 

мають властивість розділятися на тонкі міцні й еластичні 

волокна, що характеризуються термостійкістю, низькою 

електропровідністю, стійкістю до кислот і лугів. Ще давні 

греки знаходили цей камінь у горах. Пліній Старший писав 

про азбест: “Є камінь для тканин, який росте в пустелях Ін-

дії, серед змій, де ніколи не падає дощ, і тому він звик жити 

в спеку”. Нині у світі щорічно видобувають понад 3 тис. т 

азбесту. Це волокно має винятково високу міцність, не го-

рить, погано проводить тепло.

Найліпші та найдовші волокна азбесту використовують 

для виготовлення фільтрів, у прядильній промисловості для 

виготовлення вогнестійких тканин. Переважну кількість 

видобутого азбесту застосовують як наповнювач для виго-

товлення азбоцементних, азбобітумних, азбосмоляних ви-

робів, як електроізоляційний і в’язкий матеріал.

Барит (від грец. βαρυ′ς — важкий), або важкий шпат, — 

сульфат барію — основний мінерал барію та головна сиро-

вина для його промислового одержання. Мінерал відкрито 

у 1808 р., а вже у 1820 р. уперше описано на Волині і Закар-

патті. Проте широкого застосування барит набув лише че-

рез чверть століття. Нині його головне застосування — об-
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важнювач глинистих розчинів під час буріння свердловин, 

у хімічній і лакофарбовій промисловості, у сільському гос-

подарстві та виробництві паперу, електровакуумного скла і 

кераміки, ґуми тощо.

Барій — високотоксичний елемент. Проте на сьогодні 

його екологічний вплив вивчено незадовільно, хоча барій 

фіксують у пилових викидах, стічних і технічних водах гір-

ничозбагачувальних комбінатів з переробки баритових, 

деяких свинцево-цинкових, стронцієвих і манганових руд, 

а також коксохімічного, поліграфічного, металургійного, 

хі мічного, цементного виробництв.

Промислові родовища бариту належать до різних гене-

тичних типів. В Україні великі поклади бариту є в Закарпат-

ті, зокрема, у Беганському поліметалевому родовищі, у 

При азов’ї та на Донбасі.

Слюди — це група складних алюмосилікатів лужних і 

лужноземельних металів, здатних розділятись на тонкі елас-

тичні пластинки. Залежно від домішкових катіонів змі-

нюється колір слюди: чорно-коричневий магнезіально-

залі зистий біотит, бузковий літієвий лепідоліт, жовтувато-

ко рич невий калій-магнезіальний флогопіт, безколірний 

ка лій-алюмінієвий мусковіт. Цікавим є походження назви 

мус ковіту — від слова “московія”. Адже саме заможні 

московіти могли дозволити собі замовляти на Уралі ве-

личезні кристали слюди, пластинки якої правили за ві-

конне скло.

На цей час слюди найчастіше застосовують як додатко-

вий будівельний матеріал, наповнювач різних будівельних 

сумішей. Використання в інших галузях промисловості зу-

мовлено специфічними властивостями пластинок слюди — 

термічною та хімічною стійкістю, механічною й електрич-

ною міцністю.

В Україні родовища слюд відомі в Житомирській обл., 

Приазов’ї, Побужжі та інших районах Українського щита.
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Індустріально-каменесамоцвітна 
сировина

Ця група об’єднує різноманітні мінерали та 

гірські породи, зокрема органічного, інколи синтетичного 

походження, спосіб використання яких визначено їхніми 

естетичними, економічними і технічними характеристика-

ми: самоцвіти, дорогоцінне, напівдорогоцінне, благородне, 

ювелірне, виробне каміння. Спеціальна наука, що вивчає 

проблеми, пов’язані з цим видом сировини, — гемологія — 

виокремилась порівняно недавно, близько 100 років тому. 

Назва її походить від латинського слова gemma — коштов-

ний камінь. Ця назва спочатку була спільною для печаток і 

амулетів, виготовлених у вигляді камей та інталій, а згодом 

її почали застосовувати до всіх виробів з коштовних і напів-

дорогоцінних каменів.

Як індустріально-каменесамоцвітну сировину людина 

ви користовує понад 100 видів мінералів і гірських порід, 

яким властиві висока міцність або твердість, здатність 

добре приймати шліфування й полірування. До основ них 

естетич них характеристик цієї сировини належать гар-

ний малюнок і колір, прозорість, блиск, гра світла або 

гра кольорів.

Попри начебто загальну зрозумілість, ці характерис ти-

ки мають чітке наукове визначення. Наприклад, блиск — 

це фізична властивість, зумовлена інтенсивністю від бит тя 

світлового променя від поверхні мінералу або амор фної ре-

човини. Він залежить від показника заломлення речовини, 

її відбивної здатності, характеру поверхні й внутрішніх де-

фектів кристалів. Гра кольорів — це зміна кольо ру мінералу 

за різної орієнтації світлових променів: унаслідок дисперсії 

світла (дуже високою є дисперсія у алмазу, рутилу, фіаніту); 

інтерференції; опалесценції — наслідок відбиття світла в 

мікроструктурі з найщільніше укладених сферул (як в опа-

лі); мінливості, зумовленої утворенням на поверхні мінера-
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лів тонких вторинних плівок. Гра світла спричинена його 

відбиттям від певних орієнтованих меж у речовині-матриці: 

голчасті або пластинчасті орієнтовані кристалічні чи флю-

їдні включення, межі між пластинками і волокнами мінера-

лу тощо. Розрізняють багато видів гри світла, наприклад: 

переливчастість, полиск, астеризм, іризація. Часто назви 

цих видів походять від назв мінералів, яким властива са-

ме така гра світла: лабрадоресценція (лабрадорит), опалес-

ценція (опал), адуляресценція (адуляр), авантюресценція 

(авантюрин).

До каменесамоцвітної сировини належать окремі крис-

тали різних мінералів, їх кристалічних або прихованокрис-

талічних (коли кристалічну будову неможна помітити нео-

зброєним оком) агрегатів, гірські породи різної структури, 

органічні утворення.

Процеси, які приводять до формування каменесамоц-

вітної сировини, надзвичайно різноманітні. Мінералами 

магматичних порід є олівін, алмаз, апатит, обсидіан; у пег-

матитах утворюється більшість відомих ювелірних мінера-

лів у вигляді кристалів — олександрит, берил, аквамарин, 

смарагд, топаз, турмалін, гірський кришталь. До мінералів 

гідротермального походження належать мінерали кварцу й 

флюорит, до мінералів кір вивітрювання — малахіт і бірюза. 

У ефузивних породах утворюються агат, халцедон, опал і 

сердолік, у осадових — виробні різновиди гіпсу, алебастр і 

мармуровий онікс, у метаморфічних — кварцит, мармур, 

яшма, хризопраз.

В Україні знайдено таке самоцвітне і виробне каміння: 

адуляр, агат, аквамарин, алмаз, альмандин, аметист, берил, 

бурштин, ганіт, жадеїт, евклаз, індиголіт, кварц, корунд, ко-

тяче око, лейкосапфір, лепідоліт, малахіт, мармароський 

діамант, моріон, нефрит, опал, піроп, річкові перли, сардер, 

сердолік, смарагд, тигрове око, топаз, турмалін, уваровіт, 

флюорит, халцедон, хризоліт, хризопраз, циркон, цитрин, 
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шпінель, і деякі гірські породи — яшма, джеспіліт, графіч-

ний пегматит, мармуровий онікс, авантюриновий кварцит, 

рисунчастий камінь, кольоровий мармур, мармуризований 

вапняк, смугастий скарн, скам’яніле дерево.

Далеко не все це каміння утворює родовища, деякі — 

мінералогічна рідкість. Нині питання видобутку самоцвіт-

ної сировини в Україні — дуже актуальне, що потребує як-

найскорішого вирішення. Адже йдеться про багатство кра-

їни: розробка державою більшості родовищ у останній пе-

ріод з різних причин була зупинена. Місцеве населення 

веде хижацький видобуток дорогоцінної сировини, часто з 

небезпекою для власного життя, поповнюючи колекції за-

кордонних любителів каменю.

Наведений перелік українських самоцвітів складений 

за абеткою, але у мінералогії прийнято виділяти типи, кла-

си і групи мінералів. Вони об’єднують мінерали з подібною 

кристалічною структурою і складом. Більшість дорогоцін-

них і виробних каменів належать до класу силікатів. Це — 

адуляр, альмандин, берил, жадеїт, смарагд, індиголіт, лепі-

доліт, нефрит, піроп, аквамарин, топаз, турмалін, уваровіт, 

хризоліт, циркон, евклаз. Діамант належить до класу само-

родного вуглецю; до класу оксидів — аметист, ганіт, кварц, 

корунд, котяче око, лейкосапфір, мармароський діамант, 

моріон, опал, сардер, агат, сердолік, тигрове око, халце дон, 

хризопраз, цитрин, шпінель, до карбонатів — малахіт, до 

галогенідів — флюорит. Органічні мінерали представлені 

річковими перлами і бурштином. Виробне каміння репре-

зентують магматичні та метаморфічні гірські породи — 

яшма, джеспіліт, графічний пегматит, мармуровий онікс, 

авантюриновий кварцит, рисунчастий камінь, кольоро-

вий мармур, мармуризований вапняк, смугастий скарн, 

скам’яніле дерево.

Класифікація каменесамоцвітної сировини постійно 

змінювалась, розширювалась у результаті відкриття нових 
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мінералів, удосконалення способів обробки тощо. В основу 

більшості класифікацій самоцвітних каменів покладена 

їхня вартість. Найпопулярнішою на цей час є класифікація 

професора Є. Києвленкa.

У групі ювелірних (коштовних, огранувальних) каменів 

виділяють чотири підгрупи (порядки):

І — алмаз, смарагд, рубін, синій сапфір;

ІІ — олександрит, оранжевий, фіолетовий і зелений 

сапфір, благородний жадеїт, благородний чорний опал;

ІІІ — демантоїд, шпінель, благородний білий і вогня-

ний опал, аквамарин, топаз, родоліт, червоний турмалін, 

місячний камінь — адуляр;

IV — циркон, жовтий, зелений, золотавий і рожевий 

берил, бірюза, хризоліт, піроп, аметист, альмандин, цит-

рин, хризопраз, синій, зелений, рожевий, поліхромний 

турмалін.

У групі ювелірно-виробного каміння виділено два по-

рядки:

І — лазурит, бурштин, гірський кришталь, жадеїт, не-

фрит, малахіт, авантюрин.

ІІ — агат, кольоровий халцедон, кахолонг, амазоніт, 

гематит-кровавик, родоніт, геліотроп, рожевий кварц, по-

льовий шпат з ефектом іризації (бєломорит, лабрадор), гід-

рогросуляр.

До групи виробного каміння (каменерізна сировина) нале-

жать: яшма, графічний пегматит, скам’яніле дерево, марму-

ровий онікс, лиственіт, обсидіан, гагат, джеспіліт, флюорит, 

кольоровий мармур, авантюриновий кварцит, смугастий 

скарн та ін.

Алмаз (за матеріалами статті О. Палкіної “Українські 

алмази: реалії і перспективи”// Terra Ukrainiana. — 2006. — 

№ 4. — С. 44—47) є одним із різновидів (модифікацій) са-

мородного вуглецю. Його надзвичайні фізичні властивості 

обумовлені досконалою найщільнішою і найстійкішою 
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внутрішньою будовою — розміщенням атомів вуглецю у 

кристалічній ґратці. Вважають, що назва алмаз походить від 

спотвореного грецького слова α′δα′μας — адамант —нездо-

ланний, непереможний або арабського “ал-мас” — най-

твердішій, або від перського “елма” — твердий. Алмаз дій-

сно має найвищу твердість серед природних мінералів — 10 

за шкалою Мооса, тому обробляти алмази можна тільки за 

допомогою інших алмазів.

Перші алмази походили з Індії, там їх знали з третього 

тисячоліття до нашої ери, а в Європу вони потрапили десь 

за п’ять століть до нашої ери. Це був дуже рідкісний ка-

мінь — навіть вчені, що описували алмаз, не завжди мали 

змогу його побачити. Тому від давніх часів побутує помил-

кова думка, що алмаз не можна розбити: Пліній писав, що 

рабу, який розбивав алмаз, давали свободу. Однак алмаз — 

камінь дуже крихкий і розбити його досить легко.

Від глибокої давнини і до нашого часу алмаз є найдо-

рогоціннішим каменем завдяки таким своїм властивостям, 

як твердість, яскравий блиск, високе світлозаломлення і 

дисперсія. У казках про Сінбада-морехода розповідається 

про глибоку ущелину, на дні якої були великі діаманти й 

отрутні змії. Щоб добути камені, люди кидали на дно уще-

лини шматки м’яса, діаманти прилипали до нього, а хижі 

птахи піднімали м’ясо (із прилиплими діамантами) на по-

верхню. Навряд чи існувала така ущелина в дійсності, але 

нині під час видобутку алмазів використовують їхню влас-

тивість налипати на змазану жиром поверхню. Так що ле-

генди і сказання про камені, крім захоплюючого сюжету, 

містять родзинки істинного знання.

Не відразу люди почали робити з алмазів діаманти, а 

процес розробки оптимальної форми огранювання діаман-

ту триває й досі. Те, що ми бачимо на вітринах ювелірних 

магазинів, розроблено лише у 1929 р. Коштовні діаманти 

виготовляють з алмазів ювелірної якості. Ці алмази мають 
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бути прозорими, безбарвними або рівномірно забарвлени-

ми у приємні кольори, без дуже великих дефектів. Щоправ-

да, є методики, які дають змогу змінювати колір діаманту і 

підвищувати його чистоту.

Більшість алмазів, що видобувають, є технічними. Вони 

не такі красиві як ювелірні, але технічний рівень держави 

визначається рівнем споживання алмазів промисловістю. 

Важко перелічити усі її галузі, де застосовують алмази: ма-

шинобудування, буріння і гірська справа, радіоелектроні-

ка, виробництво інструментів і дроту, будівництво, медици-

на тощо. Великий попит на технічні алмази дав поштовх 

розробці технологій синтезу алмазів. Нині вирощують не 

лише технічні алмази, а й кристали з визначеними власти-

востями і навіть ювелірні алмази великого розміру.

У давні часи алмази знаходили переважно у річкових 

відкладах. Тому відкриття у ХІХ ст. у Південній Африці ко-

рінних родовищ — кімберлітових трубок (діатрем) — стало 

сенсацією. З того часу геологічною наукою були розроблені 

пошукові критерії алмазоносності, частина яких ґрунтуєть-

ся на вивченні його кристалів. Згідно з цими критеріями 

територія України є перспективною: тут можна знайти ко-

рінні й розсипні родовища алмазів.

Серед корінних родовищ у світі домінують кімберліт-

лампроїтові (Росія, країни Африки, Канада, Австралія). У 

Казахстані є родовища іншого походження, які поки що не 

експлуатують, з потужними запасами і дуже високим вміс-

том технічних алмазів, розмір яких не перевищує 0,2 мм. Іс-

нують родовища технічних імпактних алмазів, пов’язані з 

вибуховими кратерами, утвореними внаслідок падіння ме-

теорита. Їх не експлуатують, хоча ці родовища також мають 

великі запаси і вміст алмазів — іноді до 50 карат на 1 т. Ка-

рат (кар) — одиниця маси коштовних каменів — становить 

0,2 г, зазвичай вміст алмазу визначають у каратах на тонну 

для корінних родовищ або на кубічний метр для розсипів.
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Таким чином, з відомих у світі корінних родовищ про-

мисловими є тільки родовища кімберліт-лампроїтового 

типу. Другорядне значення мають розсипні родовища, які 

утворилися в процесі дезінтеграції діатрем (Бразилія, Індія, 

ПАР та ін.).

Основну частку (близько 75 %) алмазів світу видобува-

ють індустріальним способом з корінних родовищ, 25 % — 

з розсипів, переважно старательським. Алмази корінних 

родовищ майже на 20 % представлені ювелірними різно -

ви дами і 80 % — технічним. У розсипах частка ювелірних 

алмазів значно вища і може сягати 50—60 %. Відомі уні-

кальніафриканські розсипи з вмістом ювелірних алмазів 

95 %, вони утворилися завдяки природному сортуванню. 

Проте є  стала світова тенденція — скорочення видобутку 

з  розсипів.

За розвіданими запасами природних алмазів до світових 

лідерів входять країни Африки (Ангола, Ботсвана, Конго, 

Намібія і ПАР), Росія, Канада, Австралія. В останні роки 

найбільший видобуток алмазів — в Австралії, Ботсвані, 

Конго і Росії; світовий видобуток оцінюють у 95—100 млн 

кар/рік, а частка ювелірних становить 40—45 %. 

