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15:45 

Гадоев Ш.М.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ ВАХШСКОЙ 

ЗОНЫ (ТАДЖИКСКАЯ ДЕПРЕССИЯ) 

23 

15:45-

16:00 

 

КАВА-БРЕЙК 

16:00-

16:15 

Зеленко 

Ю.М.  

ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ КРИТЕРІЇВ 

ОЦІНКИ ЗРІЛОСТІ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ 

В МЕЖАХ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ 

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

26 

16:15-

16:30 

Ісамбаєва 

О.І.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНОГО 

СКЛАДУ ПРОДУКТИВНИХ 

ВЕРХНЬОВІЗЕЙСЬКИХ ГОРИЗОНТІВ 

НАФТОВИХ РОДОВИЩ В МЕЖАХ 

ПЛИСКІВСЬКО-ЛИСОГОРСЬКОГО ВИСТУПУ 

КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ 

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

29 

16:30-

16:45 

Карпенко 

І.О.  

 

DEVONIAN AND CARBONIFEROUS 

PETROLEUM SOURCE ROCKS WITHIN 

SOUTHERN BORDER ZONE OF DNIEPER-

DONETS BASIN 

32 

16:45-

17:00 

Касап Ю.В.  

 

ГЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 

СЕРЕДНЬОДЕВОНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ 

ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОГО ПРОГИНУ 

УКРАЇНСЬКОЇ АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО МОРЯ 

35 

 ПОСТЕРНА СЕСІЯ 

 Вергельська 

В.В.  

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВОДОНОСНИХ 

ГОРИЗОНТІВ З ГАЗОНОСНІСТЮ 

ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВІВ ДОНБАСУ 

18 

 Киселевич ЛІТОЛОГІЯ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ 38 
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С.Л.  

 

СТРАТИГРАФІЇ ДЕВОНУ 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО БЛОКУ (ЗА 

ДАНИМИ ПОШУКОВОГО БУРІННЯ) 

 

П’ятниця, 15.04.2016р. 

15:00-

15:15 

Куліш А.П.  

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ГЕОХІМІЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ В МЕЖАХ ТЕКТОНІЧНО-

ЕКРАНОВИХ ПОКЛАДІВ НЕДІЛЬНОЇ 

СТРУКТУРИ 

40 

15:15-

15:30 

Лящова 

М.П.  

 

СПІКУЛОВІ ВАПНЯКИ ТА СПІКУЛІТИ У 

НИЖНЬОМУ КАРБОНІ ДОНО-

ДНІПРОВСЬКОГО ПРОГИНУ 

42 

15:30-

15:45 

Мельничук 

В.О.  

 

ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 

МАЙКОПСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-

ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО 

МОРЯ 

44 

15:45-

16:00 

 

КАВА-БРЕЙК 

 

16:00-

16:15 

Тунік О.В. ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕПІГЕНЕТИЧНІ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОРІД ТА ВИНИКНЕННЯ 

АВПТ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗІВСЬКОГО 

РОДОВИЩА, ДДЗ) 

 

55 

16:30-

16:45 

Пилипенко 

М.В.  

 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ 

НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ В 

ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОМУ ПРОГИНІ 

49 

16:45-

17:00 

Рибалка 

С.О.  

 

ВТОРИННА ПОРИСТІСТЬ 

ГЛИБОКОЗАНУРЕНИХ ТЕРИГЕННИХ 

ВІДКЛАДІВ ВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ НА 

ПРИКЛАДІ ВОЛОШКІВСЬКОГО РОДОВИЩА 

52 

17:00-

17:15 

Орач С.В. 

 

ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ВІДКЛАДІВ ОЛІГОЦЕН-

НИЖНЬОМІОЦЕНОВОГО 

НАФТОГАЗОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ 

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО 

МОРЯ 

46 

 

Четвер, 14.04.2016р. 

СЕКЦІЯ «ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ТА ЕКОНОМІЧНА 

ГЕОЛОГІЯ» ТА  

СЕКЦІЯ «ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ» 

Модератори: доц. Дубина О.В., зав.навч.лаб. Янченко В.П. 

15:00-

15:15 

Вовк М.О. ГЕНЕЗИС ВУГЛЕВОДНІВ ДНІПРОВСЬКО-

ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ТА ДОНЕЦЬКОГО 

БАСЕЙНУ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПОШУКОВОЇ 

58 
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МЕТОДИКИ 

 

15:15-

15:30 

Губіна В.Г. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДХОДІВ 

ВИДОБУТКУ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗНИХ ТА 

МАРГАНЦЕВИХ РУД УКРАЇНИ 

 

61 

15:30-

15:45 

Балега А.В. СТАН ФІНАНСУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ 

ГАЛУЗІ В СТРУКТУРІ ВИДАТКІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

64 

15:45-

16:00 
КАВА-БРЕЙК 

16:00-

16:15 

Іванов Д.Г. РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ТА УМОВИ 

УТВОРЕННЯ ЖОВТЯНСЬКОГО 

ЗОЛОТОРУДНОГО ПРОЯВУ 

(КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ) 

 

67 

16:15-

16:30 

Непран І.Е. ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЕНДОГЕННИХ КАРБОНАТНИХ ПОРІД 

УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 

73 

16:30-

16:45 

Никоненко 

В.В. 

