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представлену на здобуття наукового ступеня кандидата 
геологічних наук за спеціальністю 

04.00.19 - економічна геологія 
В усьому світі на даний час зростає інтерес до каменебарвної сировини. В Україні 

впродовж багатьох століть існували традиції виготовлення ювелірних виробів, починаючи з 

давньоруських прикрас. Згадки в літературних джерелах про золотарів (так в Україні часто 

називали майстрів-ювелірів) свідчать, що це ремесло розвивалось у ХІУ-ХУІ ст. в 

українських містах Львові, Києві, Кам'янці-Подільському, Луцьку, Галичі, Белзі та ін. У 

прикрасах часто застосовувались кольорові камені, які в ХУ-ХУІ ст. цінувались не за високу 

якість і чистоту, яскравий блиск чи матеріальну вартість, а головним чином за їх колір та 

малюнок. Одним з таких каменів, які застосовувались з прадавніх часів, були кремені. 

Конкреційні силіцити(кремені кольорові) Законом України «Про державне регулювання 

видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та 

контроль за операціями з ними»від 18.11.1997 віднесені до напівдорогоцінного каміння 

другого порядку. У класифікаторі корисних копалин ДК 008.2007кольорові кремені 

віднесено до ювелірно-виробної сировини (напівдорогоцінне каміння), а візерунчасті кремені 

- до виробної сировини. Це означає, що кремені можуть бути сировиною для виробництва 

прикрас, художніх та галантерейних виробів, сувенірів тощо. Але на сьогоднішній день 

немає чіткого уявлення про товарознавчі аспекти використання цієї сировини, гемологію та 

економічну доцільність видобування. Регіоном, де є поклади цієї ювелірної сировини є 

Волино-Подільська плита. Розширення сировинної бази ювелірної промисловості України є 

важливим завданням, оскільки переважно в якості вставок до ювелірних виробів 

використовуються привізні камені. Тому актуальність досліджень сумнівів не викликає. 

Дисертаційна робота Т. І. Дрозд є рукописом, який складається з вступу, , п'яти 

розділів, висновків та списку використаних джерел з 148 назв. Викладена на 156 сторінках 

друкованого тексту, ілюстрована 51 рисунками, містить 10 таблиць. Текст, ілюстрації та 

список літератури оформлені у відповідності до Державного стандарту та вимог ДАК 

України. В ній підведений підсумок багаторічних досліджень автора, результати яких 

опубліковані в 13 статтях, в т.ч. у 5 - вітчизняних фахових виданнях, серед них 2 публікації 

виконано одноосібно та 7 робіт в матеріалах конференцій, 1 опубліковано за кордоном. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, необхідність проведення 

досліджень, сформульовані мета і завдання, визначено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Загальні відомості про конкреційні^силіцш^и» автором 

проаналізовані визначення поняття «кременю» та простежується хронологія культури його 
І Від 

Відділ діловодства та архіву 
І Київського національного університету 
і імені Тараса Шевченка. 
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використання на різних етапах розвитку цивілізації. Здобувачем проаналізовано попередні 

роботи по конкрецій них силіцитах. Огляд цих робіт є повним, згадані праці перших 

дослідників і сучасні. Перші наукові відомості про поширення кременевих конкрецій серед 

крейдових відкладів Подільської губернії містяться у працях Армашевського П.Я. (1882) та 

Радкевича Г.О. (1891). Вперше фізико-хімічні випробування конкрецій них силіцитів Волині 

були зроблені Лисенком та Назаревичем (1928). Проблеми літології, геохімії та генезису 

кременів України розглядалися в наукових працях Бушинського Г.І. (1954), Сеньковського 

Ю.М. (1962, 1964, 1973, 1974), Боровика Д.П. (1963), Бойчука Г.В. (1964), Шуменка СІ. 

(1971), Лазаренка Є.К. (1970), Лозиняка П.Ю. (1973) та ін. Перші спроби досліджень 

декоративних властивостей кременів наведено в монографії Семенченка Ю.В., Агафонової 

Т.М. та ін. (1974). Геологія та гемологія напівкоштовного каміння, в тому числі і кременів, 

розглянуті в роботах Нестеровського В.А. (2000, 2006). 