Пошуки алмазних родовищ проводять у межах Східно-

європейської платформи, на суміжних з Україною терито-

ріях. У Росії нещодавно було відкрито декілька корінних 

родовищ алмазів (Архангельська обл.), одне з них вже екс-

плуатують. На території Білорусі, на невеликій відстані від 

кордонів з Україною, знайдено понад 25 діатрем, і в деяких 

з них зафіксовані поодинокі дрібні кристали, але кімберліт-

лампроїтові трубкові тіла з промисловим вмістом алмазу 

поки не встановлені.

В Україні алмази знайдені наприкінці 1940-х років у су-

часних відкладах на р. Базавлук, проте алмази містяться у 

розсипах майже по всій території і мають різний вік. Вияв-

лено понад 100 ореолів поширення алмазів та окремих його 
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мінералів-супутників у межах Українського щита, Волино-

Подільського масиву, Донбасу та на узбережжі Чорного і 

Азовського морів. Алмази, знайдені у найдавніших товщах 

порід, мають ознаки, які прямо свідчать, що вони знаходи-

лися у кімберлітовому тілі. Близько 70 таких кристалів зна-

йдено вперше у Житомирській обл., а за новими даними 

там же знайдено ще 114 алмазів, серед яких є ювелірні. Гео-

логи небезпідставно вважають: територія України є пер-

спективною — тут імовірне знаходження корінних і роз-

сипних родовищ.

Незначну кількість алмазів знайдено на території Дон-

басу і Приазов’я — переважно вони дрібні, але є і великі. 

Тут виявлені кімберлітові трубки, однак породи, які їх 

складають, неалмазоносні. Це трапляється досить часто: 

в  усьому світі знайдено понад 4000 кімберлітових діатрем, 

з  яких вміщує алмази менше 1000, а експлуатують всього 

16 родовищ.

Десятки тисяч алмазів виявлені ще на початку 1960-х 

років ученими Інституту мінеральних ресурсів (нині — 

Кримське відділення Українського геологорозвідувально-

го інституту, м. Сімферополь) І. Кашкаровим і Ю. Полка-

новим у центральній частині країни (Самотканське ро-

довище титану і цирконію) у більш молодих відкладах. Це 

мікрокристали — їх розмір менше 0,5 мм. Цікаво, що їх 

відкриття і розробка методики вилучення мікрокристалів 

алмазу були зроблені вперше в світі й привели до відкрит-

тя інших родовищ мікрокристалів алмазу в Україні, Росії 

та Казахстані. Згадані мікрокристали технічні, але мають 

надзвичайні якості — вони найтвердіші серед усіх відомих 

алмазів (твердість алмазу не є сталою величиною: є ін -

ди види більш або менш тверді; крім того, вони мають різ-

ну твердість у різних напрямках). Тому супутній видобу-

ток цих алмазів на Самотканському родовищі може бути 

рен табельним.
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А взагалі питання “є чи нема?” щодо алмазних родовищ 

в Україні — це, насамперед, питання коштів. Адже, алмаз — 

дуже дорога корисна копалина: на успішні пошуки родо-

вищ Австралія витратила тільки в перші два роки понад 

$300 млн, Канада (родовища з ювелірними алмазами) — 

понад $500 млн. Україна вкладає у ці пошуки незіставні із 

наведеними суми. Знахідки алмазів, що останнім часом 

стали сенсацією в Україні, є швидше за все свідченням ви-

сокого професійного рівня і фарту українських геологів. І, 

хоча ці знахідки вказують на можливість відкриття родови-

ща, потрібні значні державні кошти для того, щоб встано-

вити хоча б напрям подальших пошуків.

Берил, аквамарин, смарагд (за матеріалами статті О. Пал-

кіної “Довершений витвір природи” // Terra Ukrainiana. — 

2006. — № 1/2. — С. 50—51) належать до однієї мінералогіч-

ної групи — групи берилу, за складом це берилосилікати 

алюмінію. Вони мають ідентичні формули, утворюють май-

же однакові кристали і відрізняються за складом елементів-

хромофорів, тобто домішок, які утворюють забарвлення 

мінералу. Для берилу і аквамарину — це залізо, для смараг-

ду — хром і деколи ванадій. Крім відомих різновидів бери-

лу — аквамарину і смарагду — є й інші відміни: яскраво-

червоний, вишнево-червоний і рожево-жовтуватий біксбіт, 

золотистий берил, безбарвні гошеніт і ростерит, зелено-

жовтий геліодор, яблучно-зелений гешеніт, ніжно-рожевий 

до майже фіолетового вороб’євіт.

Назву “вороб’євіт” до берилу з домішкою цезію засто-

совують мінералоги тільки на теренах колишнього Радян-

ського Союзу, нагадуючи про першу знахідку. Цей мінерал, 

знайдений на Кавказі на початку ХХ ст. молодим геологом 

із Санкт-Петербурга В. І. Воробйовим, 1908 р. було названо 

на честь першовідкривача. А в усьому світі цей мінерал з 

1911 р. відомий під назвою “морганіт”.

Назва “берил” походить від грецького слова βη′ρυλλος, 
яке, можливо, має індійські корені, значення цієї назви 
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точно не відоме. Втім вважають, що її можна перекласти 

як  “дар Сонця”.

Твердість цього крихкого мінералу за шкалою Мооса 

7,5—8,0, густина — 2,7. Берил найчастіше утворює стовб-

часті шестикутні призми різного ступеня видовження. Ве-

ликі кристали знаходять досить часто. В Україні був знайде-

ний некондиційний (не ювелірний) кристал берилу масою 

майже 16 кг, а найбільший ювелірний берил чистої води 

зеленого кольору, видобутий на всесвітньо відомому Во-

линському родовищі, важив 5360 г. На цьому ж родовищі 

трапляються зелено-жовті кристали берилу дуже гарного 

кольору. Одного погляду на них достатньо, щоб зрозумі-

ти — це справжній дар Сонця. Зелено-жовтий колір берилу 

можна змінити на інтенсивно блакитний, застосувавши 

тер  мообробку за температури 400—500 °С.

Добувають берил з гранітних пегматитів, грейзенів, 

кварцових жил і розсипів. У світі існує багато родовищ 

берилу. Біксбіт уперше знайдено у США (штати Юта і 

Нью-Мексіка). Золотистий берил трапляється у Шрі-Лан-

ка, Намібії, є він і в Україні. Колір жовтого берилу може 

змінюватися від цитринового до золотисто-жовтого, за 

температури 250 °С жовтий берил стає безбарвним, що 

інколи використовують ювеліри. Зелено-жовтий берил, 

геліодор, видобувають у Африці (Намібія), на Мадагаска-

рі,  у Бразилії.

Вороб’євіт — рожевий берил, густина трохи вища, ніж у 

берилу іншого кольору, — 2,8—2,9. Завдяки термообробці 

вороб’євіт може стати ще яскравішим. Родовища його є в 

Бразилії, Африці, США, на Мадагаскарі.

Гошеніт (безбарвний берил) раніше використовували 

для імітації діамантів і смарагдів. Нині є штучні дешеві за-

мінники діамантів, які мають діамантові (або навіть і силь-

ніші) блиск і гру — фіаніт і муасаніт, тому гошеніт у таких 

цілях майже не використовують. Іноді його ще застосову-
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ють у дублетах (вставки, зроблені з двох пластинок каменю 

різного кольору), що імітують природні смарагди.

Завдяки різному забарвленню, яке має берил, його мож-

на сплутати з іншими каменями — турмаліном, гранатом, 

цирконом, шпінеллю тощо, і це відкриває шлях до різно-

манітних підробок. Найпростіше — це застосування юве-

лірного скла, але таку підробку виявити досить легко. У 

більшості ж випадків правильна діагностика берилу мож-

лива тільки у лабораторних умовах і може бути проведена 

лише досвідченим гемологом.

Штучний берил не вирощують. Це можливо, але доро-

го, отже, недоцільно.

Найвідомішою, попри смарагд, відміною берилу є ак-
вамарин, назва якого походить від латинського aqua mari-
na — морська вода. Він має рівномірно розподілене блідо-

блакитне, небесно-блакитне, зелено-блакитне забар влення. 

Найбільше цінять аквамарин небесно-бла китного кольору. 

Колір мінералу також можна підсилити термо об робкою за 

температури понад 400 °С. Аквамарин у природі найчастіше 

має вигляд стовбчастих видовжених шестикутних призм 

різного розміру. Великі кристали аквамарину не є рідкісни-

ми — найбільший у світі ювелірний аквамарин важив 110,5 кг, 

мав довжину 48,5 і діаметр 42 см. Його було знайдено у 1910 р. 

у Бразилії. Огранені кристали аквамарину масою до 120 кар 

є у короні англійської королеви. Трапляються кристали ма-

сою декілька тонн, але вони не кондиційні.

В Україні цей мінерал є досить рідкісним, однак у жиль-

них пегматитах Волинського родовища він утворює великі 

ювелірні кристали — до 600 г. Видобувають аквамарин з 

пегматитів, які зазвичай знаходяться серед масивів крупно-

зернистих гранітів. У світі родовища аквамарину є на всіх 

континентах, найбільші — у Бразилії, Росії, на Мадагаскарі.

Синтетичний аквамарин також не виготовляють, це 

економічно недоцільно. Майже усі індивіди аквамарину, 
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що надходять у продаж в Україні, є термообробленими 

кристалами берилу з Волинського родовища. Якщо ж у 

ювелірній крамниці Ви читаєте на етикетці: “штучний ак-

вамарин”, знайте — це якійсь інший синтетичний міне-

рал — корунд чи шпінель, або й взагалі ювелірне скло. До-

сить часто аквамарин можна сплутати з блакитним топазом 

і деякими більш рідкісними природними каменями. Роз-

різнити їх — справа гемолога.

Смарагд — найдорожчий різновид берилу. Його яскраво-

зелений колір виникає завдяки домішці хрому. Назва “сма-

рагд” походить від грецького слова σμα′ραγδος або від ла-

тинського esmeraude — коштовний зелений камінь, слово 

ізумруд також означає зелений, але походить від перського 

zummurundi.
У “Природній історії” Пліній Старший писав, що не 

можна не захоплюватися смарагдом, коли його побачиш, 

“немає кольору, який би був приємніший для ока... Ніяка 

річ не може бути чарівніша за смарагд”. У Стародавньому 

Єгипті його видобували ще 37 століть тому поблизу Асуану, 

коли правив фараон Седострис ІІІ. Оскільки вважали, що 

смарагди бояться денного світла, видобували їх у цілко-

витій темряві.

Основними породами, в яких зосереджені смарагди, є 

біотит-флогопітові слюдити (уральські родовища) і каль-

цитові та альбітові жили та прожилки у вуглистих вапняках 

та сланцях (родовища Колумбії).

Найбагатші поклади смарагдів знаходяться у Південній 

Америці. У 1564 р. іспанські конкістадори досягли узбереж-

жя Колумбії і захопили родовища. Від того часу для іспан-

ської корони було видобуто 18 тис. самоцвітів. У середині 

ХІХ ст. світові стали відомі уральські смарагди, які за якіс-

тю майже не поступалися колумбійським.

В Україні промислових родовищ смарагдів немає, відо-

мі лише незначні прояви у волинських пегматитах.



112

КОРИСНІ  КОПАЛИНИ

Корунд — оксид алюмінію — другий за твердістю міне-

рал після алмазу. Це насамперед сировина для виготовлен-

ня абразивних матеріалів, хоча саме до корундів належать 

такі відомі самоцвіти першого порядку, як рубін і сапфір, 

колір яких зумовлений домішками катіонів металів. Існу-

ють такі коштовні відміни корунду: безбарвний лейкосап-

фір, синій сапфір, червоний хромвмісний рубін, сапфір ко-

льоровий — зелений, жовтий, рожевий, сапфір падпара-

джа — оранжевий, кольору лотосу, тілесний.

Назва рубін походить від латинського слова ruber, що 

значить червоний. Забарвлення рубіну найвищої якості — 

яскраво-червоне з легким ліловим відтінком — має назву 

“голубина кров”. Саме такої якості камені завжди вважали 

єпископськими.

Сапфір, або шафір, успадкував назву від античного сло-

ва сапфейрос, яким називали всі сині й блакитні ювелірні 

камені, найчастіше лазурит.

В Україні відомі поклади корунду в Карпатах, Криму, на 

Волині й незначні прояви рубіну й сапфіру.

Топаз — третій за твердістю за шкалою Мооса мінерал — 

прозорий безбарвний або забарвлений у блідий блакитний, 

рожевий, жовтуватий кольори фторосилікат алюмінію. Час-

то він має поліхромне, секторіальне забарвлення. Назва то-

пазу пов’язана з островом Топазос, де його видобували ще 

понад три тисячі років тому (нині о-в Сент-Джонс у Черво-

ному морі). Щоправда, пізнішими дослідженнями вста нов-

лено, що камені, які походять з цього родовища, є не топа-

зами, а хризолітами (прозора коштовна золотаво- або зе-

ленувато-жовта відміна олівіну — силікату магнію і заліза).

В Україні поклади топазу на Волині та Поліссі знайдені 

ще 150 років тому. Утворювався топаз у порожнинах під час 

кристалізації пегматитових жил, так званих камерних пег-

матитів. У великих камерах подеколи знаходили кристали 

топазу масою до 50 кг, навіть кристали 68 і 117 кг.
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Волинські родовища розробляють з метою видобутку 

ювелірної та високоякісної технічної сировини для задово-

лення державних потреб і постачання в інші країни.

Гранатовий браслет. До IV порядку ювелірних каменів 

належать піроп, альмандин і гросуляр — мінерали групи 

гранату. Ця група об’єднує алюмо-, хромо-, феросилікати 

металів, які утворюють два ряди з перехідними властивос-

тями, зумовленими ізоморфним заміщенням катіонів: ро-

жево-червоно-коричневі піральспіти (піроп, альмандин, 

спесартин) і зелено-коричневі уграндити (уваровіт (сибір-

ський ізумруд), гросуляр, андрадит). Назва гранатів похо-

дить від латинського слова granum і означає зерно або плід 

гранату, мабуть через червоно-рожевий колір і округлу фор-

му найбільш поширених різновидів гранату.

Альмандин — один з характерних мінералів багатьох 

видів метаморфічних і магматичних порід. Підраховано, що 

у середньому на 1 т гірської породи Українського щита при-

падає 12 кг гранатів, найчастіше не ювелірних, інколи тра-

пляється і придатний для ювелірної обробки альмандин.

У басейні р. Південний Буг (Вінницька обл.) виявлено 

досить перспективні поклади гранатів, на найбільшому ро-

довищі — Слобідському — запаси становлять 5 млн т.

Використовують гранати не лише як самоцвіти, а й як фу-

терувальний матеріал: для шліфування тканин, дерева, металу.

Циркон — коштовний камінь IV порядку. Назва мінера-

лу походить від спотворених перських слів цар — золото і 

гун — барва (заргун — золотавий). Подібне слово у арабській 

мові — церквін — означає яскраво забарвлений, золотий. 

Цей силікат цирконію, з якого колись робили “діаманти”, 

також має багато кольорових різновидів — брунатно-

червоний і жовто-рожевий гіацинт, солом’яно-жовтий жар-

гон, медово-жовтий меліхриз, коричневий цирконіт.

В Україні циркон трапляється часто у складі різних 

кристалічних порід і у розсипах. Найкращі українські цир-
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кони — приазовські — за якістю не поступаються юве-

лірним уральським та чеським цирконам, широко відо-

мим у світі.

Бірюза — камінь сходу (коштовний камінь IV порядку). 

Про це свідчить насамперед її назва: перське слово фіруза 

означає переможець, турецьке piruza — перемога. Друга на-

зва бірюзи — туркус — вказує на країну, яка здійснювала 

експорт її до Європи. За хімічним складом це алюмогідро-

фосфат міді. Саме мідь зумовлює зеленувато-блакитний 

колір бірюзи. Бірюза є гіпергенним мінералом, утворюєть-

ся як вторинний у екзогенних (поверхневих) умовах. В 

Україні відома тільки натічна бірюза, стара місцева назва 

якої — блискавець.

Лазурит, або ляпіс-лазур, — ювелірно-виробний камінь 

I порядку — алюмосилікат натрію і кальцію з домішкою 

сірки. Найкращій і найяскравіший лазурит здавна, коли 

його цінували на рівні із золотом, видобували в Афганіс-

тані. Тому й назву він має арабську: лазавард — блакитний 

камінь або azul — небо, блакить. Дотепер найкращим вва-

жається афганський лазурит з родовища Санг у басейні 

р. Кокча. Україна власного лазуриту немає.