СУЩАНО-ПЕРЖАНСЬКА РУДНА ЗОНА ЯК 

УНІКАЛЬНИЙ ПРИРОДНІЙ ОБ’ЄКТ 

БЕРИЛІЄВОЇ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ 

 

75 

 

П’ятниця, 15.04.2016р. 

14:30-

14:45 

Іщенко Л.В. БІТУМО-ГІДРОТЕРМАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ 

ДРУЖКІВСЬКО-КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 

АНТИКЛІНАЛІ (ДОНБАС) 

 

70 

14:45-

15:00 

Стародубець 

К.М. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТЕРМО-

АТМОГЕОХІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА 

ТЕРИТОРІЇ НЕДІЛЬНОЇ ПЛОЩІ 

 

78 

15:00-

15:15 

Сюмар Н.П. ЦИФРОВА ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ 

СОЛЕНОСНОЇ ФОРМАЦІЇ 

ЗАКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ 

 

214 

П’ятниця, 15.04.2016р. 

СЕКЦІЯ «ГЕОІНФОРМАТИКИ» 

ТА  СЕКЦІЯ «ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ,  

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» Модератори:проф. Зацерковний В.І., 

проф Кошляков О.Є. 

14:30-

14:45 

Голуб П.П. ВПЛИВ ЗМІНИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ 

НА СТАН ГРУНТОВОГО МАСИВУ ТЕРИТОРІЇ 

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА 

81 
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14:45-

15:00 

Рева М.В. НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

СУПУТНЬО-ПЛАСТОВИХ ВОД 

 

83 

15:00-

15:15 

Тимків М.М. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РЕЖИМУ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

І МІНЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ 

ЙОГО ФОРМУВАННЯ (ПРИРОДНА ТА 

ТЕХНОГЕННА СКЛАДОВА) 

 

86 

15:15-

15:30 

Козаченко 

Є.В. 

МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ РОЗРОБКИ 

РОДОВИЩ УРАНУ НА ЕКОЛОГІЮ УКРАЇНИ 

 

171 

15:30-

15:45 

Кравченко 

Є.Г. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ 

ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ ПРИ 

ЗАСТОСУВАННІ ДО ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ 

 

174 

15:45-

16:00 
КАВА-БРЕЙК 

16:00-

16:15 

Пилипенко 

О.М. 

АВТОМАТИЗОВАНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛЯГАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ДИСТАНЦІЙНОГО 

ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 

 

177 

16:15-

16:30 

Шульга Р.В. ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДБИТИХ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

МОДУЛЬОВАНИХ НИЗЬКОЧАСТОТНИМИ 

СЕЙСМІЧНИМИ ХВИЛЯМИ НА ДАНИХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ТА ЇХ 

ЗВ’ЯЗОК З ГЛИБИННОЮ БУДОВОЮ ЗЕМЛІ 
 

180 

16:30-

16:45 

Ягорлицька 

К.П. 

ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРНО-

ТЕКТОНІЧНИХ ПІДНЯТТІВ ЗА ДАНИМИ 

ДИСТАНЦІЙНИХ ЗОНДУВАНЬ НА ОСНОВІ 

КЛАСИФІКАТОРА БАЙЄСА 
 

183 

Четвер, 14.04.2016р. 

СЕКЦІЯ «ГЕОХІМІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, ПЕТРОЛОГІЯ» 

Модератор: м.н.с. Квасниця І.В. 

15:00-

15:15 

Бастригіна 

Т.М. 

ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ВИКОПНИХ 

ГРУНТІВ 

 

186 

15:15-

15:30 

Білан О.В. ПЕТРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

МОНЦОНІТОЇДІВ КОРОСТЕНСЬКОГО 

ПЛУТОНУ АНОРТОЗИТ-

РАПАКІВІГРАНІТНОЇ ФОРМАЦІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

188 
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15:30-

15:45 

Злобіна К.С. БАРІЙ У БЮВЕТНИХ ВОДА М. КИЇВ 

 
192 

15:45-

16:00 

КАВА-БРЕЙК 

16:00-

16:15 

Лошаков 

О.А. 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО 

РОЗПОДІЛУ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА 

ВЕЛИКИХ ПЛОЩИНАХ ТА СТРУКТУРНИХ 

ДІЛЯНКАХ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА 

ДОПОМОГОЮ  

ЕЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОГО 

МІКРОАНАЛІЗАТОРА 

 

198 

16:15-

16:30 

Луньов Є.С. ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТОВИХ 

МІНЕРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРАНІТОЇДІВ 

В ОТОЧЕННІ СУБЛУЖНИХ І ЛУЖНИХ 

ПОРІД ПОКРОВО-КИРІЇВСЬКОГО МАСИВУ 

 

201 

16:30-

16:45 

Осінський 

С.І. 