В цьому розділі також надані відомості про поширення цього виду ювелірної 

сировини у різних країнах світу. При розгляді польських проявів та родовищ кременю варто 

було б зазначити високо декоративні кремені зеленкуватого забарвлення з Іновлодза. Крім 

юрських відкладів, кремені в Польщі відомі у відкладах крейди та міоцену(кремені 

Келеччини). Деякі з польських каменів мають текстуру, подібну до агатів. При аналізі 

родовищ та проявів кременю Польщі варто було б згадати роботу з цього приводу 

польського мінералога і гемолога В.Хефліка "Катіепіе огсІоЬпе Роїзкі". 

У другому розділі «Просторово-часові закономірності поширення конкрецій них 

силіцитів в осадових комплексах Волино-Поділля» розглянуто основні риси тектонічної 

будови та історії розвитку Волино-Подільської плити, стратиграфічне положення конкрецій 

них силіцитів та літологічні особливості порід, що вміщують кремінь. 

Територія Волино-Подільської плити охоплює частину Східноєвропейської 

платформи між Українським щитом та Карпатською складчастою системою. II будова є 

двоповерховою - з кристалічним фундаментом та багатоярусним осадовим чохлом. 

Фундамент ВПП має складну гетерогенно-блокову структуру. Багатоярусний осадовий чохол 

сформувався в результаті прояву 6-ти циклів тектонічної активності: ранньобайкальський 

(рифей), пізньобайкальський (венд-кембрій), каледонський (ордовик-ранній девон), 

герцинський (середній девон-карбон), кіммерійський (юра-рання крейда), альпійський (пізня 

крейда - неоген). Корінні прояви кременів на території ВПП пов'язані з відкладами 

крейдової системи, де вони мають регіональне поширення. Вперше серед відкладів крейди 

кремені з'являються у верхньоальбський час. Апогею кремененакопичення досягає в 

сеноман-туроні. Саме їм автор роботи приділяє основну увагу. 

На Волино-Поділлі досліджено 40 проявів кременю, утворення яких автор пов'язує 

виключно з розвитком мікрофауни - радіолярій, губок, діатомей з кремнеземною функцією 
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скелету. Однак неможна виключати і прояв інших складових процесу кремененакопичення -

ефузивні процеси, привнесення кремнезему за рахунок звітрювання товщ магматогенних 

порід, які утворились в попередні епохи. М.С. Швецов в своїх роботах показав процеси 

еволюції кремененакопичення, відзначивши, що вони не можуть бути в минулі геологічні 

епохи ідентичними сучасним. Тому ці процеси варто було б дослідити детальніше. 

У третьому розділі «Методологія та методи досліджень конкреційних силіцитів» 

наведені основні методологічні підходи вивчення напівкоштовного каміння, а також методи, 

що були використані при написанні дисертації. При виконанні наукових завдань 

застосовувались такі методи: аналізу, узагальнення, опитування, аналогії, 

експериментущорівняння, опису, картографічного, історичного, економічного 

обґрунтування. При гемолого-мінералогічних дослідженнях застосовувались 

рентгеноструктурний, хімічний, спектральний, електронно-мікроскопічний, петрографічний 

аналізи, проводились експериментальні роботи по проектуванню, дизайну та виготовленню 

виробів. Для визначення споживчого попиту та ліквідності виробів з кременю проводився 

маркетинговий аналіз ринку. 

Позитивним моментом цього розділу є те, що автором проведені польові дослідження 

20 основних проявів та особисто було зібрано та проаналізовано 500 зразків кременів. 

Зауважень до розділу немає. 

Четвертий розділ «Речовинно-гемологічна оцінка конкреційних силіцитів» 

присвячений вивченню мінерального і хімічного складу, морфології, дослідженню 

декоративних, технологічних та споживних властивостей кременів. 

Декоративні властивості кременів оцінювалися за такими параметрами: колір, 

насиченість кольору, прозорість, малюнок і його контрастність, розмір текстуро- і 

структуроутворювальних елементів. Щодо досліджень цих властивостей конкреційних 

силіцитів, варто було б виготовити і детально описати шліфи з цих порід. Дослідження 

шліфів дозволяють виявити особливості текстури, вміст мінералів та їх форми. Фото шліфів 

досить вдало доповнили б текст роботи. 

