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Висновки. Аналіз селевих процесів в басейнах рі-
чок Мокрянка, Брустуранка з притокою Яблуниця та 
Абранка ілюструє певні відмінності у системі сходження 
селів на територіях з різною геолого-геоморфологічною 
та гідрологічною будовою та диктує необхідність ство-
рення класифікації селевих потоків для Карпатського 
регіону, зокрема для басейну річки Тиса, з урахуванням 
будови селевих басейнів, довжини та ширини русла, 
характеру живлення, ступеню звивистості русла, шири-
ни долини основного водотоку тощо. Шляхом дослі-
дження селенебезпечних районів визначено, що гідро-
логічні умови селевого басейну в більшості випадків є 
визначальними у формуванні та протіканні селевих 
потоків. Врахування класифікаційних особливостей 
селевих потоків при оцінці селенебезпеки та підрахун-
ках прогнозного впливу на інженерні споруди дозволить 

більш точно розрахувати ймовірність впливу селів на 
різні об'єкти та систематизувати існуючі методи моде-
лювання відповідно до класифікаційних особливостей 
для того чи іншого регіону. 
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Досліджено хімічний склад титаноносних габроїдів Кропивенської, Пенізевицької, Федорівської та Стремигородської ін-

трузій Коростенського плутону. З'ясовано, що геохімічні особливості досліджуваних порід відтворюють кількісні співвід-
ношення та хімічний склад породоутворюючих мінералів, які, в свою чергу, визначаються первісним складом материнських 
магм, а також наступними процесами магматичної еволюції. Низькотемпературні постмагматичні процеси ніяк не впли-
нули на перерозподіл TiO2 та FeO в титаноносних габроїдах. Припускається, що материнськими магмами для інтрузій ти-
таноносних олівінових габро були сублужні олівінові феробазальти, первісно збагачені на Ti-P. Хімічний склад досліджува-
них титаноносних порід є середньозваженим складом кумулятивних мінералів, накопичених в процесі кристалізаційного та 
гравітаційно-кінетичного фракціонування, та інтеркумулюсного розплаву, захопленого під час кристалізації.  

The chemical compound of Ti-bearing gabbroids from Kropivnja, Penizevichy, Fedorivka and Stremigorod intrusions (Korosten 
pluton) is studied. It is found out that geochemical features of the studied magmatic rocks reflect quantitative parities and a chemical 
compound of rock-forming minerals which in turn are defined by primary composition of parent magmas and also by the subsequent 
processes of magmatic evolution. Low-temperature postmagmatic processes haven't affected on redistribution of TiO2 and FeO in Ti-
bearing gabbroids. The author assumes that parent magmas for Ti-bearing olivine gabbro intrusions were subalkaline olivine ferro-
basalt initially enriched by Ti and P. The chemical compound of studied Ti-bearing rocks is average-weighted from cumulate minerals 
precipitated by crystal-sorting and gravitation-kinetic processes and also from the interstitial melt trapped during the crystallization. 

 
Вступ. Специфічною особливістю багатофазних 

плутонів анортозит-рапаківігранітної формації (АРГФ) 
Українського щита (УЩ) є присутність в їх складі тита-
ноносних габроїдних інтрузій (ТГІ), з якими пов'язані 
корінні ільменіт-титаномагнетит-апатитові руди [7]. Чи-
сельні інтрузії титанононосних габроїдів виявлені на 
площі Коростенського плутону – найбільш типового 
представника АРГФ УЩ [12]. Хоча на площі більшості з 
них проводилися детальні геолого-розвідувальні робо-
ти, але зосереджені вони були, перш за все, на еконо-
мічній оцінці родовищ. Окремі аспекти геологічної будо-
ви та речовинного складу ТГІ в науковій літературі ви-
світлені недостатньо. Зокрема, замало уваги приділя-
лося геохімічним особливостям титаноносних габроїдів. 
Загалом, геохімія АРГФ розглядається у фундамента-
льних монографіях [1–2, 4], в яких наводяться найбільш 
характерні риси хімічного складу порід формації, ви-
значається їх приналежність до індикаторних петрохіміч-
них серій, проводиться порівняння хімізму окремих магма-
тичних комплексів. Геохімічні особливості базитів Корос-
тенського плутону обговорюються у роботах [3, 5, 7–9, 13, 
14, 17], де головна увага зосереджена на домінуючих ано-
ртозитах та лейкократових габроїдах з низькими концент-
раціями Fe-Ti оксидних мінералів. Геохімічні ж дані по ти-
таноносним габроїдам, які опубліковані у роботах [10–12, 
16], стосуються лише окремих родовищ.  