ПЕТРОГРАФІЯ ШЛАКОПОДІБНИХ ПОРІД З 

АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ РІЧКИ 

ТРОСТЯНИЦЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

206 

16:45-

17:00 

Рибнікова 

О.А. 

МОЖЛИВА ПЕТРОГЕНЕТИЧНА 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ПРОСТОРОВОГО 

РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ В ГРАНОФІРОВИХ 

(МІКРОПЕГМАТИТОВИХ) СТРУКТУРАХ 

ГРАНІТОЇДІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ 

(УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) 

 

209 

 ПОСТЕРНА СЕСІЯ 

 Кійко О.І. 

 

ПОШИРЕННЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В 

ГРУНТАХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ 

МІСТА ЛЬВОВА 

195 

 Четвер, 14.04.2016р. 

СЕКЦІЯ «ГЕФІЗИКА: НАФТОГАЗОВА ГЕОФІЗИКА» 

Модератори: доц. Кузьменко П.М., м.н.с. Петруняк В.Д. 

15:00-

15:15 

Джурабоев 

Н.И. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ 

СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД ПО ДАННЫМ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СКВАЖИН АНДРИЯШЕВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

105 

15:15-

15:30 

Мосійчук 

О.М. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИ ТЕПЛОВОЙ 

ГЕОТОМОГРАФИИ (ТТГ) ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ГЕОСРЕДЫ И 

ПОИСКА ЛОВУШЕК УГЛЕВОДОРОДОВ 

121 

15:30-

15:45 

Романовська 

В.В. 

АНАЛІЗ ПЕТРОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗРАЗКІВ ОСТРОВЕРХІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДЛЯ 

143 
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 ВИДІЛЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ 

15:45-

16:00 

 

КАВА-БРЕЙК 

16:00-

16:15 

Петрокушин 

О.Є. 

 

СЕЙСМОРОЗВІДКА 4-D, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС МОНІТОРИНГУ 

СТАНУ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ 

128 

16:15-

16:30 

Філіппова 

В.Д. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ ГАЗОНАСИЧЕНОСТІ 

ПІСКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ AVO-АНАЛІЗУ 

158 

16:45-

17:00 

Русаченко 

Н.В. 

АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ 

КОРЕЛЯЦІЇ ГОРИЗОНТІВ ВІДБИТТЯ ЗА 

ДАНИМИ СЕЙСМОРОЗВІДКИ МСГТ 

149 

 

П’ятниця, 15.04.2016р. 

15:00-

15:15 

Басова А.В. 

 

РОЗРАХУНОК СТАТИЧНИХ ПОПРАВОК ПРИ 

ОБРОБЦІ СЕЙСМІЧНИХ ДАНИХ МСГТ 

152 

15:15-

15:30 

Кузь Ю.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ 

ГОРИЗОНТІВ ЗА ДАНИМИ КОМПЛЕКСУ ГДС 

У БАСЕЙНІ ТАРАНАКІ, НОВА ЗЕЛАНДІЯ 

115 

15:30-

15:45 

Подоляко 

Л.Ю. 

ПОБУДОВА ШВИДКІСНОЇ МОДЕЛІ 

СЕРЕДОВИЩА ПРИ ОБРОБЦІ СЕЙСМІЧНИХ 

ДАНИХ МСГТ 

134 

15:45-

16:00 

 

КАВА-БРЕЙК 

16:00-

16:15 

Руденко О.В. 

 

ОЦІНКА ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНИХ 

ПАРАМЕТРІВ ЗРАЗКІВ КОЛОМАЦЬКОЇ 

ПЛОЩІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ПОРІД ПРИ ПОШУКАХ 

НАФТИ І ГАЗУ 

146 

16:15-

16:30 

Федько Д.А.  

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАСТІВ КОЛЕКТОРІВ 

МЕТОДАМИ ГДС НА ПРИКЛАДІ 

СВЕРДЛОВИНИ №33 ЯРОШІВСЬКОГО 

РОДОВИЩА НАФТИ 

154 

16:45-

17:00 

Лошаков 

О.А. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА 

ПРОНИКНОСТІ ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН 

118 

 Четвер, 14.04.2016р. 

СЕКЦІЯ «ГЕФІЗИКА: МОНІТОРИНГ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ГЕОФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ» 

15:00-

15:15 

Чернов А.П. 

 

ОГЛЯД ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

ГЕОРАДАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

161 

15:15-

15:30 

Ширков Б.І. 

 

ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШОВНИХ 

ЗОН 

167 

15:30-

15:45 

Попко Я.Г. 