Технологічні властивості вивчалися за такими параметрами: твердість, крихкість, 

в'язкість, здатність до різання, шліфування, полірування, свердлення. Доведено, що кремені 

добре оброблюються алмазним інструментом і після полірування набувають дзеркальної 

поверхні, а завдяки високій твердості і в'язкості з них мояша виготовляти тонкостінні 

вироби. Однак при цьому не вказано, як визналась якість полірування. Крім того, нічого не 

сказано про можливості обробки кременів шляхом галтовки. 

Вдалим є аспект споживчих властивостей кременів, що обумовлює в подальшому їх 

використання у різноманітних виробах. 
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У п'ятому розділі «Економічна оцінка кременів» проведені маркетингові 

дослідження ринку напівкоштовного каміння та визначено місце в ньому конкрецій них 

силіцитів. Зроблено підрахунок прогнозних ресурсів кременів на двох родовищах писальної 

крейди, що розробляються. Останній аспект є важливим, оскільки визначає перспективи 

використання цієї сировини в Україні. Аналіз динаміки цін на різні види ювелірної сировини 

показує, що кремені є недорогою сировиною та вартість її не зазнає різких стрибків. 

Розроблена модель підприємства ТОВ «Кремінь» на Тернопільщині (м. Кременець) на 

5-річний цикл з кількістю 9,5 штатних одиниць на перший рік (2015) та 11,5 штатних 

одиниць на подальші чотири роки. Передбачається, що кременева сировина закуповується на 

підприємствах з видобутку писальної крейди за цінами, що наведені в довіднику Державного 

Гемологічного центра України. Серед продукції передбачено виготовлення наступних видів: 

галтовка, кабошони (вставки різних форм та конфігурацій масою до 10 г, вставки різних 

форм та конфігурацій масою від 10 г), готові прикраси (намиста,кулони, підвіски, брошки, 

каблучки (додаткова фурнітура - метал та шкіра), елементи декору (кулі, сувенірні ножи, 

підставки під приладдя для листування, шкатулки, пудрениці, серветниці) та колекційний 

матеріал. 

Здобувачем виконано необхідні розрахунки і отримано-техніко-економічні показники: 

- собівартість виготовленої продукції - від 1685,18до 1463,52 грн. / кг; 

ціна одиниці продукції - від 2117,78до 2424,56грн./кг; 

оподаткований прибуток - від 280,76 до 816,9 грн. ; 

- чистий прибуток - від 230,22до 669,858 грн.; 

- рентабельність по відношенню до собівартості - від 21,05% до 53,80%; 

- мінімально рентабельний обсяг виробництва за умови беззбитковості (при 0 

рентабельності) складає 0,49-0,48. 

Останній показник свідчить про високу рентабельність підприємства. 

На базі маркетингових досліджень і співвідношення прибутку і витрат вибрано 

найбільш оптимальний варіант номенклатури продукції, який забезпечує найвищу 

рентабельність - 53,8 %. 

В якості зауваження слід зазначити, що варто було б хоча б коротко обґрунтувати , 

яке обладнання необхідне, адже галтовочні барабани є різних конструкцій і моделей, це ж 

стосується і інших видів обладнання. 

У висновках дисертантка ще раз привертає увагу до головних результатів, які 

найбільш ґрунтовно висвітлюють наукову новизну роботи. Зокрема, акцентується увага на 

тому, що декоративні і технологічні властивості кременистих конкрецій дозволяють оцінити 

цю сировину як перспективну для ювелірної промисловості. Експериментальними роботами 

доведено, що кремені добре оброблюються алмазним інструментом і після фінішної обробки 
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набувають дзеркального полірування. Маркетинговими дослідженнями ринку 

напівкоштовного каміння визначено значний попит на кременеві вироби. Він тотожний з 

агатом, яшмою, сердоліком. Розроблена модель підприємства ТОВ «Кремінь» на 5-річний 

цикл. Доведена його рентабельність та прибутковість в умовах ринкової економіки. 