Метою даної роботи було виявлення індикаторних 
особливостей хімічного складу титаноносних габроїдів 

Коростенського плутону та визначення чинників, що 
вплинули на їх геохімічну специфіку. Робота узагальнює 
результати геохімічних досліджень, виконаних автором в 
ході вивчення речовинного складу титаноносних габрої-
дів Кропивенської, Пенізевицької, Федорівської та Стре-
мигородської інтрузій Коростенського плутону.  

Виклад основного матеріалу. Виконані дослі-
дження продемонстрували, що головні особливості хі-
мічного складу титаноносних габроїдів Коростенського 
плутону визначаються їх кількісним мінеральним скла-
дом, а також хімічним складом породоутворюючих мі-
нералів. Найбільш загальними рисами мінерального 
складу титаноносних габроїдів є: 1) широкі варіації вмі-
сту плагіоклазу та кольорових мінералів; 2) переважно 
меланократовий та мезократовий склад рудних різно-
видів; 3) олівін-авгітовий, рідше – олівін-гіперстеновий 
(піжонітовий) парагенезис мафічних силікатів; 4) помір-
но-високий вміст ільменіту та титаномагнетиту, що від-
повідає бідним та середньо-вкрапленим рудам; 5) висо-
кий вміст апатиту, що сягає породоутворюючих зна-
чень. Помірна основність плагіоклазів, а також підви-
щена залізистість піроксенів та олівінів є найбільш важ-
ливими особливостями хімізму головних породоутво-
рюючих мінералів.  

Незважаючи на те, що розподіл петрогенних оксидів 
для титаноносних габроїдів з різних інтрузій демонструє 
певні розбіжності, їх загальними особливостями є зба-
гаченість Na2О, K2О, FeО, MnО, TiО2, P2О5, і, натомість, 
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збідненість SiO2, Al2O3, MgО, порівняно з середнім 
складом габроїдів інших формаційних типів. Згідно чин-
ної петрохімічної класифікації [15], за співвідношенням 
SiO2–(Na2O+K2O), титаноносні габроїди слід відносити 
до сублужного ряду. Вміст SiO2 знижений, відносно се-
реднього для габроїдів і, в багатьох випадках, форма-
льно відповідає ультраосновним породам, що визнача-
ється високим вмістом несилікатних мінералів – ільме-
ніту, титаномагнетиту та апатиту. Підвищена сумарна 
лужність пов'язана з помірною основністю плагіоклазу, 
а також зі звичайною присутністю калієвого польового 
шпату та біотиту. Низька глиноземистість пояснюється, 
перш за все, меланократовим складом порід та, знов 
таки, помірною основністю плагіоклазів. Вміст СаО сут-
тєво відрізняється для норитів з троктолітами, з одного 
боку, та олівінових габро – з іншого. В норитах та трок-
толітах він менший, в олівінових габро – близький до 
середнього габроїдного. Останнє пов'язане з високим 
вмістом авгіту, що компенсує недостатню вапнистість 
плагіоклазу. Загальна меланократовість порід, а також 
підвищений вміст ільменіту, титаномагнетиту і апатиту 
обумовлюють аномальні концентрації TiO2, FeO, P2O5. 
Помітне переважання FeO над MgO і, відповідно, висо-
ка сумарна залізистість FeO/(FeO+MgO), визначаються 
підвищеною залізистістю мафічних мінералів, а також 
високим вмістом Fe-Ti оксидно-рудних мінералів. Низь-
ка ступінь окиснення незмінених відмін титаноносних 
габроїдів, яка визначається за різким переважанням 
FeO над Fe2O3, пояснюється суттєво ільменітовим па-
рагенезисом Fe-Ti оксидно-рудних мінералів та олівін-
піроксеновим парагенезисом Fe-Mg силікатів, в якому 
піроксени характеризуються незначним вмістом полу-
торних оксидів. Вміст летких компонентів в аналізах 
визначається за втратами при пропечені (ВПП). В біль-
шості випадків ВПП корелюється з інтенсивністю низь-
котемпературних постмагматичних змін – серицитиза-
цією, пренітизацією, сосюритизацією, хлоритизацією, 
амфіболізацією та карбонатизацією. Достеменно вста-
новлено, що інтенсивність таких постмагматичних змін 
ніяк не впливає на перерозподіл TiO2 та FeO. Такий 
висновок підтверджується відсутністю будь-якої коре-
ляції між концентраціями згаданих рудних компонентів 
та значеннями ВПП. 