 

ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ PRC_MTMV 

140 

15:45-  
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16:00 КАВА-БРЕЙК 

16:00-

16:15 

Поляченко 

Є.Б. 

 

ПАЛЕОТЕКТОНІКА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ПЛАТФОРМИ У 

СЕРЕДНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ЧАС (НА 

ОСНОВІ ПАЛЕОМАГНІТНИХ ДАНИХ) 

137 

16:15-

16:30 

Гіщук О.В. 

 

ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОРОСТЕНСЬКОГО БЛОКУ УЩ 

96 

16:45-

17:00 

Свистов В.В. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОЇ ТА ПРУЖНОЇ 

АНІЗОТРОПІЇ ПІРОКСЕН-МАГНЕТИТОВИХ 

РУД ПІЩАНСЬКОЇ ЗАЛІЗОРУДНОЇ 

СТРУКТУРИ 

93 

17:00-

17:15 

Нікітченко 

К.В. 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ ТА 

МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

ЛІТОСФЕРИ 

124 

 

П’ятниця, 15.04.2016р. 

15:00-

15:15 

Алексєєнко 

О.В. 

 

ВПЛИВ НАПРАВЛЕНОСТІ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ 

ІЗ СЕЙСМОГЕННИХ ЗОН ПРИ ВИЗНАЧЕННІ 

СЕЙСМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАЙДАНЧИКІВ 

90 

15:15-

15:30 

Главацький 

Д.В. 

 

МАГНЕТИЗМ ЛЕСОВОГО РОЗРІЗУ В’ЯЗІВОК 

(ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

99 

15:30-

15:45 

Глоба Р.М. 

 

3АСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕТРИЧНИХ 

МЕТОДІВ І РЕЗОНАНСНО-АКУСТИЧНОГО 

ПРОФІЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ 

ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА 

ТРУБОПРОВІДНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ 

102 

15:45-

16:00 

 

КАВА-БРЕЙК 

16:00-

16:15 

Розиган Т.В. 

 

АНАЛІЗ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОРІД 

ОСАДОВОГО ЧОХЛА ТА 

МАГНІТОЛІНЕАМЕНТІВ ПІВНІЧНО-

ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-

ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ СТОСОВНО 

ПРОГНОЗУВАННЯ ГЛИБИННИХ 

ВУГЛЕВОДНІВ 

108 

16:15-

16:30 

Пиріжок 

Н.Б. 

 

СЕЙСМІЧНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО 

ПРОГИНУ В ПЕРІОД 2001-2014 РОКІВ 

131 

16:45-

17:00 

Шинкаренко 

А.В. 

 

ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ СЕЙСМІЧНОГО 

РАЙОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ 

МАЙДАНЧИКІВ В УКРАЇНІ 

164 

17:00-

17:15 

Рева М.В. 

 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНІ 

СПЕКТРОМЕТРИ ДЛЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ТА 

ДОБУВНИХ РОБІТ 

111 
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ГЕОЛОГІЯ, ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА НАФТОВИХ 

І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ 
 

 

СТВОРЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ЗА 

КІЛЬКІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СТРУКТУР БОРИСЛАВСЬКОГО 

НАФТОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ 

 

Білогубко А.Л., аспірант 

Манюк М.І., доцент, к.геол.н,  

Івано-Франківський національний технічний  

університет нафти і газу 

 
Проведені дослідження, за результатами яких встановлені кількісні параметри локальних структур 

Бориславського нафтопромислового району. Структури розділено на групи: продуктивні та  непродуктивні і 

проведено їх статистичний аналіз. 

Розподіл локальних структур за комплексом досліджуваних показників здійснювався із застосуванням 

методу покрокового дискримінантного аналізу в результаті реалізації якого отримано лінійно-дискримінанті 

функції, які добре розділяють досліджувані показники за  двома досліджуваними групами та надійно вказують 

на приналежність структур до групи продуктивних і непродуктивних.    

 

Проведенные исследования, по результатам которых установлены количественные параметры локальных 

структур Бориславского нефтепромышленного района. Структуры распределены на группы: продуктивные и 

не продуктивные и проведен их статистический анализ. 

Распределение локальных структур по комплексу исследуемых показателей осуществлялось с приминеннием 

метода покрокового дискриминантного анализа в результате реализации которого получены линейно-

дискриминантные функции, которые хорошо разделяют исследуемые показатели по двум исследуемым группам 

и надежно указывают на принадлежность структур к группе продуктивных и не продуктивных. 

 

The research, which resulted in the quantitative parameters established local structures Borislav oil region. The 

structure is divided into groups: productive and unproductive and held their statistical analysis. 

The distribution of local structures for complex indicators were studied using the method of stepwise discriminant 

analysis as a result of which received linear discriminant function, which are well studied share figures for the two study 

groups and reliably indicate the ownership structures of the group of productive and non productive. 