Нефрит — ювелірно-виробний камінь I порядку — 

сплутано-волокнуватий різновид актиноліту або тремоліту. 

Це мінерал групи рогових обманок (амфіболів) — складних 

силікатів кальцію, магнію, заліза. Назва його походить від 

грецького слова νεϕρο′ς — нирка: в давнину цей камінь 

рекомендували як амулет проти різних хвороб нирок. Ві-

дома й ще давня його назва — топоровець. Через свою над-

звичайну міцність і в’язкість, зумовлену особливостями 

кристалічної структури, нефрит слугував древній людині 

матеріалом для виготовлення знарядь праці. Нефрит справ-

ді стійкіший за крицю, за в’язкістю і опором механічній дії 

він переважає всі камені та мінерали.
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Бурштин, або янтар, горілий камінь, — високомолеку-

лярний аморфний вуглеводень, викопна смола голкових 

дерев палеогенового віку. Назву одержав від німецького 

слова Bernstein, яке походить від двох старонімецьких слів: 

borner — горіти і Stein — камінь. Ще у XIV ст. чеський вче-

ний Агрикола визначив, що бурштин є затверділою смо-

лою рослин.

В Україні на Волині були відкриті великі поклади бурш-

тину, що за якістю не поступається прибалтійському. До 

реєстру державних запасів занесено одне родовище бурш-

тину — Клесівське, видобуток з якого навіть перевищує 

можливість обробки цієї сировини. Несанкціонований ви-

добуток бурштину місцевими жителями робить інші рудо-

прояви непридатними для промислового освоєння. Про-

блемою є також відсутність повного циклу обробки бурш-

тину — не здійснюють його хімічну обробку та пресування, 

через що фіксуються значні його втрати.

Кварц — надзвичайно поширений у земній корі міне-

рал, за складом це оксид кремнію. Кварц займає сьому схо-

динку у шкалі твердості Мооса, можливо, і назва його по-

ходить від західнослов’янського слова кварці — твердий. 

Хоча ймовірно, що у назву кварцу трансформувалось се-

редньовічне гірниче німецьке слово Quarz, яке означало 

руду січних жил. Кварц дуже часто виповнює тріщини, тоб-

то утворює жили у гірських породах різного складу, вміщу-

ючи рудні мінерали. Промислові родовища кварцу пов’язані 

з пегматитами, а також з гідротермальними жилами, які ви-

никають унаслідок кристалізації кварцу у тріщинах порід із 

гарячих розчинів. Нерідко кварц утворює кристали-гіганти: 

наприклад, на Житомирщині знайдено кристал завдовжки 

2,7 м і масою 10 т. Власне, просто кварц у наведеній вище 

класифікації не фігурує, але значна кількість його різнови-

дів належить до групи ювелірно-виробних каменів: безко-

лірний прозорий гірський кришталь, фіолетовий аметист, 
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жовтий цитрин, димчастий раухтопаз, чорний моріон. Най-

частіше в природі трапляється майже непрозорий кварц бі-

лого (молочного) або сірого кольорів.

Гірський кришталь в Україні має багато проявів і родо-

вищ. Вони приурочені до порід Українського щита, Волині, 

складчастих областей Донбасу, Нагольного кряжа, Карпат 

і  Криму.

Моріон в Україні поширений у камерних (заноришових) 

пегматитах Волині, його  широко використовують у юве-

лірних виробах.

Цікавою ювелірною сировиною є мінерали, до назв 

яких входить слово око. Частина з них є неповною псевдо-

морфозою (заміщенням зі збереженням форми первинного 

мінералу) кварцу по інших мінералах: золотаво-брунатне 

або брунатно-жовте тигрове, сіро-синє соколине або 

червоно-брунатне бичаче око — по крокідоліту, сіро-зелене 

котяче — по амфібол-азбесту, сірувате совине — по гетиту. 

Різновиди барботове, вовче, волове, ліонське (штучне, імі-

тація котячого), павине, риб’яче і рисяче око не належать 

до мінералів кварцу.

В Україні згадані мінерали трапляються у пегматитах 

Волині, на Криворіжжі, у Криму.

Будівельно-конструкційні матеріали 
та сировина для їх виробництва 
(родовища гірських порід)

Гірські породи людство використовує як 

будівельні матеріали або сировину для їх виробництва про-

тягом всієї історії. З роками розширюється перелік видів 

гірських порід, які застосовують, способів їх обробки і сфе-

ри застосування. Втім родовища гірських порід, що мають 

значення як будівельні матеріали, характеризувались прак-

тично незмінними параметрами: значний розмір, великий 
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об’єм гірської маси, що належить до переробки, можливість 

вести розробку відкритим способом, зручність доставки до 

користувача, можливість комплексної переробки (одер-

жання кількох видів продукції).

Найефективніша класифікація будівельно-конструк цій-

них матеріалів ґрунтується на розподілі по галузях викорис-

тання сировини:

• цементна сировина (карбонатні, глинисті, кременисті 

й сульфатні породи);

• сировина для одержання легких наповнювачів бетонів 

(гли ни, шунгіти, перліти, кременисті породи, гідро-

слюди);

• керамічна сировина (каоліни, глини, керамічні пегма-

тити, граніти тощо);

• скляна сировина (кварцові піски, пісковики, кварцити);

• природні будівельні матеріали (осадові, магматичні й 

метаморфічні породи);

• сировина для кам’яного литва (діабази, габро-діабази, 

ба зальти, амфіболіти тощо).

Проте залежно від потреб народного господарства, регі-

онального розвитку промисловості, умов видобутку тощо 

один вид корисних копалин може бути застосований для 

одержання різних видів будівельно-конструкційних мате-

ріалів. Тому наведений нижче опис порід розподілений за 

класифікаційними групами дещо умовно: глини, занесені 

до керамічної сировини, мають значення й як сировина для 

виробництва цементу, граніти є одночасно керамічною си-

ровиною, але найчастіше їх використовують як природний 

будівельний матеріал і т. ін.

Цементна сировина

Назва “цемент” походить від латинського 

слова caementum — бите, подрібнене каміння, щебінь. Втім 

у сучасному розумінні — це назва групи порошкоподібних 
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речовин, що утворюють з водою пластичну масу, здатну на-

бувати після висихання каменеподібного стану.

Кальцит (карбонат кальцію) інколи називають вапня-

ковим шпатом. Це найпоширеніший на Землі мінерал. Ним 

складені шари вапняків і мармурів, поклади доломітів та 

мергелю, родовища цінної оптичної сировини — ісланд-

ського шпату. Мінерал у різному вигляді має надзвичайно 

широке застосування майже в усіх галузях виробництва і є 

одним із основних видів цементної сировини.

Вапняк — карбонатна порода, яка складається пере-

важно із кальциту, меншою мірою — інших карбонатів 

(карбонатів магнію, заліза), тобто з продуктів органічного 

походження, що засвідчують і назви деяких вапняків: чере-

пашковий, форамініферовий, моховатковий, нумулітовий. 

Вапняк, який має у складі до 30 % вуглекислого газу, нази-

вають доломітом або доломітовим вапняком.

Придатні для застосування як цементна сировина вап-

няки поширені у межах південної України. Для обли-

цювання використовують вапняки з границею міцності 

150 кг/см2, найліпшими з них вважають щільні монолітні 

вапняки однорідної будови Бодракського родовища (Крим). 

Великі поклади флюсового вапняку відомі у Донецькій та 

Луганській областях.

Рифогенні вапняки — це давні рифові утворення теплих 

морів. Як будівельна сировина детально вивчені порівняно 

недавно, їх великі масиви виявлено на Тернопільщині (ро-

довища Полупанівське, Галушинське, Жеребківське та ін.). 

Запаси становлять мільйони кубометрів.

Мармуризовані вапняки — це вапняки, що під дією мета-

морфічних процесів були ущільнені та зцементовані мета-

морфічними розчинами. Вони поширені у південних об-

ластях України, зокрема в Одеській обл. Потужні шари 

(3—6 м) перекристалізованих вапняків однорідного складу 

без глинистих домішок та шкідливих включень придатні 
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для вироблення облицювальних плит, відходи обробки яких 

використовують як цементну сировину.

Мергель — осадова гірська порода, складена кальцитом 

(40—60 %), доломітом і глинистим матеріалом. Залежно від 

співвідношення між вмістом цих компонентів утворюється 

безперервний ряд: вапнякова глина (глинистий мергель) — 

мергель вапняковий — мергеле-глинистий вапняк. Розме жу-

вання цих порід великою мірою є візуальним і суб’єк тив ним. 

Мергель широко застосовують у цементній промисловості.

В Україні мергель видобувають, зокрема, на Лугансько-

му родовищі як сировину для Луганського цементного за-

воду. Затверджені запаси становлять 5569 тис. т.

Крейда — біла, зцементована карбонатна порода, яка 

складається з кальциту (91—98,5 %), переважно порошко-

подібного, розмір часточок менше 0,01 мм (від 40 до 50 %). 

Походження крейди повністю не вивчено. Гадають, що вона 

відкладалась в епіконтинентальних басейнах різної глиби-

ни (до 1000 м). Крейду широко застосовують у будівельній 

справі, в хімічній промисловості, як наповнювач у скляній 

промисловості тощо.

Гіпс — сульфатна порода, складена однойменним мі-

нералом (водний сульфат кальцію). Використовують пе-

реважно для вироблення в’язких будівельних матеріалів, 

гіп соцементу, штучних облицювальних плиток тощо. В 

Україні найбільшими родовищами гіпсу є Беринчанське та 

Скитське у Чернівецькій обл., великі його поклади відомі у 

Львівській, Тернопільській областях (Борщевське, Родо-

винне, Зелещинське, Новоселківське та ін., розміщуються 

вздовж р. Збруч та її приток). Загалом налічують понад 90 

родовищ гіпсу.

Ангідрид — також сульфатна порода, складена переваж-

но мінералом ангідритом — зневодненим гіпсом. Спостері-

гається у покладах осадових порід, особливо в доломітах, 

доломітизованих вапняках, соляних родовищах, іноді — у 
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гідротермальних жилах і порожнинах застиглих лав. Тісно 

пов’язаний з гіпсом і у поверхневих умовах, контактуючи з 

повітрям і водою, перетворюється у звичайний гіпс, межі 

їхньої стійкості в земній корі вивчені недостатньо. Засто-

совують не лише як цементну сировину, а й у туковій про-

мисловості.

Мережа цементних заводів в Україні, які працюють на 

різній сировині, потужна: Дніпродзержинський та Дніпро-

петровський цементні заводи використовують вапняки До-

нецького родовища, гранульовані доменні шлаки Дніпро-

дзержинського металургійного заводу і гіпс Артемівського 

алебастрового комбінату; на південному заході діє Микола-

ївський цементний гірничий комбінат; у Львівській обл. — 

Здолбунівський цементно-шиферний комбінат; у Рівнен-

ській обл. експлуатують кар’єри вапняків і глин Роздоль-

ського родовища і Рава-Руського родовища вапняків та 

опок; сировинною базою Ямницького цементного заводу в 

Івано-Франківській обл. є Межигородсько-Дубовецьке і 

Дубовецьке родовища мергелю (запаси — 19 млн т) та вап-

няку (5,3 млн т); Кам’янець-Подільський цементний завод 

у Хмельницькій обл. працює на базі Гуменецького родови-

ща вапняків.

Сировина для одержання 
легких наповнювачів бетонів

Легкі бетони з об’ємною масою до 1800 кг/м3 

стають дедалі більш вживаним будівельним матеріалом — 

для бетонних і залізобетонних конструкцій та виробів і як 

теплоізоляційний матеріал. Природними наповнювачами 

легких бетонів традиційно слугують пористі утворення: по-

дрібнені опоки, пемзи, черепашкові вапняки, вулканічні 

туфи тощо.

Опока — пориста кремениста порода, складена опало-

вим (тобто аморфним) кремнеземом тонкозернистої будо-
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ви (до 90 %), часом з домішкою окремнених органічних ре-

шток (радіолярій, спікул, губок, панцерів, діатомей), дріб-

них уламків кварцу та польового шпату, зерен глауконіту. 

Походження опок остаточно не з’ясовано.

Найбільше в Україні родовище легких опок — Гостро-

могильське — розміщується поблизу м. Луганськ, затвер-

джені запаси перевищують 22 тис. м3.

Вулканічний туф — щільно зцементована гірська по-

рода, яка утворилася внаслідок ущільнення і спікання твер-

дих продуктів вулканічних вивержень — попелу, піску, вул-

канічних бомб, іноді з домішками гірських порід невул-

канічного походження. Туфи класифікують за розміром 

уламків порід і за складом продуктів виверження. Часто 

туфи утворюють великі покриви потужністю 10—15 м, ко-

лір їх може бути різним — жовтим, рожево-червоним, фіо-

летовим, коричневим, зеленим, чорним. Межа міцності 

пористих туфів 40—120 кг/см, густина сягає 800 кг/см3.

В Україні вулканічні туфи широко поширені у Карпа-

тах, меншою мірою — у Криму. Велике практичне значення 

мають білі туфи Мужіївського та Великобеганьського родо-

вищ і потужні туфи родовищ Вишківської групи (кар’єри 

Руське поле, Сокиренці — Карпати), латеритові туфи си-

нюватого кольору поблизу сіл Гертівці і Крите (м. Тростя-

нець). У межах Вигорлат-Гутинського пасма, Солотвин-

ської западини та Берегівського високогір’я на Закарпатті 

виявлені поклади вулканічних туфів різноманітного за-

барвлення і з різними умовами залягання потужністю по-

деколи до 200 м. Новоселицьке родовище зеленокам’яних 

дацитових туфів відслонюється на правому березі р. Лужан-

ки. Перспективні запаси туфодацитів — 2,5—3 млн м3. 

Зеленокам’яні туфи родовищ Берестянське та Галичів ви-

користовували для внутрішньої обробки Палацу культури 

“Україна” в Києві. На північний схід від с. Водиця знахо-

диться гора Погар, вершинна частина якої складена туфо-
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дацитами одноманітного зеленуватого забарвлення потуж-

ністю до 150—200 м. Розкривні породи мають товщину 0— 

1 м. Перспективні запаси — близько 5 млн м3. 

Комплексне освоєння родовищ вулканічних туфів дасть 

змогу значно розширити виробництво стінових і облицю-

вальних матеріалів, з використанням відходів для виро-

блення пористого заповнювача для бетонів, включаючи 

дрібну фракцію як присипковий матеріал для виробництва 

рулонових кровельних матеріалів тощо.

Керамічна сировина

Незалежно від сфери керамічного вироб-

ництва — випуск побутових, будівельних, технічних, ху-

дожніх виробів — основною сировиною для нього слугують 

різні глинисті породи.

Глини — тонкодисперсні гірські породи з переважно пе-

літовим (до 1 мкм) розміром часточок, складені гли нистими 

мінералами і незначною кількістю часточок польового шпа-

ту, кварцу, амфіболів, слюд, піроксенів, органічної речови-

ни тощо. В Україні багато глин червоно-бурих (кон ти нен-

тального походження) і сірих (морського), зокрема у Криму.

Значні поклади вогнетривких глин знаходяться на До-

неччині (Часов’ярське родовище), в Запорізькій обл., на 

Дніпропетровщині, Черкащині, Кіровоградщині, в Карпа-

тах і Передкарпатті, на Волині, Хмельниччині, Харківщині, 

Криворіжжі, Житомирщині, у Криму.

Окремим видом глин є сіро-зелена бентонітова, яку ви-

користовують у понад 50 галузях народного господарства: 

для крекінгу нафти, виробництва ґуми, плиток, електроізо-

ляторів, олівців, гуталіну, зубної пасти, лікувальних кремів, 

технічного паперу, плівки, рідини для обприскування дерев 

тощо. Бентоніт під час проходження шахтних стовбурів на-

бухає від вологи і надійно затягує щілини, затримує воду. За 
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допомогою бентоніту у вигляді порошку гасять пожежі на 

шахтах, його застосовують для очищення промислових сто-

ків і питної води, у текстильній промисловості, для литва на 

заводах. Найрізноманітнішим є використання глини у ке-

рамічній промисловості: глина потрібна для виробництва 

цегли, черепиці, вогне- і кислототривких матеріалів, кера-

мічних труб і сантехнічних виробів, будівельних блоків, 

кахлів, облицювальної і метлахської плитки, глиняного 

посуду, порцеляни та фаянсу, електро- і радіотехнічного 

фарфору і будівельного фаянсу, декоративно-художніх ви-

робів тощо.