Специфічним є й мікроелементний склад титаноно-
сних габроїдів Коростенського плутону. Порівняно з 
кларками для базитів, титаноносні габроїди збагачені 
Ti, V, Zn, Zr, P, TR, Y і збіднені Ni, Nb, U, Th, Pb, Rb, Sr, 
Ga. Так само, по відношенню до вміщуючих титаноносні 
інтрузії анортозитових порід, вони збагачені високоза-
рядними некогерентними мікроелементами але збіднені 
крупнойоними літофільними мікроелементами. Загаль-
ний вміст рідкісних земель в 40–100 раз перевищує 
хондритовий, з помітним переважанням легких ланта-
ноїдів та слабкою негативною європієвою аномалією. 
Ініціальні відношення 87Sr/86Sr=0.70334–0.70336 дещо 
менші, порівняно з вміщуючими анортозитовими поро-
дами, а відношення εNd=–0.8–(–1.4) – взагалі найнижчі 
серед встановлених для базитів коростенського ком-
плексу [18], що може вказувати на нижньокорове маг-
матичне джерело. Порівняно з середнім складом ниж-
ньої континентальної кори, титаноносні габроїди збага-
чені на TiO2, FeO, MnO, CaO, P2O5, V, Cu, Y, TR і збід-
нені на SiO2, Al2O3, K2O, Ni, Rb. Хімічний склад мате-
ринської магми Федорівської інтрузії титаноносних олі-
вінових габро, отриманий різними методами [10], відпо-
відає сублужному олівіновому феробазальту, первісно 
збагаченому на Ti-P. Подібний склад вихідного розпла-
ву зафіксований [6] в найменш диференційованих ен-

доконтактових фаціях Давидківської інтрузії титанонос-
них олівінових габро. 