 

Високий рівень розвіданості нафтогазоносних регіонів України, з одного боку, а з іншого – 

нагальна потреба забезпечення стабільного зростання запасів вуглеводневої сировини 

висунули на передній план проблему підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт.  

Однак, в умовах всезростаючих потреб промисловості в енергетичних ресурсах 

можливості відкриття великих родовищ вуглеводнів практично вичерпані. А низька 

ефективність традиційних методів при пошуках родовищ нафти і газу не дозволяє 

забезпечувати необхідне зростання ресурсної бази вуглеводнів.  

Незважаючи на титанічні зусилля багатьох дослідників доля успіху при проведенні 

глибокого буріння у цілому все ще залишається низькою. А це є красномовним свідченням 

того, що дана проблема може бути вирішеною не стільки шляхом вдосконалення окремих 

пошукових методів, скільки правильним використанням результатів їх застосування із 

широким використанням методів математичного  моделювання з використанням сучасної 

комп’ютерної техніки, що на нашу думку, має стати основою для удосконалення методики 
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досліджуваного явища чи об’єкту. Це стимулює розробку нових методичних рішень, здатних 

забезпечувати більш високу вірогідність прогнозних оцінок, здійснюваних до постановки 

глибокого буріння, що і обумовлює високу актуальність проведених нами досліджень. 

В межах Бориславського нафтопромислового району основні поклади нафти і газу 

виявлені в зоні глибинних складок І і ІІ ярусу структур Внутрішньої зони Передкарпатського 

прогину. Пошукові і розвідувальні роботи проводились на 18  площах в першому ярусі і на 10 

площах в другому ярусі, які відповідно включають 17 і 22 структури. Промислові поклади 

нафти в межах Бориславсько-Покутської зони у межах досліджуваного нами 

нафтопромислового району встановлені на 6 площах  першого ярусу і на 7 площах другого 

ярусу структур.   

На сьогоднішній день в промисловій розробці по Бориславському НГВУ у Внутрішній зоні 

Передкарпатськог  прогину знаходяться 7 родовищ – це Бориславське, Новосхідницьке, 

Старосамбірське, Заводівське, Орів-Уличнянське, Мельничинське,  Південно-Монастирецьке 

родовища. Також ведеться дослідно-промислова розробка  трьох родовищ Блажівського, 

Південно-Стинавського і Верхньомасловецького.  Стинавське, Семигинівське і Іваниківське  

родовища знаходяться в консервації.  

Не дивлячись на незначні розміри досліджуваного району, тут з достатньою ступінню 

точності підтверджується досить нерівномірне розприділення розвіданих запасів по 

родовищах, характерне для світового балансу, згідно якого 70%-75% їх  сконцентровано на 

крупних родовищах, що складає менше 10% загальної кількості відкритих родовищ. В 

нашому випадку 56% видобувних запасів нафти  сконцентровано на одному крупному  

Бориславському родовищі, яке в загальній кількості розвіданих родовищ складає 9%. Це – 

єдиний комплекс, який охоплює понад 11 скупчень нафтогазових і озокеритових покладів. 

Причому будова родовища нагадує «ялинку» з двома вершинами. Біля «кореня» розміщені 

малопотужні поклади другої луски Бориславської скиби (так званий піднасув), вище – 

найбільш потужні та розлогі поклади першої луски Бориславської скиби (глибинна складка). 

На першій вершині, що на північ, у воротищенських відкладах – дрібні поклади нафти, на 

другій вершині, у протилежному напрямку в насунених відкладах Берегової і Орівської скиб 

відносно малі поклади малопарафінистої нафти та потужні поклади озокериту. Решту 38%  

запасів нафти і газу розподілені між десяти дрібними (менше 10 млн. т нафти або  

10 млрд. м3 газу) родовищами.  

Розглядаючи розподіл видобувних запасів нафти і газу по структурних елементах, слід 

відзначити, що 63% їх знаходяться в І ярусі, 30% − в ІІ ярусі інші 7% − в Береговій і 

Орівській скибах Карпат. В ІІІ ярусі структур поклади нафти і газу на даний час не виявлені, 

так як палеогенові відклади розкриті тут тільки поодинокими свердловинами.  

Проте, незважаючи на високу вивченість території досліджень є ще суттєві перспективи 

нафтопромислового району, так навіть вивченість першого ярусу хоча найвища в порівнянні 

з нижчими структурними елементами, проте найбільша достовірність структурних побудов в 

південно-східній частині району, де густа сітка пошукових, розвідувальних і експлуатаційних 

свердловин, а у північно-західному напрямку кількість пробурених свердловин поступово 

зменшується (окрім Старосамбірського блоку) і, відповідно, вивченість тут низька. Причому 

виконані побудови в межах Хирівського і Сушицького блоків базуються, в основному, на 

даних сейсморозвідки і загальногеологічних уявленнях.  