Польовий шпат — основний мінерал керамічних пегма-

титів, одна з найпоширеніших груп мінералів у природі, 

представлена алюмосилікатами калію (калієві польові шпа-

ти — ортоклаз та мікроклін), натрію та кальцію (натрій-

кальцієві польові шпати — плагіоклази). Колір їх буває бі-

лий, рожевий, червоний, жовтий, сірий, рідше зелений; 

вони мають високу твердість і скляний блиск. Порівняно 

невисока температура плавлення (1250—1350 °С) і здатність 

у процесі охолодження застигати у вигляді прозорого скла 

обумовлює їх широке використання в промисловості. По-

льовошпатове скло з домішками інших мінералів (каолін, 

кіновар) дає щільну порцеляну, що просвічує. Крім того, 

польовий шпат використовують для виготовлення скла, 

штучних фарфорових зубів, хімічних кислототривких посу-

дин, абразивних, корундових та наждачних виробів, як це-

ментну сировину, полірувальний матеріал, для вироблення 

мила тощо.

Скляна сировина

Кварцит — гірська порода, що утворилася 

внаслідок метаморфічного перетворення кварцового піску: 

через вплив високих тиску і температури зерна кварцу у 

кварциті міцно зцементовані кременистою кислотою.
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В Україні існують величезні масиви кварцитів, які роз-

робляли ще за часів Київської Русі, використовуючи ці од-

норідні міцні породи для будівництва. Нині крім облицю-

вальних робіт кварцити використовують для виготовлення 

динасу (вогнетривкої цегли) для викладення внутрішніх 

стін доменних печей. Найбільше кварцитів є на Житомир-

щині, дещо менше — на Донбасі, Чернігівщині та в Криму.

Овруцько-декоративний комплекс кварцитів і кварци-

топодібних пісковиків розміщується у північно-західній 

частині Українського щита. Можливість використання 

кварцитоподібних пісковиків і кварцитів овруцької серії 

спеціально не досліджували, проте їхні фізико-хімічні осо-

бливості свідчать на користь доцільності їх використання у 

будівельно-облицювальних роботах. Ці породи відповіда-

ють всім вимогам промисловості до природного каменю, 

призначеного для отримання декоративно-облицювальних 

художніх виробів.

Природні будівельні матеріали

До природних будівельних матеріалів на-

лежать різні магматичні, осадові, метаморфічні породи, що 

їх у натуральному вигляді або після нескладної механіч ної 

обробки використовують у будівництві. Саме за техно-

ло гією обробки і класифікують ці матеріали, виділяючи 

штучне і рване каміння. Штучне каміння — те, яке про-

йшло розпилювання та полірування принаймні однієї по-

верхні. Рване каміння поділяють за розміром уламків: жор-

ства, щебінь, бут.

Граніти — найпоширеніші повнокристалічні породи, 

складені кварцом, польовими шпатами, слюдами, амфібо-

лами, рідше — піроксенами. Фізико-механічні властивості 

гранітів значною мірою залежать від їх структури. Так, гра-

ніти з дрібнозернистою структурою мають найбільший опір 

стисканню (1400—2500 кг атм.). Висока твердість та пого-
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достійкість гранітів дають змогу використовувати їх для об-

лицювання будинків і споруд.

Низку родовищ облицювально-декоративних гранітів 

від крито у Житомирській та Хмельницькій областях. У ре-

зультаті геолого-лабораторних і технічних досліджень вияв-

лена можливість отримувати блочну продукцію, попит на 

яку постійно зростає. Наприклад, родовище Жировичі, роз-

ташоване в 0,5 км від однойменного села в Олевському 

райо ні Житомирська обл., є джерелом яскраво-червоних 

гра нітів, майже на 70 % складених плагіоклазом, що за -

ля гають поблизу поверхні, — потужність розкривних оса-

дових порід 0,5—10 м. Ці граніти добре піддаються розпи-

люванню та поліруванню, мають незначну кількість трі-

щин. Родовище Житомир-І (біля м. Олевськ, Житомирська 

обл.), складається з гранітів витриманого однорідного ро-

же во-чер во ного кольору, подібних до відомих лезників-

ських гранітів.

Аметистові граніти. Серед складного комплексу крис-

талічних порід Українського щита виділяються червоні та 

червонувато-рожеві граніти з аметистоподібним кварцом 

осницького типу, розвинуті на Рівненщині. Такі рідкісні 

аметистові граніти розробляють тільки в Швеції, відоме 

родовище в Карелії (поблизу с. Чебно) і в Україні — в Рів-

ненській обл.

У 1976 р. було відкрите родовище подібних гранітів по-

близу м. Клесів — Чабельське. Граніти рожево-червоного 

кольору виходять на поверхню у вигляді горбів і окремих 

брил. Декоративні якості високі, що зумовлено сполу-

ченням рожево-червоних плагіоклазів з рівномірно роз-

міщеними зернами кварцу лілового, блакитного, сірого 

кольорів. Під час полірування цього граніту утворюється 

дзеркальна поверхня, кромка плиток не викришується, за-

лишається рівною, без щербин. Надзвичайно декоративні, 

блочні (із чітко проявленою системою тріщин трьох взає-



КОРИСНІ  КОПАЛИНИ

126

моперпендикулярних напрямків), незначною вскришею, 

перспективними промисловими запасами  понад 0,5 млн м3, 

граніти Чабельського родовища є перспективними для вве-

дення їх у розробку.

Лабрадорит — магматична інтрузивна порода, майже 

повністю складена однойменним плагіоклазом — лабра-

дором. Визнана декоративною і широко відома як обли-

цювальний матеріал завдяки ефекту іризації — на фоні 

темно-сірої до чорного породи яскраво виділяються мін-

ливі, найчастіше зелено-сині, промені. Одним із найбіль-

ших родовищ лабрадоритів, що розробляється з XIX ст., є 

Головинське у Житомирської обл. Породи характеризують-

ся високою декоративністю і блочністю.

Травертин — вапняковий туф, порода, утворена з продук-

тів вулканічної діяльності — викидів вулканів, і карбонат-

них осадових порід, що були на місці виверження. Це по-

риста порода, яка може мати відбитки органічних решток.

В Україні прояви травертинів відомі на Волино-

Подільській плиті (Хмельницька і Тернопільська області), в 

межах Гірського Криму та на Закарпатті. В Хмельницькій 

обл. вивчені травертини по річках Збруч, Студениця, Уши-

ця. Залягають травертини по схилах річок і балок, запаси 

перевищують 30—50 тис. м3. До родовищ промислового зна-

чення можна зарахувати також Великокузелівське, Лотяче, 

Нагорняни, Кривча. На Закарпатті травертини вивчені у Між-

городському, Рахівському, Великоберезнянському родовищах.

Традиційно травертин розробляють переважно для об-

палення на вапно, як облицювальний  матеріал його поча-

ли використовувати порівняно недавно.

Мармур — метаморфічна порода, яка утворюється з різ-

них осадових порід. Слово мармур походить від грецько-

го  — марморос — “блискучий”. Залягають мармури зде-

більшого великими потужними пластами, з яких можна 

видобувати брили різних розмірів.
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В Україні мармури різних кольорів поширені у Криму, 

Приазов’ї, на Житомирщині (Овруцьке пасмо), Київщині, 

Донбасі (поблизу міст Микитівка та Слов’янськ), у Рахів-

ському кристалічному масиві на Закарпатті, на Волині. Се-

ред них трапляється мармур, що за якістю не поступається 

славнозвісному карарському — улюбленому матеріалу іта-

лійських зодчих.

Облицювально-декоративні мармури Рахівського масиву 

та Чивчинських гір, згідно з результатами попередніх дослі-

джень, цілком придатні для одержання у Карпатах обли-

цювально-декоративного матеріалу. Найбільш доступними 

для детального вивчення є райони річки Сарата, Чорного 

Долу, схилів гори Чивчин та ін. Загальні запаси мармуропо-

дібних вапняків у Карпатах перевищують 5 млн т.

Новопавлівське родовище мармуризованого вапняку розмі-

щується у 14 км на південний захід від м. Антрацит. Родо-

вище розробляють кар’єрним способом. Потужність ша ру 

вапняку 11—14 м, а фактичні запаси — 137 тис. м3.

Сировина для кам’яного литва

Кам’яне литво (петрургія) — порівняно 

но ва галузь промисловості — одержання різноманітних ви-

робів із гірських порід за їх розплавлення, із подальшим 

відливом у відповідні форми і відпаленням. Цей спосіб на-

багато дешевший і простіший, ніж механічна обробка гір-

ської породи. Одержаний литий камінь може замінювати 

чорні та кольорові метали, спеціальну крицю, кераміку 

тощо. Специ фічним продуктом каменеливарного вироб-

ництва є мінераль на вата — універсальний тепло- і звуко-

ізоляційний матеріал.

Базальт — це друга за поширенням в Україні порода 

після гранітів, магматичного походження (ефузивна, тобто 

така, що вилилась на земну поверхню), зеленуватого-сірого 

до чорного забарвлення. Базальти значно меншою мірою, 
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порівняно з гранітами, застосовують як облицювальний 

матеріал. Це можна пояснити тим, що базальти мають ниж-

чу здатність до полірування. До того ж базальтам притаман-

на стовпчаста окремість, через яку базальтові блоки можуть 

мати невеликі розміри — весь шар базальту, що вилився на 

земну поверхню, поступово, до моменту повного остиган-

ня, розтріскується на довгі шестигранні призми у середньо-

му 0,1—0,3 м у поперечнику.

Амфіболіт — метаморфічна порода темно-сірого до 

чорного кольору, містить мінерали групи амфіболу і, дещо 

менше, плагіоклази. Найкращі результати одержано було 

при виплавлянні чистого амфіболіту, без домішок.

В Україні амфіболіти розвідані на Волині, Донбасі, Кри-

воріжжі, Черкащині, у Приазов’ї, де вони утворюють по-

тужні пласти і брили. На Донбасі десятки років діє потуж-

ний каменеливарний завод, який виробляє у великій кіль-

кості футерувальні плити, труби, жолоби — понад 50 видів.
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истематичне фундаментальне до-

слідження території України фак-

тично розпочато із заснуванням у 

1918 р. Українського геологічного комі-

тету. Проте це не означає, що до того 

часу відомості про геологічну будову те-

риторії нашої країни були відсутні.

Віддавна, — ймовірно, з часів піз-

нього неоліту, з надр України видобува-

ли руди заліза і благородних металів, 

глину і сировину для будівництва і ви-

готовлення скла, ропу і сіль. У XVIII—

XIX ст. відкривають і розпочинають ви-

вчати ро довища корисних копалин: ву-

гілля та кіноварі у Донбасі, нафти на 

Передкарпатті, криворізькі залізні руди 

тощо. Багато родовищ відкривають саме 

за ознаками місць стародавніх промис-

лів і копалень.

Виникає потреба у картографічному 

матеріалі, укладають перші дрібномасш-

табні карти окремих ділянок, поступово 

формують та узагальнюють базові прин-

ципи геологічного картографування.

З організацією у 1882 р. Геологічно-

го комітету Росії, за ініціативою та ак-

тивної участі О.П. Карпінського, дослід-

истематичне

слідження т

тично розпо

1918 р. Українськ

тету. Проте це не

СС
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жен ня території України набувають більш систематичного 

характеру. Формування потужної гірничої та металургійної 

промисловості у Донбасі, Закарпатті та Придніпров’ї у дру-

гій половині ХІХ ст. висувають нові вимоги до геологічної 

науки, у відповідь на які в Україні починає зростати власна 

геологічна школа. У Харківському, Київському, Новоросій-

ському (Одеському), Львівському університетах відкрива-

ють нові кафедри, організовують Катеринославське вище 

гірниче училище (нині — Державна гірнича академія Укра-

їни). Принагідно зауважимо, що значні за обсягом геоло-

гічні знання в України входили у навчальні курси набагато 

раніше, наприклад — у Києво-Могилянській академії, у 

курсах, що викладав один із ректорів, Феофан Прокопович 

(1681—1736). Пізніше, з відокремленням церковної освіти 

від світської, цю естафету перейняли університети.

Одним із найстаріших осередків геологічних знань в 

Ук раїні є Харківський університет, де на природничому 

відділенні фізико-математичного факультету існували ка-

федри геології та мінералогії. До харківської геологічної 

школи належать фахівці, чиї імена відомі геологам усього 

світу, — Н.Д. Борисяк, В.Н. Каразін, О.В. Гуров, І.Ф. Ле-

ваківський, К.М. Савич-Заблоцький, П.П. П’ятницькій, 

М.О. Богословський, О.С. Федоровський, Д.М. Соболєв 

та ін. Ці видатні вчені та їх учні вирішували багато питань 

загальної геології, гідрогеології, кліматології, проблем стра-

тиграфії й тектоніки залізистих кварцитів та інших до-

кембрійських порід Криворіжжя, кам’яновугільних пок-

ладів Донбасу. 

Засновником київської геологічної школи був К.М. Фе-

офілактов — ректор Київського університету, професор, за-

відувач кафедри мінералогії та геології, голова Київського 

товариства дослідників природи, автор першої в Росії гео-

логічної карти міста. Карта Києва у масштабі 200 сажнів у 1 

дюймі побачила світ у 1874 р. Членами цієї школи закладе-
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но основи вивчення четвертинних відкладів, застосовано 

мікропалеонтологічний метод у стратиграфії тощо. До неї 

належать П.Я. Армашевський, В.В. Дубинський, Л.А. Кри-

жанівський, В.І. Лучицький, В.Є. Тарасенко, П.А. Тутков-

ський, П.М. та В.М. Чирвінські.

У 1865 р. у м. Одеса на базі рішельєвського ліцею було 

відкрито Новоросійський університет з кафедрою мінера-

логії, геоґнозії і палеонтології на природничому відділенні 

фізико-математичного факультету. Вченими цього універ-

ситету проведено стратиграфічне розчленування неогено-

вих і четвертинних відкладів південних областей України та 

Криму, відкрито й описано унікальні знахідки викопних 

ссавців та птахів, обґрунтовано лікувальні властивості ли-

манних відкладів. До цієї школи належать викладачі та до-

слідники Р.А. Прендель, М.Д. Сидоренко, І.П. Хоменко, 

В.І. Крокос, А.М. Криштофович.

На філософському факультеті Львівського університету 

геоґнозію викладали у курсі “Спеціальної природничої іс-

торії” від початку ХІХ ст. як факультатив. Обов’язковими 

геологічні дисципліни стали з 1851 р. З того часу до 1924 р. 

на філософському факультеті утворилися кафедри мінера-

логії, геології та кристалографії. Першими викладачами 

були представники вернерівської геологічної школи: про-

фесори Б. Гакке та С. Дунін-Барковський. Кафедру мінера-

логії очолив видатний метролог і мінералог професор 

Ф. Цир кель. За весь період існування геологічного факуль-

тету в його стінах працювали видатні вчені з усіх геологіч-

них спеціальностей — Г. Шмідт, Ф. Крейтц, Ю. Медвед-

ський, Ю. Токарський, М. Тарнау, В.С. Соболєв, В.О. Го-

рецький, Я.О. Кульчицький, Б.В. Порфір’єв, Є.М. Лазько, 

Є.К. Лазаренко, О.І. Матковський, З.В. Бартошинський, 

А.А. Ясинська та багато інших.

Фахівців із проблем гірничорудної промисловості тра-

диційно готував і готує Катеринославський гірничий інсти-
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тут. Цьому навчальному закладу належать систематичні 

дослідження і відкриття, найвагоміші напрацювання у пи-

таннях вивчення геології південної частини України, До-

нецького вугільного і Криворізького залізорудного басей-

нів, мінералогії кристалічних порід Українського щита, 

ртутного зруденіння і солянокупольних структур. У витоків 

цієї школи — такі видатні постаті як М.Й. Лебедєв, І.Й. Та-

натар, Л.Л. Іванов, С.С. Гембицький, Й.І. Шмальгаузен, 

Б.І. Чернишов.

Створення регіональної геологічної служби в Україні, 

яке багатьом ученим видавалось необхідним, підштовхнула 

Перша світова війна. Під керівництвом професора Київ-

ського університету В.І. Лучицького було створено гідроге-

ологічне відділення для армій Південно-Західного фронту 

та відділ сировини Комітету військово-технічної допомоги 

фронту. Метою останнього було дослідження мінеральних 

ресурсів для фронту, геологічне дослідження лінії фронту та 

демобілізаційних шляхів від неї до Дніпра, облік даних 

щодо корисних копалин, складання і видання геологічних 

карт та літератури, освіта в галузі військової геології.