Практичним значенням роботи є те, що отримані у дисертаційній роботі результати 

розширюють перспективи використання напівкоштовного каміння у каменеобробній галузі 

України. Проведені експериментальні роботи з проектування, дизайну та виготовлення 

готових виробів з кременю можуть бути ефективно використані підприємствами, що 

займаються обробкою каменю. Робота вдало ілюстрована авторськими наробками дизайну 

виробів. 

У якості загальних зауважень та побажань на майбутнє можна віднести: 

• Слід було б детальніше дослідити генезис конкреційних силіцитів; 

• Звернути увагу на технологічні аспекти обробки цього різновиду ювелірної 

сировини; 

• Рекомендується продовжити дослідження проявів конкреційних силіцитів, 

забезпечити їх оцінку та раціональне освоєння; 

• Доцільно розвивати експериментальні роботи по проектуванню і дизайну 

виробів із застосуванням кременів та їх популяризацію у торгівлі; 

• Дослідити польський досвід використання кременю у ювелірних виробах та 

використати його для розвитку вітчизняної ювелірної галузі. 

Основні результати роботи достатньо повно викладені в наукових фахових виданнях. 

Кількість публікацій задовольняє вимогам, встановленим ДАК України. Автореферат 

дисертації оформлений у відповідності до основних вимог. Зміст автореферату, виклад 

основних отриманих результатів є ідентичним до дисертації. 

Робота повністю відповідає вимогам пункту 13 „Порядку присудження наукових 

ступенів..." до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. 

Вважаю, що Дрозд Тетяна Іванівна заслуговує присудження їй наукового ступеня кандидата 

геологічних наук за спеціальністю 04.00.19 - «економічна геологія». 

Офіційний опонент, 
доктор геологічних наук, доцент, 
с.н.с. Інституту геологічних НАН України О.О.Ремезова 

Підпис с.н.с. відділу геології корисних копалин Іщтйтуту геологічних наук НАН 
України, д. геол. наук, доц. О.О. Ремезової засвідчую. 

Вчений секретар ІГН НАН України 

канд. геол. н. 
Бідціл діловодства та архіву 

КИЇВСЬКОГО національного університету 
імені Тараса Шевченка 

ш Р.Б.Гаврилюк 
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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертаційну роботу Дрозд Тетяни Іванівни 
«Конкреційні силіцити Волино-Поділля та їх гемолого-економічна оцінка», 

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 
04.00.19 - економічна геологія 

Подана дисертаційна робота Дрозд Т.І. складається зі вступу, 5 розділів, висновків і 

списку використаних літературних джерел з 148 найменувань. Текстова частина роботи 

містить 51 рисунок та 10 таблиць і викладена на 145 сторінках машинописного тексту. У 

тексті наведено всю необхідну вихідну інформацію щодо зв'язку виконаної роботи з 

науковими програмами, використані методики дослідження, вказано фактичний матеріал, на 

якому базується робота, особистий внесок здобувана, практичне значення дисертації та її 

наукова новизна, а також висновки з проведених досліджень за темою дисертації. 

Актуальність названої дисертаційної роботи полягає в тому, що кольорові кремені, 

прояви і родовища яких відомі в Україні і становлять значну потенційну ресурсну базу 

каменесамоцвітної сировини, не охарактеризовані з товарознавчих позицій, гемологічна 

інформація щодо них не упорядкована, а прейскурантами Державного гемологічного центру 

охоплено лише два різновиди за текстурним рисунком. Між тим, лише за кольоровими 

ознаками таких різновидів може бути як мінімум удвічі більше, а чіткий товарознавчий аналіз 

асортиментних груп виробів з кольорових кременів, здійснений на основі вивчення їх 

мінералогічного складу та його впливу на декоративні і технологічні параметри, дозволить 

запропонувати ринку сучасний комерційний продукт, збільшити різноманітність видів 

самоцвітів, представлених потенційним покупцям, та створити нові робочі місця завдяки 

започатковуваним підприємствам з обробки каменю. 

Таким чином, дисертаційна робота Дрозд Т.І., присвячена детальному вивченню 

кольорових кременів Волино-Поділля та їх гемолого-економічній оцінці, є актуальною, як в 

теоретичному, так і в прикладному відношеннях. 

