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ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ І СТАДІЙНІСТЬ ФОРМУВАННЯ 
ЗОЛОТОРУДНОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ
у  ДОКЕМБРІЙСЬКИХ ГНЕЙСО-ГРАНУЛІТ-ГРАНІТНИХ 
КОМПЛЕКСАХ (на прикладі центральної частини 
Українського іцита)

На підставі детальних геологічних і металогенічних досліджень встанов
лені головні генетичні типи золотоносних формацій у докембрійських гней- 
со-грануліт-гранітних блоках центральної частини Українського щита:
І. Плутоногенний гідротермально-метасоматичний; II. Епігенетичний гідро
термальний зон тектоно-магматичної активізації (ТМА); III.Осадочно-ме
таморфогенний (можливо хемогенний), зв ’язаний з ВІР-формаціями;
IV. Кори вивітрювання золотоносних метаморфічних пород. Запропонова
на узагальнена якісна модель стадійності формування золоторудної міне
ралізації плутоногенного гідротермально-метасоматичного генезіса.

Ключові слова: генетичні типи, стадії формування, золоторудна мінералі
зація, гнейсо-грануліт-гранітні комплекси, докембрій, Український щит.

Детальні геологічні і металогенічні дослідження гнейсо-грануліт-гранітних 
блоків центральної частини Українського щита (УЩ) проведені в останні роки 
дозволили виділити в їх межах слідуючі генетичні типи золотоносних формацій:

I. Плутоногенний гідротермально-метасоматичний тип:
а) помірно-малосульфідна золото-кварцова формація з АікА^-Ві-Те мінералі

зацією в метаморфічних породах бузької серії пізнього архею (Майський рудоп- 
рояв) і А іі-Ві-Аб мінералізація в метаморфічних породах інгуло-інгулецької серії 
раннього протерозою (Клинцівський, Східно-Юріївський рудопрояви). Цей тип 
золотоносних формацій пов’язаний з крупними постгранітизаційними тектоно- 
метасоматичними зонами. Вони були утворені за участю процесів ультрамета- 
морфізму і розвитку ранньопротерозойських гнейсо-гранітних куполів. Рудокон- 
тролюючими зонами для проявів цього типу є локальні тріщино-катакластичні 
структури в обрамленні гранітних куполів. Рудні тіла, як правило, сполучені з 
графіт-біотитовими гнейсами і приконтактовими зонами пегматоїдних гранітів. 
Тонкодисперсне золото утворює широкі та видовжені ореоли у хлоритизованих і 
епідотизованих гнейсах, часто в асоціації з кордиерітом;

б) малосульфідна золото-скарнова формація з Au-Ag-Bi-Te мінералізацією, з 
незначним розвитком мінералізації А іі-Аб типу (Савранський рудопрояв) і з Аи- 
Ag мінералізацією в ультрабазит-базитових прошарках серед гранулітів (Капі
танський і Демовярський рудопрояви).

II. Епігенетичний гідротермальний тип зон тектоно-магматичної активізації
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(ТМА): малосульфідна золото-кварцова формація з Au-Ag-Bi-Te-EПГ мінералі
зацією (А хтовський, Семенівський, Новоросійський рудопрояви).

III. Осадочно-метаморфогенний (можливо хемогенний) тип: стратиформна 
золото-залізисто-кварцова формація (ВІР) у залізисто-сілікатних метаморфічних 
породах бузької серії з прошарками ультрабазитів, високоглиноземистих гнейсів 
і кальцифірів (Заваллівський, Чемерпільський, Полянецький, Східно-Капустянсь- 
кий, Південно-Фрунзівський, Балтський та інші рудопрояви);

IV. Кори вивітрювання золотоносних метаморфічних пород (Савранський, 
Полянецький, Капітанський рудопрояви).

Аналіз генетичних особливостей рудної мінералізації дозволив створити уза
гальнену якісну модель стадійності формування золоторудних проявів плутоно- 
генного гідротермально-метасоматичного генезіса у центральній частині УЩ. 
Були виділені дорудний, рудний і пострудний етапи їх формування. В межах руд
ного етапу виявилось доцільнім виділити передрудну стадію і власне рудну (див. 
рис. 1).

Дорудний етап характеризувався формуванням зон метасоматичних змін (Са- 
М^-Бе-Бі) у вміщуючих породах: серицит-кварцові, альбіт-кварцові, ортоклаз- 
біотит-кварцові, адуляр-кварцові, амфібол-біотит-кварцові, турмалін-кварцові та 
інші метасоматити. Але ці процеси не завжди однозначно інтерпретуються як до- 
рудні (наприклад, на Майському прояві). Як правило, після завершення дорудно- 
го етапу тектонічна активність посилювалась.