В.І. Лучицький, усвідомивши нагальну потребу у ство-

ренні Українського геологічного комітету, уклав проект 

статуту майбутньої позаурядової міжвідомчої організації 

та звернувся із відповідною доповідною запискою до 

Центральної Ради. Першочерговим завданням Україн-

ського геологічного комітету (УГК) він вважав коорди-

націю, об’єднання та узагальнення результатів усіх науко-

во-дос лід них геологічних робіт, що проводились на тере -

нах  України.

Завдяки зусиллям В.І. Лучицького 1 лютого 1918 р. ук-

раїнським урядом були затверджені статут і штат Україн-

ського геологічного комітету при Секретаріаті торгівлі. 

Щоправда, протягом перших років існування працівники 

комітету проводили переважно узагальнення та система-
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тизацію наявних матеріалів — організовувати польові до-

слідження перешкоджали часто непередбачувані політичні 

та воєнні події.

Наприкінці 1918 р. до складу комітету входило кілька 

підрозділів: Музей на чолі з М.М. Архангельським, книго-

збірня, що налічувала 293 книги та 637 геологічних карт 

України, відділ виборок у складі двох урядовців, які випи-

сували дані з різних джерел стосовно корисних копалин 

України і розмножували карти для діяльності комітету, ри-

сувальня, де працювали три креслярі, та канцелярія, що 

складалася з п’яти осіб.

Український геологічний Комітет вів листування з 30 

установами, серед яких: Гірничий департамент, Київське 

губернське земство, Міністерства земельних справ та шля-

хів, народного здоров’я, внутрішніх справ, Українське нау-

кове товариство. Науково-інформаційний вісник Україн-

ського геологічного комітету вперше вийшов у 1919 р.

Після остаточного встановлення радянської влади на 

більшості території сучасної України було проведено ре-

організацію комітету, його було істотно укріплено та роз-

ширено. Поступово відбувалась централізація геологічної 

служ би, було розпочато систематичне укладання різно-

манітних геологічних карт та оглядів стану гірничої про-

мисловості.

За майже 90 років свого існування в українській геоло-

гічній службі відбулося багато реформувань, розширень, 

значно ускладнилась її структура, неодноразово змінюва-

лось підпорядкування як у межах Геологічної служби Ра-

дянського Союзу, так і за часів незалежності України.

Непоправної втрати зазнали українська й світова геоло-

гічні науки за часів масових репресій та Другої світової ві-

йни. Протягом 1936—1938 рр. безслідно зникали визначні 

спеціалісти, керівники робіт, рядові фахівці, чиї долі тільки 

починають висвітлювати у своїх працях історики науки.



136

ГЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ТА ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЇЇ ТЕРИТОРІЇ

Після звільнення території України наприкінці 1943 — 

на початку 1944 рр. ті працівники геологічної служби, що 

не брали участі у бойових діях, поверталися з евакуації в 

Україну з метою відбудови рудників, шахт, відновлення гір-

ничопромислової галузі. У надзвичайно стислі терміни було 

проведено величезний обсяг геологорозвідувальних робіт, 

оскільки геологію у повоєнні часи було визнано одним із 

пріоритетних напрямів. Необхідно було якнайшвидше 

створити потужну мінерально-сировинну базу країни з ба-

гатьох видів корисних копалин, виявити основні види та 

запаси корисних копалин, що мали найбільше значення 

для народного господарства.

Нарощування мінерально-сировинної бази і на сьогод-

ні є завданням української геологічної науки, щоправда, 

услід за розвитком промисловості і появою новітніх техно-

логій дещо змінюються основні пріоритетні види корисних 

копалин та їхні запаси. Однак першочергові, основні для 

економіки будь-якої країни їх види є незмінними — енер-

горесурси, благородні метали, алмази.

Пошуками та розвідкою корисних копалин сьогодні в 

Україні керує спадкоємець Українського геологічного комі-

тету — Державний комітет України по геології та викорис-

танню надр у складі Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України. Комітет має у своєму під-

порядкуванні геологорозвідувальні інститути та регіональні 

геологічні підприємства, що здійснюють пошукові, розвід-

кові, знімальні, картувальні роботи та працюють над вирі-

шенням геологічних, геохімічних, екологічних, гідрогеоло-

гічних питань.

Дещо умовним у геології є поділ на виробничників і на-

уковців, тобто на тих, хто займається вирішенням прик-

ладних або фундаментальних питань. Однак традиційно 

підприємства, підпорядковані Держкомітету, спрямовані 

біль ше на вирішення практичних, прикладних, почасти ре-
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гіональних питань, а фундаментальні наукові проблеми 

розв’язують учені в установах Відділення наук про Землю 

Національної академії наук України.

Виховані у традиціях української геологічної школи фа-

хівці, які студіювали геологічні дисципліни у вищих на-

вчальних закладах України, працювали в установах геоло-

гічної галузі на її теренах, є фахівцями надзвичайно високо 

рівня й широкого профілю. В усьому світі працюють послі-

довники української геологічної школи на родовищах зо-

лота, алмазів, платиноїдів, поліметалевих, залізних, урано-

вих руд та інших видів корисних копалин, щороку збільшу-

ючи знання людства про Землю та її надра.
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дним із перших учених, хто роз-

глянув людину як геологічний і 

геохімічний чинник зміни на-

вколишнього середовища, був В. І. Вер-

надський. У своїх “Нарисах геохімії” на 

початку 1930-х років він зокрема зазна-

чав: “Людина повсюдно збільшує кіль-

кість атомів, що виходять зі старовин-

них геохімічних циклів — геохімічних 

“вічних циклів”. Вона сприяє порушен-

ню цих процесів, створює нові, розстро-

ює старі. З людиною, поза всяким сум-

нівом, виникла нова величезна геоло-

гічна сила на поверхні нашої планети. 

Рівновагу у міграції елементів, що вста-

новилась протягом геологічного часу, 

порушують розум та діяльність людства. 

Ми тепер перебуваємо у періоді зміни 

цим шляхом умов термодинамічної рів-

новаги всередині біосфери”.

Діяльність людини приводить до 

змі ни геохімічних циклів усіх елементів, 

вводить у біосферу нові сполуки, термо-

динамічно нестійкі за природних умов, 

зрештою, збільшує вільну енергію зем-

ної кори. Протягом останніх двох сто-

літь діяльність людства є такою, що мо-

ЛЮДИНА 
ЯК ГЕОЛОГІЧНИЙ 
ЧИННИК

дним із перш

глянув люди

геохімічний 

вколишнього серед

надський. У своїх “
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же бути за впливом на геохімію елементів зіставлена із гео-

логічними процесами у земній корі. Подальший розвиток 

цивілізації спричинюватиме зростання активності цих про-

цесів і залучення до нових геохімічних циклів — техноген-

ної чи антропогенної природи усе більшу кількість хімічних 

елементів та їх сполук.

Наприклад, сільськогосподарська діяльність людини — 

вибір певних видів рослин, тварин, речовин, що вносяться 

до ґрунтового покриву, на значній площі знищує природні 

системи. Відбувається повна заміна природної системи 

штучною, розриваються міграційні шляхи і трофічні лан-

цюги… Природні системи, які залишаються навколо но воут-

ворення, мають змінюватися й пристосовуватися до нових 

параметрів, підпорядковуючись термодинамічним законам.

Значні забудови — шляхи, вулиці, площі, цілі міста, по-

рушують умови водообміну, змінюють основні характерис-

тики природних ландшафтів, зокрема, їх біологічну про-

дуктивність.

Видобуток корисних копалин нерозривно пов’язаний із 

переміщенням значних породних мас, винесенням на зем-

ну поверхню таких відкладів, які самі могли ніколи і не 

потрапити до зони гіпергенезу. Стійкі за глибинних умов 

мінерали на поверхні починають руйнуватися, до геохіміч-

них циклів входять різні хімічні елементи і сполуки у такій 

кількості, що їх ландшафт як термодинамічна система не 

може “засвоїти” без порушення рівноваги і переходу його у 

якісно новий стан. До того ж, видобуток мінеральної сиро-

вини, як і будівництво чи сільське господарство, є причи-

ною порушення структури ландшафтів — знищення чи по-

шкодження поверхневих відкладів, ґрунтоутворювальних 

порід, перешкоджання природному руху поверхневих і під-

земних вод, зміни кількості та характеру біомаси.

Будь-яка промисловість є перетворенням одних речо-

вин у інші, перетворенням природних сполук, які людина 
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вилучає з геохімічного колообігу, на ті сполуки і речовині, 

які потрібні людині. Часто ці сполуки є такими, які не мо-

жуть утворитись у біосфері самостійно, вони бувають над-

звичайно стійкими, тобто відносно до природних систем є 

дестабілізатором тривалої дії.

Саме із цих проблем, спричинених цивілізаційним ру-

хом людства, і випливає незадовільний екологічний стан не 

лише окремих ландшафтів чи країн, а й всієї планети: тут 

слід шукати причини стихійного лиха — біосфера не може 

прийняти у себе таку кількість інформації та щосили чи-

нить спротив втручанню людства.

Розуміючи наслідки дії найпотужнішого і найактивні-

шого за всю історію Землі геохімічного чинника — людини, 

В.І. Вернадський і створював вчення про ноосферу. Одним 

із наріжних принципів існування ноосфери має бути раціо-

нальне, ощадливе, дбайливе ставлення до планети.
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а цей час основне завдання геоло-

гічної науки залишається нез-

мінним — кількісне і якісне роз-

ширення знань про нашу планету, її по-

ходження, внутрішню будову, еволюцію. 

Однак поряд із традиційними завдання-

ми, такими як пошуки корисних копа-

лин і вивчення закономірностей їх утво-

рення та дислокації, усе більшого зна-

чення набувають проблеми, пов’язані з 

діяльністю людини. Більшість цих про-

блем не можна розглянути чи вирішити 

за допомогою суто геологічних підходів 

та методів — найчастіше вони є предме-

том розгляду багатьох наук природни-

чого циклу.

Проблеми порушення цілісності 

ґрунтового і рослинного покриву, пору-

шення водообміну в зоні гіпергенезу, 

неприродне переміщення великої маси 

гірських порід, утворення штучних — 

техногенних — родовищ корисних ко-

палин, введення до міграційних і тро-

фічних ланцюгів таких хімічних сполук, 

які ніколи не існували і не могли б утво-

ритись у природних умовах, забруднен-

ня наявних ландшафтних систем і утво-

а цей час осн

гічної науки

мінним — к

ширення знань про

ходження, внутріш
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рення нових типів ландшафтів — це невеликий перелік пи-

тань, які людство нагромадило протягом переважно двох 

останніх століть і які є предметом розгляду геологів, хіміків, 

географів, фізиків, медиків, екологів.

Спричинене діяльністю людини погіршення стану на-

вколишнього середовища висуває на перший план нові для 

геології завдання — створення комплексних технологій ви-

добутку корисних копалин і використання природної сиро-

вини, необхідність обліку й обрахунку запасів техногенних 

родовищ і способів їх переробки та утилізації, підвищення 

ефективності пошукових та прецизійності аналітичних ме-

тодів досліджень.

У останні роки урядом України прийнято низку рішень, 

спрямованих на раціональне використання природних ре-

сурсів України, зокрема використання відходів гірничодо-

бувних та гірничопереробних підприємств. Була створена і 

постійно удосконалюється “екологічна” нормативна база, 

розширюється мережа заповідних територій з різним стату-

сом, серед яких є геологічні об’єкти — останці, скелі, пече-

ри, водоспади, відслонення з типовими розрізами, що вхо-

дять до регіональних або загальної стратиграфічних шкал 

чи містять певні види порід, корисних копалин, кар’єри і 

штольні, водоспади, геологічні структури чи їхні фраг-

менти. Нове нещодавно словосполучення “геологічний ту-

ризм” стало звичним, багато вищих навчальних закладів 

увели до своїх програм основи екології; можливо, кожен 

знає про техногенні зсуви, забруднення поверхневих вод, 

проблеми утилізації шахт і рекультивації шахтних полів і 

кар’єрів. Однак до формування дійсно екологічного світо-

гляду, який і має вирізняти людину ноосфери, про яку мрі-

яв В.І. Вернадський, ще далеко.
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ГЕОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

Екологія — відносно молода наука, яка ак-

тивно формується на стику багатьох інших — геології, гео-

графії, геохімії, біології, медицини, ветеринарії, соціології. 

До системи геологічних наук належать геоекологічні дос-

лідження, які залежно від природи об’єктів дослідження і 

завдань поділяють на окремі напрями — палеоекологію, 

екологічну мінералогію, екологічну геохімію, екологічну 

гідрогеологію, екологічну геофізику тощо. Ці напрямки ви-

вчають і описують різні функції взаємодії літосфери і біо-

ти — косної та живої матерії.

Екологічний стан природного середовища і природно-

техногенних систем зумовлений низкою чинників, основни-

ми характеристиками яких є просторово-часова стійкість та 

закономірність розподілу в часі й просторі. Всі техногенні 

об’єкти фактично є азональними, їх розміщення не підкоря-

ється природній зональності середовища і прямо не залежить 

від характеристик ландшафтоутворювальних компонентів.

Оскільки на екологічний стан, тобто якість середовища 

існування, впливає безліч чинників різної природи, то оці-

нювати його можна тільки за допомогою інтегральних по-

казників. Таких показників і методик їх комплексування 

багато, всі вони мають на меті оцінку стійкості середовища, 

придатності його для існування чи діяльності людини та 

стану збереження щодо якогось “початкового” стану.

Отже, геоекологічні науки цілеспрямовано і комплек-

сно вивчають стан та властивості екосистем — сукупнос ті 

живих організмів (біоти) та середовища їх існування, що ра-

зом утворюють функціональне ціле (за визначенням А. Тен-

слі, 1935 р.). Екосистема складається з біоценозу — сукуп-

ності взаємозалежних організмів і рослин різних видів, та 

біотопу — середовища їх існування.

Геологія вивчає у першу чергу характеристики біото-

пів — літосферу — гірські породи, ґрунтоутворювальні по-
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роди, ґрунти, донні осади водойм, гідросферу — склад, 

властивості та умови поширення природних вод, які визна-

чають сучасний стан екосистем.

Початковий, тобто фоновий для певної території, стан 

екосистеми встановлюють за допомогою ретельних аналі-

тичних досліджень та статистичної обробки їх результатів. 

Дослідження типової ділянки дає змогу визначати фонові 

параметри, наприклад, вміст та розподіл окремих хімічних 

елементів або їх сполук. Стан подібних до фонової терито-

рій виявляють порівняльним методом, за яким знаходять і 

оконтурюють ділянки з аномальними властивостями.

Традиційним об’єктом дослідження екологічної геохімії 

слугують ґрунти, як найбільш чутливий та інформативний 

ландшафтоутворювальний компонент. Вивчення характе-

ристик розподілу елементів-індикаторів стану середовища 

дає змогу виділити позитивні та негативні геохімічні ано-

малії, визначити їхнє походження — природне чи техноген-

не, з високою ймовірністю встановити характер джерела 

надходження елемента чи сполуки, що утворюють аномаль-

ні концентрації.

Природні аномальні поля називають біогеохімічними 

провінціями, вони характеризуються специфічними пара-

метрами всіх компонентів середовища. Позитивні біогеохі-

мічні провінції елемента або групи елементів утворюються 

поблизу родовищ відповідних корисних копалин. Засно-

вник вчення про біогеохімічні провінції О.О. Ковальський 

однією з перших описав ртутну біогеохімічну провінцію на 

Алтаї. Джерелом металу були ртутні руди та зони тектоніч-

них порушень.

Негативні геохімічні аномалії — це брак необхідного 

для життя елемента в межах певного ландшафту, внаслідок 

чого пригнічується розвиток біоти. Найвідомішим випад-

ком негативних аномалій у світі є негативні аномалії фтору, 

що позначаються на розвитку кісток і зубів тварин і людей, 
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спричинюють численні захворювання. В Україні негатив-

ною за фтором геохімічною провінцією є південна частина 

Одеської обл., зокрема м. Арциз.

ГЕОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ

Можливо, не слід багато писати про геоло-

гічний туризм. Направду, геологічні пам’ятки є складовою 

багатьох екскурсійних маршрутів. Йдеться швидше за все 

про укладання реєстру геологічних пам’яток, створення 

нормативної бази для їх охорони та фаховий їх опис під час 

екскурсій для аудиторій різного рівня підготовки.