Наукова новизна результатів досліджень полягає в тому, що дисертантом вперше 

проведена комплексна гемолого-економічна оцінка різновидів кольорових кременів Волино-

Поділля та встановлено просторово-часові закономірності їх розміщення і форми утворення 

у корінному заляганні. Здобувачем зібрано базову колекцію кременів з основних проявів 

Рівненської, Хмельницької, Тернопільської та Вінницької областей, визначено їх речовинний 

склад, декоративні властивості та експериментальним шляхом доведено доцільність 

використання, для створення певного асортименту виробів. 

До наукової новизни роботи можна також віднести здійснені техніко-економічні 

розрахунки щодо промислового освоєння кременів у якості супутньоїісорисної копалини. 
ВА. 

ВІД "ШІ:^!^^ 
Еідді.п діловодства та архіву 

КАЇРСЬКОГО національного університету 
імені Т$расЕ ^ в ^ Ш Р і ш 
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2 
Практичне значення роботи полягає у тому, що багатий фактичний матеріал, 

проаналізований і графічно відображений здобувачем, безперечно може бути використаний 

каменеобробними підприємствами і приватними підприємцями, які працюють у сфері 

виготовлення виробів з каменесамоцвітної сировини. Авторські здобутки впроваджено у 

навчальний процес ВНЗ Укоопспілки Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Обґрунтованість наукових положень і висновків забезпечується достатнім за 

обсягом, системно підібраним і статистично опрацьованим матеріалом із залученням 

відповідних методів вивчення і обробки інформації. 

Застосування спеціальних гемологічних методик оцінки якості сировини, з 

залученням відповідних методик статистичної обробки отриманих кількісних характеристик, 

у повній мірі забезпечують достовірність та обґрунтованість сформульованих дисертантом 

висновків і положень щодо гемолого-економічної оцінки кольорових кременів Волино-

Поділля. 

Об'єм виконаних досліджень та глибина їх проведення в поєднанні з теоретичними 

положеннями дозволили автору сформулювати і обґрунтувати основні висновки дисертації. 

Зміст останніх достатньо повно розкритий на сторінках відповідних розділів, а також у 6 

публікаціях (з них 2 - одноосібно), опублікованих у виданнях, що відповідають сучасним 

вимогам до кандидатських дисертацій. Результати роботи були представлені на 7 

міжнародних і всеукраїнських конференціях, що забезпечує відповідний рівень їх апробації. 

Зазначене дозволяє зробити однозначний висновок, що ступінь обґрунтованості та 

апробації наукових і прикладних положень дисертаційної роботи повністю відповідає 

сучасним вимогам до кандидатських дисертацій. 

Основні зауваження, що виникають в результаті критичного аналізу роботи, 

зводяться до наступних: 

1. Недоречним у науковій роботі є застосування матеріалів щодо так званих езотеричних 

властивостей кременю (стор. 16). 

2. Переважно у розділі 3 помилково вжито термін «маршалізація» - слід вживати термін 

«маршалітизація» (вилуговування кварцу). 

3. Не до кінця зрозумілим є використання в роботу терміну «конкреційні силіцити». У 

вступній частині роботи пояснюється, що «конкреційні силіцити» та «кремені» або «кремені 

кольорові» - це рівнозначні терміни. В подальшому термін «конкреційні силіцити» 

зустрічається переважно у другому розділі для мінералогічного опису. У четвертому і п'ятому 

розділах, особливо у підпунктах, що стосуються споживчих властивостей, переважає вже термін 

«кремені». Для економічної оцінки термін «конкреційні силіцити» не слід вживати взагалі, бо 

ринок погано реагує на наукові терміни, натомість термін «кремінь» у торгівлі є 
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з 
загальноприйнятим, що підтверджують і прейскуранти Державного гемологічного центру 

України. 

4. Автор стверджує (стор. 82), що смугасті кремені є ідеальною сировиною для 

виробництва гем. Це не зовсім так, і значна перевага гем, виготовлених з інших різновидів 

халцедону, це підтверджує. Зразки гем саме з кременю є поодинокими і поки що, на жаль, не 

завоювали місця на ринку. 