Характерною особливістю тектонічної будови Скибової зони є так званий проміжний 

структурний елемент (деякі дослідники відносять його до Внутрішньої зони  

Передкарпатського прогину, а саме, вважають відірваним крилом І ярусу структур). Він 

прослідковується в Бориславському НПР від Попельського блоку і далі на південний схід, з 

ним пов’язані Верхньомасловецьке родовище, а також деякі поклади в Долинському 
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нафтопромисловому районі. Доцільність подальшого вивчення даного тектонічного елементу 

необхідна, оскільки є можливим виявлення нових перспективних об’єктів. 

Безперечно, питання вивчення перспектив нафтогазоносності третього ярусу структур на 

даному етапі розвитку геологорозвідувальних робіт є досить актуальним, але потребує 

додаткових затрат.  

Враховуючи малу вивченість вище згаданих об'єктів, необхідно провести пошуково-

розвідувальні роботи. Напрямок цих робіт необхідно спрямувати на вивчення найбільш 

інформативних об′єктів, обґрунтованих на новій науково-методичній основі.   

Без сумніву, наявність сприятливих структур (пасток) для нафти і газу є одним із основних 

критеріїв при локальній оцінці нафтогазоносності надр. За статистичними  даними більшість 

виявлених у світі запасів нафти і газу (86%) приурочені до пасток структурного 

(антиклінального) типу. Для оцінки перспектив антиклінальних пасток інтерес 

представляють такі параметри як площа пастки, ступінь тектонічної порушеності, амплітуда, 

коефіцієнт інтенсивності структури, замкнутість пастки, саме за цими показники в кінцевому 

результаті визначається величина потенційних ресурсів нафти і газу. 

Отже, нами проведені дослідження, за результатами яких були встановлені кількісні 

параметри локальних структур Бориславського нафтопромислового району та проаналізовано 

характер їх нафтогазоносності. Локальні структури нами було розділено на 2 групи: 

продуктивні та непродуктивні та проведено їх статистичний аналіз. Відповідний аналіз 

проводився наступним чином: на початку встановлено середні значення та щільність 

розподілу таких показників локальних структур як амплітуда, площа, коефіцієнт 

інтенсивності, об’єм складки, довга та коротка вісі складок, коефіцієнт видовження 

структури, щільність тектонічних порушень у межах структури, кут нахилу осьової поверхні. 

При порівнянні середніх значень виділених груп структур використовувся критерій 

Стьюдента t. Результати проведених досліджень показали, що середнє значення площ 

продуктивних структур значно більше за середнє значення площ непродуктивних структур, 

середнє значення об’єму продуктивної складки вище ніж середнє значення об’єму 

непродуктивної складки. В той час такі кількісні показники локальних структур такі як 

середнє значення амплітуди складки, коефіцієнт інтенсивності структури, коефіцієнт 

видовження структури та кут нахилу осьової поверхні непродуктивних складок вищі за 

середнє значення аналогічних їм параметрів продуктивних складок. Проте, слід зазначити, 

що за жодним досліджуваним кількісним параметром структур повністю розділити вибірку за 

групами неможливо. Тому нами для більш повного аналізу було проведено порівняння не 

тільки середніх значень кількісних параметрів структур, але й щільностей розподілу 

кількісних показників структур. Для цього, з використанням формули Стерджесса 

визначались оптимальні величини інтервалів варіювання показників, відповідно в кожному 

інтервалі визначались частості. 

Порівняння щільності розподілу частотностей досліджуваних характеристик структур 

показало, що спостерігається пресічення їх значень. Для кількісної оцінки відмінностей між 

параметрами виділених груп показників використовувався критерій Пірсона – х2. Проте, як і 

по критерію Пірсона х2 так і по критерію Стьюдента t вповністю розподілити вибірку за 

даними показниками на дві групи неможливо. Тому для аналізу розподілу показників в межах 

виділених груп були вирахувані значення коефіцієнта кореляції r, що вказало на велику 

різноманітність зв’язків від дуже сильних до практичної їх відсутності.   

З метою розподілу локальних структур за комплексом досліджуваних показників в 

подальшому наші дослідження здійснювались із застосуванням методу покрокового 

дискримінантного аналізу в результаті реалізації якого було отримано лінійно-дискримінанті 

функції за якими були вирахуванні ймовірності приналежності структур до групи 
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продуктивних і не продуктивних їх середні значення та щільності розподілу ймовірностей 

досліджуваних груп. Результати проведених досліджень показали, що розподіл ймовірностей 

приналежності до групи продуктивних структур суттєво відрізняється від ймовірності 

приналежності до групи непродуктивних та проведений їх регресійний аналіз. 

Проте аналіз розподілу ймовірностей в межах досліджуваних груп неможливий без 

побудови поля кореляції між ймовірностями двох груп. Тому нами були побудовані  

кореляційні поля між ймовірностями та значеннями коефіцієнтів кореляції, аналіз яких 

показав, що співвідношення ймовірностей для різних груп має різний вигляд, що вказує на те, 

що розроблені нами лінійно-дискримінантні функції добре розділяють дані по двох 

досліджуваних групах.  