До геологічних пам’яток належать печери Криму і По-

ділля, водоспади Карпат, волинські озера, керченські гря-

зьові вулкани… Майже 200 пам’яток описано у першому 

томі чотиритомного видання “Геологічні пам’ятки Украї-

ни” (Державна геологічна служба України, 2006) лише у 

Карпат ському регіоні та на Волино-Поділлі — на територі-

ях Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львів-

ської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черні-

вецької областей; ще 187 пам’яток представляє другий том 

цього видання (2007 р.), присвячений територіям Вінниць-

кої, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Кіро-

воградської, Черкаської областей.

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДПРАЦЮВАННЯ 
ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ

Щорічно в Україні видобувають 1,5 млрд т 

мінеральної сировини і лише 12 % її використовують у ви-

робництві, тоді як в індустріально розвинутих країнах цей 

показник становить близько 60 %. У процесі видобутку, 

збагачування, переробки, транспортування, зберігання ко-

рисних копалин утворюються промислові відходи у вигляді 

розкривних порід, хвостів флотації і гравітації, фосфогіпсу, 
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дефекату, металургійних шлаків, золошлаків, різноманіт-

них шламів, мулу, стічних вод тощо. 

Отже, українським ученим — геологам і технологам необ-

хідно звернути особливу увагу на техногенну сирови ну. Обсяг 

відходів у твердій фазі щорічно збільшується на 0,6 млрд м3.

У 1998 р. в Україні було прийнято закон “Про відходи”, 

яким було означено проблему переробки і зберігання від-

ходів гірничодобувних та гірничозбагачувальних підпри-

ємств країни, а на Державну геологічну службу покладено 

розробку і здійснення комплексу науково-технічних і мар-

кетингових досліджень для встановлення товарної цінності 

відходів виробництва цих підприємств. Результатом прове-

дення таких досліджень мала стати стратегія ефективно-       

го використання відходів — порід, що перекривають ро-

довища  корисних копалин, та так званих хвостів зба-

гачення, тобто подрібнених видобутих з надр порід, що     

залишаються на поверхні після вилучення з них корисно-

го компонента.

Склад цих хвостів збагачення залежить від типу руд, які 

видобувають на кожному конкретному гірничозбага чу валь-

ному комбінаті. Хвостосховища — це, найчастіше, великі 

ділянки поблизу комбінатів, де просто неба роками складу-

ють відходи. Під впливом кліматичних і атмосферних чин-

ників — зміни температури, опадів, вітру — мінерали, з 

яких складаються хвости, змінюються, відбувається їх при-

родне збагачення. Руйнуються, розчиняються і починають 

мігрувати з природними водами більш розчинні мінерали. 

Відповідно, концентрація слаборозчинних мінералів, що 

можуть містити корисні компоненти у загальному об’ємі 

хвостів збагачення, збільшується і часто сягає значень, за 

яких стає рентабельним видобуток їх із цих новоутворених 

техногенних родовищ. Підвищують економічну ефектив-

ність техногенних родовищ й інші чинники: вигідне для 

роз робки розташування — на поверхні поблизу гірничо-
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зба гачувального підприємства; те, що матеріал відходів є 

вже подрібненим, істотне значення має також позитив-

ний вплив на навколишнє середовище внаслідок змен-

шення кіль кості відходів виробництва та збіднення їх на 

деякі компоненти. 

Часто компонентами, придатними до вилучення з тех-

ногенних родовищ, є метали, здатні в умовах зони гіпер-

генезу утворювати токсичні концентрації у вигляді лег-

корухливих сполук. Ці сполуки становлять найбільшу не-

безпеку — вони можуть переміщуватися з поверхневими 

і підземними водами, входити до трофічних ланцюгів, ос-

кільки легко накопичуються рослинами й іншою живою 

речовиною, поки не потраплять до середовища депонуван-

ня. Яскравим прикладом негативного впливу хвостів збага-

чення на навколишнє середовище внаслідок перетворення 

нестійких за поверхневих умов мінералів на стійкі є відвали 

родовищ поліметалевих руд на Закарпатті. Основні мінера-

ли таких руд — сульфіди — сполуки металу (найчастіше за-

ліза, міді, свинцю) і сірки, за поверхневих умов під дією по-

вітря і атмосферних опадів окиснюються, сірка вивільню-

ється з них і утворює сірчану кислоту.

Механізми самоочищення, що більш-менш працюють у 

будь-якій ландшафтній системі, спрямовані на виведення 

токсикантів з колообігу речовини у межах ландшафту. Під 

дією цих процесів відбувається хімічне чи фізичне зв’язу-

вання елементів, перехід їх з легкорухливих до важкороз-

чинних сполук або адсорбування ґрунтами, донними оса-

дами водойм, глинистими чи карбонатними відкладами. 

Ви лучення хімічних елементів, що здатні утворювати лег-

корухливі токсичні сполуки з міграційного циклу, позитив-

но впливатиме на стан ґрунтів та інших компонентів ланд-

шафтів. До того ж, розробка техногенних родовищ із комп-

лексним вилученням корисних компонентів приведе до 

зменшення об’єму териконів і хвостосховищ.
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Державна геологічна служба України намагається по-

стійно проводити роботи з дослідження і класифікації тех-

ногенних родовищ, обрахунку запасів корисних копалин у 

них і розробки комплексних ефективних технологічних 

схем переробки цих відходів. Через застосування старих 

технологій та за умови практичної відсутності оновлення 

обладнання рівень використання мінеральної сировини в 

Україні дуже низький. Величезну кількість корисних копа-

лин не використовують, а залишають на поверхні, витра-

тивши кошти на їх видобуток з надр і часткову обробку. 

І  лише державна підтримка розвитку мінерально-сиро вин-

ної бази — від розвідки до застосування інноваційних тех-

нологій з метою переробки техногенних утворень — може 

привести до дійсно раціонального використання надр.

Які ж види корисних копалин можна видобути з техно-

генних родовищ?

Це насамперед будівельні матеріали. Річний обсяг від-

ходів сягає в Україні тільки у твердій фазі 0,6 млрд м3. На 

площі понад 50 тис. га накопичено близько 8,6 млрд м3 

(23—25 млрд т) твердих промислових відходів, із яких лише 

0,1 млрд м3 використовують щороку для виробництва буді-

вельних матеріалів і мінеральних добрив, а решту залиша-

ють у відвалах. Так, з 1955 до 1977 рр. п’ять гірничозбага-

чувальних комбінатів Криворізького басейну переробили 

836 млн т сирої залізної руди і напрацювали 280,4 млн т 

твердих хвостів збагачення, під сховища для яких відведено 

4,5 тис. га земель.

Світовий видобуток кварцового піску становить близь-

ко 100—120 млн т щороку. Ця дефіцитна сировина коштує 

нині від 15 до 30 дол. США/т.

При цьому щорічно у кар’єрах Нікопольського манга-

норудного басейну видобувають 125—130 млн м3 порід пе-

рекриття, близько 7 млн м3 з яких складають саме будівель-

ні піски, що накопичені там у кількості понад 65 млн т. Ра-
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зом з ними у відвали надходять бентонітові та керамічні 

глини і вапняки. Хвости збагачування складаються пере-

важно з необкотаних силікатних зерен, подібних до при-

родних крупнозернистих (розмір частинки 0,5 мм) кварцо-

вих пісків. Вони можуть бути використані для вироблення 

важких бетонів і розчинів, силікатних виробів та конструк-

цій із важкого й легкого силікатобетону, як домішка для ви-

роблення глиняної цегли.

Нерудну сировину, яку використовує чорна металургія, 

видобувають на території України різні комбінати переваж-

но відкритим, кар’єрним, способом — Докучаєвський флю-

содоломітовий комбінат, Комсомольське, Новотроїцьке та 

Балаклєївське рудоуправління, Ямський доломітовий ком-

бінат тощо. Так добувають, крім флюсових вапняків, доло-

міти, кварцити, вогнетривкі глини, каоліни, формові піски. 

Під час розробки цих видів корисних копалин у відвали спря-

мовують некондиційні вапняки з вищим від норми вмістом 

нерозчинного залишку та міцні некондиційні вапняки 

флюсодобувних підприємств, непридатні для обробки вап-

няки та піщані доломіти. Такі відходи після нескладного 

сор тування та промивання придатні для виробництва 

вапняко во го щебеня на подрібнювально-сортувальному 

підприємстві.

Дніпровський гірничозбагачувальний комбінат розро-

бляє переважно залізисто-магнетитові руди, що перекрива-

ються некондиційними за вмістом заліза кварцитами, крис-

талічними сланцями та амфіболітами, каоліном, гранітами, 

пісками тощо. Починаючи від 1970 р. потужність підпри-

ємства поступово зростає і на цей час поблизу нього нагро-

маджені магнетито-залізисті некондиційні кварцити — 

близько 50 тис. м3, та амфіболіти — близько 10 тис. м3.

Донецький вугільний басейн дуже багатий вугільними 

паливними відходами. Терикони складені щільними гли-

нистими сланцями, пісковиками, щільними вапняками та 
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піщано-глинистими породами. Запаси цього матеріалу — 

мільярди кубічних метрів. 

Дуже повільно і у незначній кількості розпочате засто-

сування порід териконів та інших відходів для шляхового 

будівництва, кам’яного литва, вироблення щебеню, буто-

вого каменя тощо.

Жорству із відходів коксохімічного виробництва вико-

ристовують як наповнювач для виробництва цегли. Добав-

ка в цегляну шихту відходів збагачення вугілля скоротила 

термін сушки цегли в природних сушарках на 112 днів, а в 

штучних — на 1—2 год. Подібних прикладів можна навести 

багато. Проте ще більше корисних компонентів чекають 

своїх технологій.

Зазначимо також, що з хвостів збагачення можливе ви-

лучення багатьох рудних мінералів — заліза, мангану, золо-

та, металів платинової групи, титану, алюмінію. Так, у хвос-

тосховищах Криворізького басейну за весь час розробки, 

темпи якої становили близько 100 млн т/рік, накопичено 

понад 3,5 млрд т відходів — залізистих кварцитів із різним 

вмістом заліза. На сьогодні можливе вилучення з них не 

лише заліза, а й супутнього з ним у цих породах золота, тоб-

то ці хвости є резервом отримання товарної продукції, а та-

кож нетрадиційним джерелом золота.

Втім останнє твердження стосується не тільки відходів 

гірничозбагачувальних підприємств Криворіжжя. Те саме 

можна сказати і про залізорудні родовища Керченського 

півострова.

Гірничозбагачувальні комбінати з переробки манга-

нових, переважно окислених, руд (Марганецький, Ор-

джонікідзівський тощо) мають у хвостосховищах десятки 

мільйонів тонн відходів, придатних для видобутку про-

мислового золотовмісного концентрату. Запаси лише ви-

ведених з експлуатації хвостосховищ становлять близько 

100 млн т.
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Під час переробки хвостів манганорудної промисловос-

ті Нікопольського басейну також можливе вилучення золо-

товмісного концентрату разом із одержанням товарного 

концентрату манганової руди.

Підприємства з видобутку титанових руд, що збагачу-

ють ільменітвмісні піски (наприклад, Іршанській та Віль-

ногорський гірничозбагачувальні комбінати), могли би па-

ралельно вилучати з первинних руд і хвостів збагачення 

ільменітовий, цирконовий та золотовмісний концентрати. 

До того ж цілком реальним є і паралельний видобуток тех-

нічних алмазів з надзвичайно високою твердістю.

Миколаївський глиноземний завод, що переробляє алю-

мінієві руди і нагромадив понад 20 млн т відходів, міг би 

завдяки їх переробці одержати залізовмісний концентрат та 

комплексний золото-рутил-цирконовий концентрат.

Під час розробки Мужіївського золоторудного родови-

ща у його хвостосховищі накопичено відходи із низьким 

вмістом золота, яке можна вилучити, застосувавши доволі 

нескладну і недорогу технологію.

Вивчення новоутворених родовищ, виявлення та пе-

реробка мінеральної сировини, що міститься у них, за 

сприятливих економічних умов може не лише істотно по-

ліпшити стан навколишнього середовища й зміцнити мі-

нерально-сировинну базу країни, а й прискорити створен-

ня ефективних технологій для комплексного раціонального 

використання різних видів корисних копалин.



Видатні геологи, 
чия наукова діяльність 
пов’язана з Україною

З Україною пов’язані життя багатьох геологів, тих, хто тут на-
родився, навчався, починав працювати або як уже відомий вчений чи 
викладач був запрошений на роботу. Надзвичайно тішить, що зрос-
тання у суспільстві інтересу до історії нашої держави взагалі і до 
історії науки зокрема привело до появи багатьох книг і веб-сторінок, 
де можна дізнатись про цих людей.

До поданого тут короткого переліку можна додавати безліч 
сто рінок — кожен вищий навчальний заклад, наукова установа, гео-
логічна партія мають свою персоніфіковану історію, яка чекає на  
упорядкувача і видавця.

Професор кафедри мінералогії і геохімії геологічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кристалограф. Ба га то років займалась поглибленим вивченням 

кристалохімії, ана томії та природи забарвлення породоутворю-

вальних мінералів, зокрема плагіоклазів, що іризують. Продовжив-

ши традиції, закла дені М.І. Безбородьком, Т.М. Агафонова бага  то 

уваги приділила вивченню декоративного та виробного каміння.

Написана нею із співавторами монографія "Цветные камни Ук- 

АГАФОНОВА
Тетяна Миколаївна 
(1909—1996)
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 раины" ("Кольорове каміння України") показала необхідність все-

бічного вивчення і використання цього цінного виду корисних 

копалин. Т.М. Ага фонова одною з перших в Україні для оцінки 

декоративних властивостей виробних та коштовних каменів по-

чала вико рис товувати фізичні методи, доведені потім до доскона-

лості її учнями. Численні мінералогічні нотатки Т.М. Агафонової 

з різних питань типоморфізму й онтогенії породоутворювальних 

та акцесорних мінералів завжди відрізнялись витонченістю, точ-

ністю та доку мен тальністю викладення фактичного матеріалу. В 

перші пово єнні роки Т.М. Агафонова сумісно з Б.О. Гаврусевичем 

та С.П. Ро діоновим доклали багато зусиль та енергії для відро-

дження мі нералогічного музею, його поповнення і розширення.

Професор, академік, завідувач кафедри корисних копалин Універ-

ситету Св. Володимира у Києві (нині — Київський Національний 

університет імені Тараса Шевченка), ви дат ний дослідник півден-

ної частини території України, заснов ник вітчизняної палеоеко-

логії. Закінчив Новоросійський університет (1884). Доповнював 

освіту в закордонних університетах і лабо ра торіях. Вчений викла-

дав у Петербурзькому, Юр’євському (Тар тусь кому), Київському, 

Таврійському університетах. Працю вав у Петер бур зькому геоло-

гічному комітеті; був директором Геоло гічного музею Петроград-

ської Академії наук, у лаборато ріях Сорбонського (Па риж) і Кар-

лового (Прага) університетів. Праці М.І. Ан друсова, опу б ліковані 

наприкінці ХIХ — на початку ХХ ст., складають епо ху в страти-

графії, палеонтології, палеографії, палеоекології, океанології. Во-

АНДРУСОВ
Микола Іванович

(1861—1924)
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ни дали змогу розробити детальну стратиграфію неогенових від-

кладів Понто-Каспійського регіо ну, яка й досі є неперевершеним 

зразком щодо чіткості та точнос ті підрозділів. Подальші роботи 

лише деталізували закладену в цих схемах раціональну основу. 

Плідність спадщини М.І. Ан дру со ва вплинула і на практику від-

криття родовищ нафти на нових те риторіях.

АРМАШЕВСЬКИЙ Петро Якович (1851—1919)

Професор, ма гістр мінералогії і геології, працював завідувачем 

кафедри мі не ралогії і петрографії, а згодом за сумісництвом й 

кафедри геології і палеонтології Київського університету Св. Во-

лодимира. Брав активну участь у зйомці геологічних карт, опра-

цював делювіальну (водну) гіпотезу походження лесу, вперше 

знайшов і описав бітумінозний мергель, що стало основою для 

пошуків нафти і відкриття в середині ХХ ст. Дніпровсько-До-

нецької нафтогазоносної провінції. У складі палеогенової системи 

він виділив відклади канівського ярусу, які нині датують раннім 

еоценом, також уточнив геологічний вік "ярусу" строкатих глин. 

Надавав практичну допомогу київському господарству з питань 

підземного водопостачання, запобігання зсувів ґрунту, пошуків 

різних корисних копалин. У Києві професор П.Я. Армашевський 

заснував Вищі жіночі курси, деякий час був їх директором і ви-

кладачем природознавства.

АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ Андрій Дмитрович (1879—1940)

Академік, професор. Працював у європейській частині Росії, в 

Казахстані, Середній Азії, на Донбасі. Застосовував гео фізичні 

методи для вивчення земної кори та пошуку родовищ корис-

них копалин. Велике значення мають його дослідження у галу-

зі петрографії осадових порід і стратиграфії відкладів Руської 

платформи, його роботи обумовили створення стратиграфії дна 

Чорного моря, залізних руд осадового походження та фосфорит-

них жовнового типу. А.Д. Архангельський запропонував розгля-

дати боксити як осадове утворення морського дна. Він — один 

з лідерів вивчення і складання геологічної карти європейської 

частини Росії. 
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БАРТОШИНСЬКИЙ Збігнєв Владиславович (1929—2005)
Кристалограф, мінералог, канд. геол.-мін. наук, проф. Львівсько-

го національного університету ім. І. Франка. У 1952 р. закінчив 

геологічний фа куль тет Львівського університету. Є засновником 

школи гоніометрії. Вивчаючи кристаломорфологію алмазів та 

їхні фізичні властивості, уперше в світі розробив (у співавторстві 

з М.А. Гнєвушевим) міне ралогічну класифікацію алмазів. На під-

ставі його прогнозних даних відкрито деякі алмазоносні кімбер-

літові трубки у Якутії.

БЄЛЄВЦЕВ Яків Миколайович (1912—1993)

Професор, доктор геолого-мінералогічних наук, академік Акаде-

мії наук України. Працював у Криворізькому геологорозвіду-

вальному тресті Міністерства чорної металургії СРСР, Кіровській 

експедиції Міністерства геології СРСР, на Жовторіченському 

комбінаті, завідувачем відділу металогенії Інституту геологічних 

наук АН УРСР. Згодом працював у Інституті геохімії і фізики мі-

нералів АН УРСР. Фахівець з геології рудних мінералів, переваж-

но Кри во ріжжя, загальної металогенії докембрію та їх розробки, 

за його участі створені карти металоносності території України. 

Дослідник геології й металогенії Криворізького залізорудно-

го басейну та Українського щита, автор метаморфогенної теорії 

утворення ендогенних рудних родовищ.

БІСКУПСЬКИЙ Стефан М. (1900—1942)

Мінералог і петрограф, доктор філософії. 1929 р. закінчив при-

родничо-математичний факультет Львівського університету, де -

ка ном якого згодом став. Заклав основи мінералогічного і петро-

графічного вивчення осадових відкладів Карпатського регіону і 

Східноєвропейської платформи.
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Геолог, доктор геол.-мін. наук, академік АН УРСР. Закінчив Во-

линський інститут народної освіти у Житомирі, був ректором Ки-

ївського університету (1944—1951 рр.) та директором Інституту 

геологічних наук АН УРСР (1953—1963). По заснуванні ООН був 

офіційним представником України. Брав участь у розвідці кера-

мічної сировини на Поліссі, опублікував "Географічний нарис Ко-

ростенщини". Його наукові праці присвячені питанням тектоніки 

і загальної та регіональної геології. Він обґрунтував но вий теоре-

тичний напрям геології, нову концепцію про тек товулканічне ост-

рівне походження та акрецію земної кори, яка стала теоретичною 

основою прогнозу і пошуків корисних ко па лин. В.Г. Бондарчук є 

автором перших підручників з геології та геоморфології України, 

засновником школи українських гео морфологів, головним редак-

тором "Палеогеографічного атласу України" та першого академіч-

ного "Російсько-українського гео ло гічного словника".

БОРИСЯК Никифор Дмитрович (1817—1882)

Український геолог, професор Харківського університету, засно-

вник харківської геологічної школи. Основні роботи присвячені 

геологічній будові, корисним копалинам і ґрунтам України, осо-

бливо Донбасу, а також гірничій справі та історії мінералогії. В 

працях Н.Д. Борисяка наведено багато фактичних даних сто-

сов но літології, стратиграфії і тектоніки України. Він висунув і 

обґрунтував думку про поширення кам’яновугільних відкладів 

БОНДАРЧУК 
Володимир Гаврилович 
(1905—1993)
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далі на захід, тобто вперше висловив ідею Великого Донбасу, дав 

першу схему геологічної будови Харківського артезіанського ба-

сейну і обґрунтував можливість отримання самовиливних вод. 

Він установив межі поширення чорнозему Європейської Росії, 

вивчав хімічний склад ґрунтів.

БОРИСЯК Олексій Олексійович (1872—1944)

Геолог і палеонтолог, академік АН СРСР, засновник вчення про 

фації. Закінчив Санкт-Петербурзький гірничий інститут (1896 р.). 

Працював на Севастопольській біологічній станції, потім у Геоло-

гічному комітеті України і Радянського Союзу, де очолював па-

леонтологічний відділ. Водночас читав лекції у Петербурзькому 

гірничому інституті. Заснував і очолив кафедру палеонтології в 

Московському геологорозвідувальному інституті, був фундато-

ром і першим директором Палеогеологічного інституту АН СРСР 

(1930—1944), палеонтологічного музею АН СРСР. Його наукові 

дослідження тісно пов’язані з Україною — він вивчав геологічну 

будову Донецького басейну і Криму, різновікову викопну фауну 

на територіях Харківської області і Криму.

ВЕЙБЕРГ Зигмунд (1872—1944)

Кристалограф, мінералог, доктор мінералогії і геоґнозії. На ро-

дився і помер у Варшаві, у 1897 р. закінчив Варшавський уні-

верситет, один з учнів академіка В.І. Вернадського, організатор 

Кристалографічного семінару і кафедри кристалографії у Ль вів-

ському університеті. Ця кафедра стала другою у світі після ка-

федри кристалографії Є.С. Федорова у Петербурзькому гірни-

чо му інституті.
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Професор, завідувач кафедри загальної геології, працював дека-

ном геологічного факультету Київського університету Св. Воло-

димира. Велика частина праць присвячена дослідженню девон-

ських відкладів Європейської Росії і новітніх вивержених порід 

Сибіру і Монголії.

ВЕРНАДСЬКИЙ Володимир Іванович (1863—1945)

Геолог, геохімік, кристалограф, мінералог, академік, професор. 

Засновник і перший президент Всеукраїнської академії наук. 

Основоположник геохімії, радіогенної біогеохімії, вчення про 

ноо сферу. Збагатив геологічну науку глибокими ідеями в галузях 

мінералогії, кристалографії, геохімії та біогеології. Розробив те-

орію утворення силікатів та алюмосилікатів, яка лягла в основу 

сучасної кристалографії. Висунув нову теорію походжен ня міне-

ралів, основи якої викладені у праці "Досвід описової мінера-

логії". Не менш важливі проведені ним дослідження мігра ції хі-

мічних елементів у земній корі. Вивчаючи радіоактивні елементи 

та їх роль в історії розвитку нашої планети, дійшов висновку, що 

міграція хімічних елементів та енергія радіоактивного роз па ду,  а 

не розплавлене ядро визначають внутрішню енергію Зем лі, обу-

мовлюючи тектонічні процеси. Під його керівництвом уперше в 

СРСР було проведене вивчення родовищ радіоактивних елемен-

тів. Розглядав воду як мінерал, визначив її мінералогію, показав, 

що природні води нерозривно пов’язані з речовинами земної 

кори, її газовим режимом та організмами. Багато його праць при-

ВЕНЮКОВ 
Павло Миколайович 
(1856—1916)
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свячено фундаментальним філософським проблемам природо-

знавства (простір і час у живій та неживій природі). Займався та-

кож питаннями історії науки.

ГАВРУСЕВИЧ Борис Олександрович (1908—1985)

Геохімік, працював завідувачем кафедри геохімії Київського уні-

верситету. Учень О.Є. Ферсмана, Б.О. Гаврусевич був організа-

тором систематичних мінералого-геохімічних досліджень грані-

тоїдів північно-західної частини Українського щита та Західного 

Забайкалля. Результати цих робіт надруковані в численних науко-

вих статтях, здебільшого колективних, присвячених питанням 

регіональної мінералогії, мінеральних парагенезисів пегматитів, 

грейзенів, метасоматитів, магматичних і метаморфічних порід 

тих територій, на яких працювали експедиції геологічного фа-

культету. Найповніше в мінералогічному сенсі були вивчені ме-

тасоматити Сущано-Пержанської тектонічної зони, де виявлені 

нові для України мінеральні види — кріоліт, прозопіт, веберит, 

ральстоніт, пахноліт, хіоліт тощо, що асоціюють з мінералами 

берилію, олова, ніобію, танталу та інших рідкісних елементів. За 

участі Б.О. Гаврусевича виконані класичні дослідження мінера-

логії камерних пегматитів Волині й вмісних гранітів. Розроблені 

мінерало-петрографічні способи виділення перспективних площ 

для пошуків продуктивних пегматитових тіл у гранітах рапакі-

ві — це перший в Україні досвід детального топомінералогічного 

картування. Особливої уваги заслуговують результати геохімічних 

досліджень, які проводила кафедра мінералогії і геохімії на тери-

торії північно-західної частини Українського щита під керівни-

цтвом Б.О. Гаврусевича.

ГАКЕТ Бальтазар (1739, Франція — 1815, Австрія)

Геолог, природодослідник. До Львівського університету був запро-

шений 1787 р. для викладання курсу лекцій зі "Спеціальної на-

туральної історії ", до якої входили і основи геології. Був першим 

геологом у Львівському університеті, лекції читав українською 

мовою. Вивчав геологічну будову і корисні копалини Передкар-

паття, Карпат і Волині. Зібрав першу в університеті колекцію мі-

нералів, яка стала основою Мінералогічного музею.
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ДОКУЧАЄВ Василь Васильович (1846—1903)

Природознавець, основоположник наукового ґрунтознавства, 

про фесор. Читав перший в світовій науці курс з четвертинної 

геології, а також лекції з мінералогії та кристалографії. Вивчав 

відклади четвертинного віку Поволжя, басейнів Дніпра, Захід-

ної Двіни, особливу увагу приділяв ґрунтоподібним утворенням. 

Склав оглядову ґрунтознавчу карту європейської частини Росії. 

Розробив основи вчення про ґрунти, як про особливе природне 

явище на історичному фоні. Провів геологічне вивчення території 

Полтавщини, Бесарабії (Молдови) та Кавказу. Відкрив закон вер-

тикальної зональності гранітів. Створив вчення про формування 

ерозійного рельєфу, розробив теорію утворення зон річкових до-

лин, походження ярів та балок.

ДУБЛЯНСЬКИЙ Віктор Миколайович (нар. 1930 р.)

Геолог, карстолог, закінчив Одеський університет, працював у 

Інституті мінеральних ресурсів (нині — Кримське відділення Ук-

раїнського геологорозвідувального інституту, м. Сімферополь), 

тепер викладає у Пермському університеті. З його ім’ям пов’язане 

становлення української спортивної і наукової спелеології. Ви-

вчав карстові процеси у гірському та рівнинному Криму і на ін-

ших територіях України (у Карпатах, Донбасі), на Кавказі і Ко-

петдазі. Автор майже близько 700 наукових і науково-популярних 

публікацій.

ДУНІКОВСЬКИЙ Еміль (1855—1924)

Геолог, палеонтолог, доктор філософії, закінчив Віденський уні-

верситет. Читав курси з петрографії, геології Карпат, мінералогії, 

історичної геології, корисних копалин, геології Галичини, систе-

матики найважливіших мінералів, морфології і літології земної 

кори, шахтних мінералів і руд у Львівському університеті. Дослі-

джував Карпати, Передкарпаття і Поділля, брав участь у підготов-

ці Геологічного атласу Галичини.



161

ВИДАТНІ  ГЕОЛОГИ, ЧИЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВ’ЯЗАНА З УКРАЇНОЮ

ЄСИПЧУК Костянтин Юхимович (1935—2009)

Петрограф, знавець геології і стратиграфії докембрію, доктор 

геолого-мінералогічних наук, лауреат Державної премії у галузі 

науки і техніки, заслужений розвідник надр України.

КАРАСИК Михайло Абрамович (1906—1983)

Геолог, один з провідних фахівців з геохімічних методів пошуків 

родовищ корисних копалин на теренах СРСР. У 1960-ті роки очо-

лював роботи з вивчення умов утворення, закономірностей роз-

міщення і перспектив виявлення ртутних родовищ України. Зро-

бив значний внесок у розвиток атмогеохімічних методів пошуків 

родовищ і рудопроявів ртуті, бору, фтору, йоду, досліджував ртуто-

носність вугілля, продуктів та відходів його переробки.

КАРПІНСЬКИЙ Олександр Петрович (1847—1936)

Геолог, основоположник багатьох напрямів у вітчизняній геоло-

гічній науці, академік, віце-президент та перший виборний пре-

зидент АН СРСР. Його роботи присвячені петрографії, страти-

графії, палеонтології, тектоніці та палеогеографії. Вперше в Росії 

застосував мікроскопічний метод дослідження гірських порід; 

розробив одну з теорій диференціації магми. Розробив питання 

походження рудних родовищ, зокрема родовищ платини. Най-

вагоміший внесок зробив у розвиток палеонтології та тектоніки. 

Створив загальну класифікацію (номенклатуру підрозділів) оса-

дових товщ, термінологію геохронологічної шкали та її легенду, 

які визнано міжнародними на другій сесії Міжнародного геоло-

гічного конгресу (1881 р., Болонья). Виділив смугу дислокацій 

південної частини Руської (Східноєвропейської) платформи (лі-

нія Карпінського), встановлення якої мало непересічне значення 

для розв’язання проблеми Великого Донбасу. Створив серію па-

леографічних карт. Складання їх дало змогу розвинути (майже од-

ночасно з Едуардом Зюсом), теорію коливань земної кори. 3 цими 

рухами пов’язував трансгресії морських басейнів.
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Професор, завідувач кафедри загальної геології Московського 

геологорозвідувального інституту. Брав активну участь у зйомці 

карт (1 : 200000) на території України.

КРЕЙТЦ Фелікс (1840—1910)

Мінералог, доктор філософії. З 1870 р. працював на геологічно-

му факультеті Львівського університету, 1887 очолив кафедру мі-

нералогії Ягелонського університету. За 17 років роботи у Льво-

ві значно розширив обсяг геологічних дисциплін, ввівши курси 

динамічної геології, корисних копалин, геологічних формацій, 

складу і будови земної кори, вивержених і метаморфічних порід, 

поповнив Мінералогічний музей. Досліджував магматичні, мета-

морфічні і осадові породи Карпат і Передкарпаття, мінерали Во-

лині та соляних родовищ Передкарпаття, властивості мінералів 

у зв’язку з їхнім генезисом, походження нафти і кам’яної солі у 

Галичині.

КРИШТАХОВИЧ Африкан Миколайович (1885—1953)

Геолог і палеоботанік, академік, народився в Харківській обл. 

Працював в Одеському університеті, Геологічному комітеті, на-

укових установах Петербурга і Москви. Вивчав мезозойську і 

третинну (палеоген-неогенову) флору, створив загальну картину 

КЛЮШНІКОВ 
Микола Миколайович 
(1905—1976)
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розвитку флори на Землі, установив зональність поширення рос-

линності в минулі геологічні епохи. Розробивши питання еволю-

ції флори, спростував припущення про одноманітність клімату в 

кам’яновугільний період. Автор курсу палеоботаніки, який і нині 

використовують як підручник. Створив радянську палеоботаніч-

ну школу.

Професор, доктор геології, декан геологічного факультету Київ-

ського університету, видатний палеонтолог, великий знавець по-

кладів неогенових, а особливо, четвертинних порід. Працював у 

Новоросійському університеті (м. Одеса), обіймав посаду заві ду-

вача кафедри геології та ґрунтознавства Одеського сільськогос-

подарського інституту. Після переїзду до м. Київ очолив сектор 

палеонтології і стратиграфії, а пізніше — відділ четвертинної гео-

логії в Українському науково-дослідному геологічному інституті, 

працював на кафедрі геології і палеонтології природничого відді-

лення Київського університету (тоді Інституту народної освіти). 

Наукові розробки В.І. Крокоса, його методологію вивчення по-

кладено в основу сучасного розчленування і кореляції четвертин-

них утворень України. Закономірність поширення лесового по-

криву на території України він обґрунтував геоморфологічними 

особливостями місцевості. Запропонований ним палеопедоло-

гічний метод вивчення викопних ґрунтів дав йому змогу уперше 

розчленувати лесову товщу на окремі яруси, або горизонти. По-

хованим ґрунтам надавав такого самого значення, як і керівним 

викопним решткам організмів.