На прикладі Федорівської ТГІ можна проілюструвати 
деякі можливості використання петрохімічних характе-
ристик порід для вивчення прихованої розшарованості, 
а також при вирішення завдань розчленування та коре-
ляції розрізів титаноносних інтрузій. Порівняння тита-
ноносних габроїдів різних горизонтів Федорівської ТГІ 
показало певні відмінності в їх хімічному складі. Так, 
олівінові габро верхнього горизонту, порівняно з оліві-
новими мелагабро середнього горизонту, характеризу-
ються меншими концентраціями TiO2, FeO, MgO, P2O5 і, 
натомість, більшими – SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, що зако-
номірно пов'язано з меншим вмістом олівіну, Fe-Ti ок-
сидно-рудних мінералів та апатиту. Коефіцієнт магнезі-
альності, MgO/MgO+FeO, та основність нормативного 
плагіоклазу, An %, в габроїдах верхнього горизонту де-
що вищі, ніж в середньому горизонті, а ступінь окиснен-
ня заліза, Fe2O3/FeO, взагалі, найвища для Федорівсь-
кої ТГІ. Титаноносні габроїди нижнього горизонту є най-
більш мінливими за хімічним складом. Тут розрізняють-
ся олівінові габро як мезократового, так і меланократо-
вого складу. Мезократові габроїди нижнього горизонту, 
на відміну від аналогічних порід верхнього горизонту, є 
менш основними за рахунок більшого вмісту плагіокла-
зу. В них менше TiO2 і P2O5 завдяки меншій концентра-
ції Fe-Ti оксидно-рудних мінералів та апатиту. Коефіці-
єнт магнезіальності в габроїдах нижнього горизонту 
найвищий для Федорівської ТГІ. При цьому, основність 
нормативного плагіоклазу в мезократових габроїдах 
нижнього та верхнього горизонтів практично однакова. 
Олівінові мелагабро нижнього горизонту, на відміну від 
своїх аналогів в середньому горизонті, дещо менш ос-
новні, що пов'язано з переважанням піроксену, а не 
олівіну, в парагенезисі мафічних мінералів. Для мела-
габро нижнього горизонту характерні найменша ступінь 
окиснення заліза та різке переважання нормативного 
ільменіту серед Fe-Ti оксидно-рудних мінералів. Слід 
зазначити, що при вивченні прихованої розшарованості 
інтерпретація геохімічних даних, без попередніх міне-
ралого-петрографічних досліджень, є неоднозначною. 
Це пов'язано зі складним розподілом більшості петро-
генних хімічних елементів між двома чи більше мінера-
льними фазами.  

Висновки. Виконані дослідження дозволяють зро-
бити наступні узагальнюючі висновки. Геохімічні особ-
ливості титаноносних габроїдів Коростенського плутону 
відтворюють кількісні співвідношення та хімічний склад 
породоутворюючих мінералів, які, в свою чергу, визна-
чаються первісним складом материнських магм ТГІ, а 
також наступними процесами магматичної еволюції. 
Низькотемпературні постмагматичні процеси ніяк не 
вплинули на перерозподіл TiO2 та FeO в титаноносних 
габроїдах. Хімічний склад материнських магм для ін-
трузій титаноносних олівінових габро відповідає сублу-
жному олівіновому феробазальту, первісно збагачено-
му на Ti-P. Хімічний склад досліджуваних титаноносних 
порід є середньозваженим складом кумулятивних міне-
ралів, накопичених в процесі кристалізаційного та граві-
таційно-кінетичного фракціонування, та інтеркумулюс-
ного розплаву, захопленого під час кристалізації. Мож-
ливості використання петрогенних хімічних елементів 
для вивчення прихованої розшарованості обмежуються 
їх неоднозначним розподілом між двома чи більше мі-
неральними фазами: Ti – між ільменітом та титаномаг-
нетитом; Fe – між олівіном, піроксеном, ільменітом та 
титаномагнетитом; Mg – між олівіном та піроксеном; Ca 
– між піроксеном, плагіоклазом та апатитом. 
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ВІКОВІ ГРУПИ СУБЛУЖНИХ БАЗИТОВИХ ДАЙОК  
СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА  

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. В.Ф. Грінченком) 
 
Вивчено умови залягання та петрографічні особливості сублужних базитових дайок Волинського мегаблоку. Встанов-

лено, що досліджувані базитові дайки представлені трьома віковими групами, які принципово відрізняються геологічною 
позицією, віком вкорінення та особливостями речовинного складу.  

The occurrence and petrographic features of the subalkaline basic dike of the Volhynia Megablock are studyed. It has been 
established, that the investigated basic dikes are presented by the three age-groups that fundamentally differ of their geological posi-
tion, age of intrusion and composition.  