Початок рудного етапу пов’язаний із локальним вилуговуванням раннього 
кварцю і дорудних мінералів. Тріщинні порожнини заповнювались кварцем, місця
ми з реліктами дорудних мінеральних парагенезисів (ільменіт-рутил чи ільменіт- 
магнетит). Для цього часу характерні ранні асоціації арсенопірита-пірита, а та
кож кварц-арсенідні та сульфоарсенідні парагенезиси (льолінгіт, арсенопірит, 
миш’яковий пірит, иноді нікелін, пентландит, рамельсбергіт, герсдорфіт та ін.) 
(Савранський, Майський, Капитанський, Клинцівський та Юріївський рудопро
яви). Наприкінці заповнення кварцових жил утворювались гребінчасті типи квар
цю. Слідом за кварцем, а иноді разом з ним, частково за рахунок ранніх сульфід
них мінералів, кристалізувались пізні генерації піриту та арсенопіриту, а також 
одна чи декілька генерацій халькопіриту, галеніту, сфалериту, телуридів і вісму- 
тидів з невеликою кількістю кварца, карбонатів та іншіх мінералів.

Саме з цим етапом пов’язано утворення основних самородних елементів — 
золота, срібла, вісїиута, телура, миш’яка, свинцю, заліза, а також телурідів і вісму- 
тидів золота, телурідів свинцю та вісмуту і деяких інших складних телурідних 
парагенезисів.

На пострудному етапі, після незначного розчину ранньго кварцю, утворились 
багаточисельні прожилки кварцю і карбонату (кальциту, сидериту, анкериту), 
иноді з кристалами найпізнішого піриту, халькопіриту, піротину.

На кожному етапі локальне вилуговування кварцю, як правило, випереджало 
кристалізацію сульфідів.

Самородне золото кристалізувалося, в основному, на заключній стадії рудно
го процесу. Але, на окремих ділянках (Савранський, Капітанівський та деякі інші 
прояви) раннє самородне золото генетично зв’язано з високотемпературною суль- 
фоарсенідною мінералізацією раннього дорудного етапу. Це свідчить про мож-
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Генетичні типи і стадійність формування золоторудної мінералізації
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Рис. 1. Узагальнена схема стадійності утворення золоторудної мінералізації плутоно- 
генного гідротермально-метасоматичного типу
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ливу участь у перенесенні золота високотемпературними комплексними сполука
ми і його часткової кристалізації на заключному етапі раннього високотемпера
турного метасоматозу.

Цим умовам також не задовольняють особливості золотонакопичення на Но
воросійському прояві, де найпізніше золото було розсіяно у піриті. Насамперед, 
така поведінка золота може бути пов’язана з особистим тектонічним (і відповід
но флюїдним) режимом мінералоутворюючої системи.

Генетические типы и стадийность формирования золоторудной минерализа
ции в докембрийских гнейсо-гранулит-гранитных комплексах (на примере цент
ральной части Украинского щита)
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И СТАДИЙНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗОЛОТОРУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ В ДОКЕМБРИЙСКИХ 
ГНЕЙСО-ГРАНУЛИТ-ГРАНИТНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
(на примере центральной части Украинского щита)

Резюме
На основе детальных геологических и металлогенических исследований установлены 

основные генетические типы золотоносных формаций докембрийских гнейсо-гранулит- 
гранитных блоков центральной части Украинского щита: I. Плутоногенный гидротер- 
мально-метасоматический; II. Эпигенетический гидротермальный зон тектоно-магма- 
тической активизации (ТМА); III. Осадочно-метаморфогенный (возможно хемогенный), 
связанный с BIF-формациями; IV. Коры выветривания золотоносных метаморфических 
пород. Предложена обобщенная модель стадийности формирования золоторудной мине
рализации плутоногенного гидротермально-метасоматического генезиса.

Ключевые слова: генетические типы, стадии формирования, золоторудная минерали
зация, гнейсо-гранулит-гранитные комплексы, докембрий, Украинский щит.
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GENETIC TYPES AND STAGES OF GOLD MINERALIZATION’S  FORMATION 
IN PRECAMBRIAN GNEISS-GRANULITE-GRANITIC COMPLEXES 
(for example of the central part Ukrainian shield)

Summary
Being based on detailed geological and metallogenic surveys following genetic types of gold 

formations in Precambrian gneiss-granulite-granitic regions of Ukrainian shield was fixed: 
I.Plutonogenic hydrothermal-metasomatical type; II.Epigenetic hydrothermal type of tectono- 
magmatic activization zones (TMA); IH.Sedimentary-metamorphogenic (possibly chemogenic) 
stratiform gold-ferriferous-quartz formation (BIF) type; IV.Weathering rinds of gold-bearing 
metamorphic rocks. A generalized model of stages of gold mineralization’s formation of 
plutonogenic hydrothermal-metasomatical genesis is proposed.

Key words: genetic types, stages of formation, gold minerals associations, gneiss-granulite- 
granitic complexes, Precambrian, Ukrainian shield.
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