5. Стандартні вироби з кременю не передають індивідуальності зразків. Найбільш 

цікавими на сьогоднішньому ринку виробів з кременю виглядають авторські роботи. Для 

повноцінної характеристики ринку виробів слід було б додати дані щодо виробів майстрів з 

інших країн. Це стосується і сучасних робіт, і цікавих археологічних знахідок (особливо у 

культурі Майя). Безумовно, слід було більше сказати про химерні форми кременів, що являють 

собою значний простір для авторських задумок і фантазій. Багато подібних прикладів можна 

знайти серед японського мистецтва «суйсеки». 

6. Автор стверджує тотожність попиту на кремені з попитом на агати, сердолік, яшми. 

Це не зовсім так, оскільки доступність покладів кременю в Україні (у тому числі на кар'єрах з 

видобутку писальної крейди) є загальновідомою, натомість на ринку спостерігаються поодинокі 

зразки виробів з кременів у різних асортиментних групах. Очевидно, що ринку не 

запропоновано оригінальних дизайнерських рішень (з кременів), на які він реагував би 

відповідним попитом. 

7. У роботі наведено приклад роботи підприємства з переробки кременевої сировини та 

маркетингові дані з опитування потенційних покупців. Але слід було б додати інформацію про 

ємність ринку самоцвітів (хоча б м. Київ), попит на які автор ототожнює з кременем. Це, по-

перше, дало б уявлення про потенційну нішу для товарів з кольорових кременів, а по-друге, 

дозволило б прогнозувати попит на них в умовах конкурентної боротьби з товарами, 

виготовленими з інших різновидів кольорового каміння. До того ж, слід відзначити, що робота 

підприємства лише за одним різновидом (у нашому випадку - з кременем) є дуже ризикованою 

- у разі зниження або відсутності прогнозованого попиту можливим є банкрутство. Зазвичай, 

подібні підприємства для диверсифікації і страхування попиту використовують кілька 

різновидів каменесамоцвітної сировини. 

Серед позитивних особливостей роботи слід відзначити: детальність викладу і 

значний обсяг матеріалу; особисту участь в експедиціях з відбору кам'яного матеріалу; 

проведення опису відслонень на проявах і родовищах кольорових кременів; формування 

еталонної колекції; професіональний і обґрунтований підхід до вирішення питань, що 

виникають під час обрахування фінансово-економічних показників діяльності підприємства з 

обробки каменесамоцвітної сировини; участь у розробці дизайну при виготовленні 

експериментальних декоративно-художніх виробів. 
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4 
Загальна оцінка роботи зводиться до того, що дисертація Дрозд Тетяни Іванівни є 

самостійною завершеною науковою працею, де показано вміння здобувана користуватись 

прийнятними методиками геологічних, мінералогічних та гемологічних досліджень для 

вирішення проблем гемолого-економічної оцінки кольорових кременів Волино-Поділля, 

систематизовано та деталізовано знання щодо просторово-часових закономірностей 

поширення вивчених різновидів самоцвітів. 

Відображені в роботі наукове та практичне значення і висновки базуються на 

результатах опрацювання відповідними методами значного теоретичного та фактичного 

матеріалу, що забезпечує необхідну ступінь їх обгрунтованості та достовірності. Викладені 

основні положення роботи підтверджені та ілюстровані графічним матеріалом. Публікації 

автора на достатньому рівні відображають основні положення і висновки дисертації. 

Зміст автореферату в повній мірі відповідає змісту дисертації. 

Оформлення дисертаційної роботи та автореферату виконано на відповідному до 

вимог рівні із застосуванням комп'ютерних технологій, і зауважень не викликає. 

За актуальністю теми, структурою, змістом, методами досліджень і отриманими 

результатами робота відповідає спеціальності 04.00.19 - економічна геологія і сучасним 

вимогам до кандидатських дисертацій. Автор роботи, Дрозд Тетяна Іванівна, безумовно 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.19 - економічна геологія. 

Офіційний опонент 
заступник начальника науково-дослідної частини 
Державного вищого навчального закладу 
«Національний гірничий університет» 
кандидат геологічних наук, доцент С.В. Шевченко 
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