 
Постановка проблеми. Рої базитових дайок є важли-

вою складовою кристалічного фундаменту древніх плат-
форм. Вони відслонюються на всіх докембрійських щитах, 
маркуючи ділянки та епохи тектоно-магматичної активіза-
ції. Базитові дайки протерозойського віку широко розпо-
всюджені на території Волинського мегаблоку (ВМБ) Укра-
їнського щита (УЩ). У східній частині ВМБ переважають 
базитові дайки сублужного складу. Однак, незважаючи на 
чисельні дослідження, виконані на території ВМБ досі не 
існує єдиної схеми їх розчленування та кореляції. Не 
встановлені індикаторні особливості, які б дозволяли од-
нозначно визначати приналежність будь-якої досліджува-
ної дайки до певного комплексу. Однозначно не з'ясовані 
вікові та генетичні співвідношення сублужних базитових 
дайок східної частини Волинського мегаблоку з іншими 
базитовими утвореннями регіону. 

Аналіз попередніх досліджень та публікацій. На 
площі Волинського мегаблоку відомі прояви дайкового 
магматизму різної формаційної приналежності та віку. 
Однак, стратиграфічне положення та формаційна при-
належність базитових дайок східної частини Волинсько-
го мегаблоку досі лишаються дискусійними [5]. В свій 
час В. Лебединський, а потім І. Личак, відносили їх до 
коростенського комплексу [8, 9]. Натомість В. Бухарев 
базитові дайки східної частини Волинського мегаблоку 
виокремлював у складі сублужної олівін-базальтової 
формації, відділяючи їх від інтрузивних утворень Коро-
стенського плутону та від дайок прототрапової форма-
ції прутівського комплексу [1, 2]. Пізніше М. Костенко, 
поділяє базитові дайки східної частини Волинського 
мегаблоку на два комплекси: коростенський та постов-
руцький [7]. І, нарешті, Є. Шмельов, розвиваючи схему 
[7], виділяє ще один – посткоростенський дайковий 
комплекс [15]. Результати U-Pb ізотопного датування 
базитових дайок східної частини Волинського мегабло-
ку свідчать про те, що їх вік коливається в діапазоні 

1800–1760 млн років [3, 16]. У чинній хроностратигра-
фічній схемі раннього докембрію Українського щита 
вони поділяються на два "безіменних" дайкових ком-
плекси: ранньопротерозойський, розташований у часо-
вому проміжку між інтрузіями коростенського комплексу 
та відкладами овруцької серії, а також – середньопро-
терозойський, вкорінений у постовруцький час [6]. Та-
ким чином, питання вікової приналежності базитових 
дайок східної частини Волинського мегаблоку УЩ й досі 
залишається відкритим.  

Метою роботи було встановлення геологічної по-
зиції та петрографічних особливостей сублужних бази-
тових дайок східної частини Волинського мегаблоку 
Українського щита, а також кореляція дайок з іншими 
інтрузивними утвореннями регіону . 

Викладення результатів дослідження. В процесі 
роботи вивчалися особливості розповсюдження та 
умови залягання дайкових утворень східної частини 
ВМБ УЩ, геологічні критерії розчленування на окремі 
дайкові комплекси та геологічний вік, а також петро-
графічні особливості. Проведені нами дослідження до-
зволили виділити в східній частині ВМБ три вікових гру-
пи базитових дайок. 

Дайки першої вікової групи достовірно встановлені 
лише в межах Бехінського блоку складчастого фундаме-
нту Коростенського плутону. В старому затопленому 
кар'єрі Бехінського щебзаводу, розташованому на північ-
но-східній околиці с. Михайлівка, нами досліджені дві 
дайки метадіабазів, які проривають гнейсо-мігматити 
житомирського комплексу. Краще відслонена дайка по-
тужністю 1 м з північно-східним простяганням та крутим 
падінням на південний схід: азимут простягання – 60о, 
кут падіння – 65о. Інша дайка з видимою потужністю 6 м 
характеризується північно-західним простяганням (ази-
мут 100о) та субвертикальним падінням. Обидві дайки 
складені дрібнозернистим афіровим метадіабазом. Кон-
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