 
Bilohubko A., Maniuk M. REATION OF LOCAL PROGNOSIS MODELS BASED ON 

THE QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE BORYSLAV OIL AND GAS 
PRODUCTIVE AREA. 

 

 

 

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТІВ З ГАЗОНОСНІСТЮ 

ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВІВ ДОНБАСУ 
 

Вергельська В.В., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 
 

Пластові форми залягання водоносних горизонтів та їх перешарування із безводними зонами, які у 

переважній більшості випадків газоносні, створюють систему газо-водообміну вуглепородного масиву, що 

різко змінюється при техногенному навантаженні, тобто при відпрацюванні вугільних горизонтів, а ще більше 

на відпрацьованих ділянках діючих та закритих шахт. 
 

Пластовые формы залегания водоносных горизонтов и их переслаивание с безводным зонами, которые в 

подавляющем большинстве случаев газоносные, создают систему газо-водообмена углепородного массива, 

которая резко меняется при техногенной нагрузке, то есть при отработке угольных горизонтов, а еще больше 

на отработанных участках действующих и закрытых шахт. 
 

Layered occurrence of subsurface aquifers and their alternation with aquitard horizons that are mainly gas-prone 

habitats stipulate behavior of the water-gas interaction system in a coal rock massif. The latter is drastically changed 

under the mining of coal seams especially for stopings of working and abandoned mines. 

 

Водоносні горизонту вугленосних районів представляють, в більшості випадків, систему 

складних басейнів тріщинно-пластових вод, які ускладнюють відпрацювання в гірничих 

виробках. Водоносні горизонти пов’язані з пісковиками, вапняками, рідше, алевролітами. 

Водоупори переважно представлені аргілітами. Нижче зони активного водообміну алевроліти 

сприяють диференціації розрізу на водоносні горизонти. Водоносність порід карбону 

закономірно зменшується з глибиною і затухає на глибинах 700 – 900 м, крім зон тектонічних 

порушень, особливо скиди і флексури, де висока водонасиченість простежується до глибини 

1000 – 1300 м, а іноді і більше [1]. 

У верхній частині розрізу в осадах кватера, кайнозою і частково мезозою води – прісні. 

Окремі горизонти карбону, де вони залягають на незначних глибинах, також включені в зону 

активного водообміну, для них характерні прісні або слабо солонуваті воді з мінералізацією 2 

– 3 г/л. Загальною рисою, властивою підземним водам всіх районів, є збільшення з глибиною 

мінералізації, вмісту Cl-, Na+ при одночасному зменшенні вмісту Ca++, Mg++ та HCO3
-. Згідно 
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генетичної класифікації А.В. Судіна визначено чотири генетичних типи: сульфатнонатрієві, 

гідрокарбонатнонатрієві, хлормагнієві та хлоркальцієві. Згідно зональності у складі 

нижньокамяновугільного комплексу визначаються зміною сульфатнонатрієвого та 

гідрокарбонатнонатрієвого типів на хлоркальцієві води. Мінералізація сульфатнонатрієвих 

вод коливається від 5,5 до 12,64 г/л. Питома вага в межах 1,0014 – 1,0079 г/см3 [1]. В окремих 

гірничих виробках шахт спостерігається відхилення від існуючої гідрохімічної зональності. 

Води в інтервалі 327 – 346 м мають гідрокарбонатнонатрієвий тип, нижче по розрізу, в 

інтервалі 475 – 889 м – сульфатнонатрієвий з наступною зміною на хлормагнієвий та 

хлоркальцієвий типи. Такі зміни, швидше за все, зумовлені регресивним виклинюванням 

деяких стратиграфічних комплексів, які сприяють утворенню літологічних вікон або впливом 

розривних порушень через які слабомінералізовані води із зони інфільтрації проникають в 

глибокі горизонти. Незначна кількість розчиненого газу вуглеводневого складу у водах 

сульфатнонатрієвого типу визначені в пісковику d3Sd4 в інтервалі 886 – 889 м. Наявність 

вуглеводневого складу у водах сульфатнонатрієвого типу, можна пояснити також впливом 

місць розвантаження глибинних підземних вод [2]. Підземні потоки характеризуються дуже 

специфічним поширенням напорів. Складна конфігурація ізоліній рівних тисків пов’язана з 

фільтраційними властивостями порід, а також наявністю зустрічного потоку вод. Розчинені 

гази азотно-вуглеводневого складу з низькими значеннями гелій-аргонового коефіцієнту, 

біогенного азоту, водню визначаються областями відносно знижених пластових тисків і 

розвитку сульфатнонатрієвого типу вод. 