КРОКОС 
Володимир Іванович 

(1889—1936)
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ЛАЗАРЕНКО Євген Костянтинович (1912—1979)

Видатний мінералог, академік АН УРСР, 1934 р. закінчив геоло-

го-географічний факультет Харківського університету. З 1944 по 

1969 р. очолював кафедру мінералогії Львівського університету, з 

1951 по 1963 р. одночасно був ректором цього університету. Він був 

організатором геологічного факультету у Львівському університе-

ті (1945 р.), заснував Львівське геологічне товариство, факультети 

іноземних мов і журналістики, видавництво, поліклініку, шість 

музеїв, 36 навчальних і наукових лабораторій, чотири проблемні 

лабораторії, астрономічну обсерваторію, агробіологічну і геогра-

фічну станції у Карпатах, новий ботанічний сад, наукові форми і 

семінари різних рангів, за його ініціативи створено кабінети шев-

ченкознавства, франкознавства, мистецтвознавства, відкрито 

музеї і пам’ятники І. Франку в с. Криворівні та М. Шашкевичу 

у с. Підлісся... У 1963 р. ЦК КПУ звільнив його з посади ректора 

Львівського університету як українського націоналіста. У 1971 р. 

учений переїхав до Києва, де очолив Інститут геологічних наук 

АН УРСР, а у 1972—1978 рр. працював у Інституті геохімії і фізики 

мінералів АН УРСР (нині — Інститут геохімії, мінералогії та рудо-

утворення ім. М.П. Семененка НАН України). Автор понад 300 

наукових праць з регіональної мінералогії, генетичної мінерало-

гії, мінералогічної кристалографії, термінології і номенклатури, 

космічної мінералогії, історії мінералогічної науки.



165

ВИДАТНІ  ГЕОЛОГИ, ЧИЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВ’ЯЗАНА З УКРАЇНОЮ

Професор загальної геології і тектоніки земної кори, доктор гео-

логічних наук, працював на кафедрі геології Київського універси-

тету, де найбільшим науковим досягненням вченого, яке цінують 

й донині, було видання монографії із систематики крейдяних мо-

люсків “О тригониях” (1913), згодом завідував кафедрою геомор-

фології і фізичної географії Ташкентського університету. Геолог 

широкого профілю, численні свої праці Б.Л. Лічков присвятив 

проблемам палеонтології, геоморфології, гідрогеології, історичної 

геології, ґрунтознавства, тектоніки, глобальної географії, астро-

геології та ін. Захоплювався теоретичними узагальненнями, праг-

нув здійснити синтез наук про Землю.

ЛУТУГІН Леонід Іванович (1864—1915)

Професор Петербурзького гірничого інституту, доктор геолого-

мінералогічних наук, випускник Харківського університету, осно-

воположник вугільної геології Російської держави на прикладі 

кам’яновугільного Донецького басейну, автор першої карти його 

геологічної будови. Працював у Кузнецькому вугільному басей-

ні, входив до складу Геологічного комітету. Встановив залежність 

якості вугілля від ступеня метаморфізму.

ЛІЧКОВ 
Борис Леонідович 

(1886—1966)
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Геолог, академік АН України, викладав у Київському університе-

ті, професор Варшавського політехнічного інституту, працював 

у Московській гірничій академії, Московському геологорозвіду-

вальному інституті. Очолював Український геологічній комітет та 

Інститут геологічних наук АН України. Наукові дослідження при-

свячені петрографії, стратиграфії, гідрогеології території України, 

передовсім Українського щита одним із перших дослідників якого 

він був. Під керівництвом В.І. Лучицького складено першу карту 

корисних копалин України. Він — співавтор першої зведеної ро-

боти "Петрографічні провінції СРСР". Одним з перших проводив 

гідрогеологічні пошуки в Україні, склав гідрогеологічну карту її 

території. Є одним із засновників гідрогеологічної школи.

МАТКОВСЬКИЙ Орест Іллярович (нар. 1929 р.)

Мінералог, професор Львівського університету, геологічний фа-

культет якого закінчив у 1953 р. З 1980 по 1996 р. був деканом цьо-

го факультету. Науковий доробок становить близько 400 праць, 

присвячених мінералогії України, проблемам загальної та при-

кладної мінералогії, історії геологічної науки.

МЕДВЕЦЬКИЙ Юліан (1845—1918)

Геолог, мінералог, петрограф. Закінчив природничий факультет 

Віденського університету у 1873 р., учень Е. Зюсса і Г. Чермака. 

Працював у Львівському університеті та Львівській політехнічній 

ЛУЧИЦЬКИЙ 
Володимир Іванович 
(1877—1949)
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школі. Вивчав геологію, мінералогію, петрографію Карпат, Пе-

редкарпаття, Волино-Поділля, засновник одного з найкращих у 

Європі геолого-мінералогічних музеїв — музею Львівської полі-

технічної школи.

Знавець неогену, завідувач кафедри історичної геології Київсько-

го університету імені Т.Г. Шевченка.

Мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, ви-

кладач Київського університету імені Тараса Шевченка, працю-

вав у Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Се-

мененка НАН України. Наукові інтереси: регіональна, генетична 

і прикладна мінералогія, фахівець у галузі типоморфізму й онто-

генії мінералів. Активний популяризатор науки, зробив значний 

внесок у мінералогічну історіографію.

МОЛЯВКО 
Григорій Іванович 

(1901—1986)

ПАВЛИШИН 
Володимир Іванович 

(нар. 1940)
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ПОРФИР’ЄВ Володимир Борисович (1889—1982)

Геолог, академік. Працював у Геологічному комітеті СРСР, у 

Нафтовому геологічному інституті (Ленінград, нині — Санкт-

Петербург). Наприкінці 1930-х років переїхав до України, де пра-

цював у Інституті геологічних наук АН України (Київ), згодом 

очолив Інститут геології та геохімії горючих копалин АН Украї-

ни (Львів). Викладав у Київському та Львівському університетах, 

Львівському політехнічному інституті. Вивчав нафтоносні райо-

ни Середньої Азії та України. Розробив проблему генезису нафти, 

вивчав її геохімію та міграцію, питання метаморфізму твердих го-

рючих копалин. Є автором нової теорії неорганічного походжен-

ня нафти і теорії походження озокериту, розробив узагальнену 

теорію утворення різних видів викопного вугілля, дав обґрунту-

вання практичного використання мінералів менілітових сланців.

РІЗНИЧЕНКО Володимир Васильович (1870—1932)

Академік, засновник четвертинної геології України. У 1896 р. за-

кінчив Харківський університет. До 1916 р. провадив геологічні 

дослідження у Середній Азії та Казахстані, склав першу геологіч-

ну і тектонічну карту Південного Алтаю, відкрив декілька нових 

льодовиків, за що Географічне товариство Росії нагородило його 

медаллю ім. М. Пржевальського. У 1916—1917 рр. вивчав гідроге-

ологічні умови Волині. З 1929 р. дійсний член АН УРСР і Науко-

вого Товариства Шевченка. У 1930 р. очолив Науково-дослідний 

геологічний інститут АН УРСР. Ґрунтовно висвітлив стратигра-

фію та тектоніку Середнього Придніпров’я, особливо Канівських 

гір. У 1931 р. організував і очолив першу комплексну експедицію 

в район Дніпробуду. Організатор комісії з вивчення антропогено-

вого періоду в Україні. Автор понад 70 наукових праць, зокрема: 

"Природа Канівських дислокацій" (1924); "До питання про час і 

умови утворення українського лесу" (1929); "Про четвертинні 

рухи земної кори в районі сер. Дніпра" (1931).
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Видатний геолог, професор. Працював в Інституті геологічних 

наук АН України, організував Інститут геохімії та фізики мінера-

лів АН України (нині — Інститут геохімії, мінералогії та рудоут-

ворення ім. М.П. Семененка НАН України), понад 20 років був 

віце-президентом Академії наук України. Наукові дослідження 

присвячені переважно питанням петрографії, геології рудних ро-

довищ, проблемам докембрію. Створив єдину класифікацію ме-

таморфічних гірських порід, заклав теоретичні основи сучасного 

вивчення про метаморфізм рухомих зон, на основі парагенетич-

ного аналізу систематизував метаморфічні породи. Розробив гео-

хімічну киснево-водневу модель Землі, згідно з якою земна кора 

являє собою кисневий каркас, а ядро — первинну гідроподібну 

речовину. З геохімічних позицій розглянув енергетику Землі, її 

періодичну енергетичну розгрузку, процеси мінералізації, геохі-

мію та історію формування кори. Розробляв питання абсолютної 

геохронології, обґрунтував виділення шести мегациклів в історії 

земної кори.

СЕМЕНЕНКО 
Микола Пантелеймонович 

(1905—1996)
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Професор, доктор геолого-мінералогічних наук, працював завід-

увачем відділу металогенії у Інституті геохімії і фізики мінералів 

АН УРСР. Лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-

ніки 1973 р. за роботу "Розробка теоретичних основ металогенії 

докембрію Українського щита та складання металогенічної і про-

гнозної карти України і Молдавії".

СТРАХОВ Микола Михайлович (1900—1978)

Геолог і геохімік, академік АН СРСР, працював в Інституті гео-

логічних наук (Київ) АН СРСР. Наукові дослідження присвячені 

насамперед питанням осадоутворення та вивчення осадових по-

рід, зокрема корисних копалин осадового походження (залізних 

руд, солі, горючих сланців).

СКАРЖИНСЬКИЙ 
Всеволод Ігорович 
(1917—1998)
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Петрограф, професор Київського університету Св. Володимира, 

який він закінчив 1884 р. Майже двадцять років (1884—1903) — 

хранитель (консерватор) мінералогічного кабінету. З 1918 р. — 

професор Воронезького університету. Фактично був головою 

мі нералого-петрографічного напряму київської школи. Разом з 

К.М. Феофілактовим започаткував мікроскопічні дослідження 

кристалічних порід Українського щита, що докладно вивчав і з хі-

мічного погляду. Він першим в Україні застосував метод детально-

го хімічного аналізу гірських порід. В.Ю. Тарасенко був першим, 

хто встановив оптичні константи багатьох породоутворювальних 

мінералів. Важливі експериментальні й аналітичні роботи вчений 

проводив у галузі мінералогії плагіоклазів, а саме з виявлення їх 

фазового складу, форм знаходження в них калію. Його праця "О 

породах семейства габбро", видана у 1896 р., стала класичною й 

ознаменувала новий етап в розвитку петрографії України — пе-

рехід від описової петрографії до прогресивного, як визначив 

Ф.Ю. Левінсон-Лессінг, "хіміко-геолого-петрографічного" на пря -

му, який певною мірою визначив світовий розвиток петрології. 

Наукові роботи В.Ю. Тарасенка, відзначені багатьма вітчизня-

ними і закордонними вченими як видатні за своїми результа тами, 

вплинули на роботи українських петрографів, і перш за все на ро-

боти учнів самого В.Ю. Тарасенка — В.І. Лучицького, В.М. Чир-

вінського, Л.А. Крижановського та інших представників мікро-

скопічного напряму в дослідженні речовини гірських порід.

ТАРАСЕНКО 
Василь Юхимович 

(1858—1926)
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ТОЛВІНСЬКИЙ Костянтин Зиновійович (1877—1961)

Організатор і керівник Карпатського геолого-нафтового інститу-

ту в Бориславі, дійсний член Академії наук Польщі. Досліджував 

геологічну будову Східних Карпат та нафтові й газові родовища 

Передкарпаття. 

Академік першого складу Всеукраїнської академії наук, доктор 

геологічних наук, професор, викладав у Київському університеті. 

Один із організаторів і перших директорів Інституту геологічних 

наук (Київ) та Національного геологічного музею України. Гли-

боко знав надра України, її корисні копалини та їх використан-

ня. Зокрема, вивчав підземні води України і 1895 р. склав перший 

проект водопостачання Києва. В результаті Київ став одним із 

перших європейських міст, забезпечених артезіанською водою. 

Основоположник четвертинної геології, автор еолової теорії по-

ходження лесів, теорії походження викопних пустель північної 

півкулі. Одним з перших почав використовувати дослідження 

мік рофауни для визначення віку осадових порід. Автор числен-

них наукових і науково-популярних праць.

ТУТКОВСЬКИЙ 
Павло Аполлонович 
(1858—1930)
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Професор, член-кореспондент АН України. З 1968 р. керівник від-

ділу Інституту геохімії і фізики мінералів АН УРСР. Праці присвя-

чені петрографії, стратиграфії і металогенії Українського щита.

Заслужений професор, доктор геологічних наук. Один з за-

сновників київської геологічної школи, завідувач кафедри мі-

нералогії і геоґнозії Київського університету Св. Володимира. 

Наукова діяльність К.М. Феофілактова відрізнялася різносто-

ронністю. Він був першим, хто застосував у Росії мікроскопіч-

ні методи дослідження гірських порід. Йому ж належить перша 

спроба систематики та типізації гранітів Українського щита, яка 

не втратила свого значення й нині. Вчений першим виділив в 

межах Українського щита граніти рапаківі, а також лабрадорити 

у Корсунь-Новомиргородському плутоні. Високоосвічений та 

широко ерудований професор природознавства, К.М. Феофілак-

УСЕНКО 
Іван Степанович 

(1906—1987)

ФЕОФІЛАКТОВ 
Костянтин Матвійович 

(1818—1901)
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тов по праву вважається творцем і керівником київської школи 

геологів і петрографів (В.І. Лучицький). Його називали "дідусем 

російської геології" (Ф.М. Чернишов), "Нестором російської гео-

логії" (В.М. Чирвінський). Саме з феофілактовської школи, якій 

бу ли притаманні всі найкращі риси передового природознав -

ства того часу, вийшло багато відомих геологів — П.Я. Армашев-

ський, Л.А. Крижановський, В.І. Лучицький, В.Ю. Тарасенко, 

П.А. Тутковський, В.М. Чирвінський та інші.

Геолог, академік, палеонтолог, професор Дніпропетровського, Ле-

нінградського геологічного інститутів. Працював у Геологічному 

комітеті. Розробив теорію осадоутворення в сучасних водоймах 

Чорного, Каспійського, Аральського морів, озер Байкал і Балхаш 

та ін. Запропонував схему незворотної еволюції осадового утво-

рення порід в історії Землі.

ЧЕРНИШОВ 
Борис Федорович 
(1888—1950)
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Професор кафедри мінералогії Київського університету Св. Воло-

димира. Талановитий учень В.Ю. Тарасенка, уже в ранніх роботах 

у стінах університету він розробив низку важливих питань у га-

лузі геохімії осадових порід (вапняки, мергелі, різні глини тощо), 

синтезу мінералів, кількісного мінералогічного та хімічного скла-

ду грейзенів і гранітів. Склав перший геологічний опис території 

Києва, є одним з перших вітчизняних учених, хто займався роз-

робкою нових способів хімічного та мінералогічного вивчення 

складу земної кори.

Доктор геолого-мінералогічних наук, співробітник Інституту гео-

логічних наук НАН України, відомий вчений у галузі металогенії 

осадових формацій фанерозою, спеціаліст по уранових родови-

щах, вивчав перспективність золотоносності Центрального Дон-

басу, міденосності венду Волино-Поділля, поліметалевого зруде-

ніння солянокупольних структур різних регіонів України.

ЧИРВІНСЬКИЙ 
Володимир Миколайович 

(1883—1942)

ШУМЛЯНСЬКИЙ 
Владислав Олександрович 

(нар. 1938)
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Петролог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, фахі-

вець з петрології докембрійських утворень, фізики мінералів, ме-

таморфізму Укра їнського щита, автор "Петрографічного кодексу 

України".

ЩОГОЛЄВ Олександр Костянтинович (нар. 1930 р.)

Фахівець у багатьох галузях геології, стратиграфії, палеоланд-

шаф тознавстві, систематиці, вивченні пізньокам’яновугільних 

рос лин, їх седиментології та екології, а також у питаннях ево люції 

рослинного покриву. Один із засновників нової науки — палео-

фітогеоценології та нового методу визначення швидкості осадо-

накопичення.

ЯСИНСЬКА Ангеліна Андріївна (нар. 1922 р.)

Мінералог, канд. геол.-мін. наук. Закінчила геологічний факуль-

тет Львівського університету ім. І. Франка, кафедрою мінералогії 

яко го завідувала протягом 1969—1974 рр. Перша аспірантка акаде-

міка Є.К. Лазаренка, засновник космічної мінералогії в Україні.

ЩЕРБАКОВ 
Ігор Борисович 
(1931—2005)
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