Гідродинамічні умови газоводонапірного комплексу визначаються концентрацією і 

складом розчинених газів, а також сольового складу пластових вод. Висхідні рухи потоку 

пластових вод (нижче зони активного водообміну) тісно пов'язані зі зміною величин 

пластових тисків. Гази вуглеводневого складу з високим вмістом азоту, важких вуглеводнів 

та підвищеними значеннями гелій-аргонового коефіцієнту приурочені до вод хлоркальцієвого 

типу які поступають на занурені (п'єзомаксимум) частини структури. Води із підвищеною 

мінералізацією та вмістом газів вуглеводневого складу зони ускладненого водообміну 

розглядаються як седиментаційні [2]. 

Умови формування шахтних вод інші, ніж підземних. Гірничими виробками порушується 

не тільки природний режим циркуляції підземних вод, а й природні геохімічні чинники, що 

веде за собою формування нового типу вод за хімічними параметрами. Основним фактором, 

що визначає умови й шляхи формування хімічного складу шахтних вод, є штучно створена в 

гірничих виробках різко окислювальна обстановка, в яку потрапляють підземні води, що 

циркулювали до того у водоносних шарах переважно у відновному середовищі. Завдяки 

підвищеній температурі та хорошій вентиляції гірничих виробок інтенсивно відбуваються 

процеси вивітрювання вугілля і вміщуючих гірських порід, у зв’язку з чим змінюються їх 

властивості, здебільшого підвищується здатність до обмінних реакцій і вилуговування. 

Елементи середовища, в яке надходить проникаюча до шахтних виробок підземна вода, 

докорінно відрізняються від природних і активно впливають на зміну її попередніх 

властивостей. В результаті взаємодії з рудничною атмосферою, що багата на кисень, а, іноді 

утримує багато вуглекислоти і пилу, з відкритими у виробках гірськими породами, 

кріпленням і шахтним обладнанням, склад води, що надійшла до шахти, швидко змінюється. 

Збагачення води вуглекислотою призводить до часткового переходу карбонатів у 

гідрокарбонати і в той же час зменшення рН. Втрата вуглекислоти веде навпаки, до 

збільшення її лужності, переходу у гідрокарбонати в наслідок чого іноді відбувається 

випадання їх в осад. 

Пластові форми залягання водоносних горизонтів та їх перешарування із безводними 

зонами, які у переважній більшості випадків газоносні, створюють систему газо-водообміну 
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вуглепородного масиву, що різко змінюється при техногенному навантаженні, тобто при 

відпрацюванні вугільних горизонтів, а ще більше на відпрацьованих ділянках закритих та 

діючих шахт. 

Часто водоносні горизонти утворюють газонепроникні шари, створюючи перешарування 

зон газоносності та підвищеної водонасиченості у вуглепородному масиві (ДП ВК 

Краснолиманська, ІІІ західна лава, пласта l3, ділянка Північно-Родинська). Такі процеси 

ускладнюють відпрацювання гірничих виробок (ДТЕК Добропіллявугілля, шахта Піонер, 

група пластів т) та попередню дегазацію масиву [1].  

Газ, який може віддавати вуглепородний масив поглинається водою й виноситься за межі 

досліджуваних зон, досліджені зразки води (шахта Свято-Покровська, термін мокрої 

консервації понад 7 років) вказують на збагачення таких вод газом і трансформації 

водоносного горизонту у водогазоносний. 

Водоносні горизонти вуглепромислових районів Донбасу впливають на розробку 

вугільних пластів на різних глибинах та на газові поклади у вуглепородному масиві, 

локалізуючи їх чи виносячи за межі відпрацьованого простору у зв’язку із зміною 

гідрогеологічного режиму після техногенного впливу. 

 

1. Вергельська Н.В., Вергельська В.В. Соболєв М.Ю. Гідрогеологічні особливості 

Красноармійського вуглепромислового району Донецького басейну. 

2. Малыхин М.Я. Газоносность и гидрогеологическая характеристика отложений нижнего 
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У даній роботі були розглянуті можливості виділення перспективних ділянок при наявності сейсмічних, 

каротажних та геохімічних даних. Результатом роботи стало виділення 3 цільових горизонтів, 10 

перспективних ділянок та 4 потенційно перспективні ділянки. Також були підраховані ресурси та ризики для 

цих ділянок. 

 
В данной работе рассмотрены возможности определение перспективных участков при наличии 

сейсмических, каротажных и геохимических данных. Результатом работы стало выделение трех целевых 
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горизонтов, 10 перспективных участков и 4 потенциально перспективных участков. Так же были подсчитаны 

ресурсы и риски для этих участков. 

 

In this work, we study possibility to define prospects and plays in the presence of seismic, well logs and geochemistry 

data. The result of work was the distinguishing of the 3 plays, 10 prospects and 4 leads. In addition, we calculated 

chance of success and risked resources for this prospects. 

 

This paper is devoted to the review of the results of our investigations of oil-gas basin in New 

Zealand. During 2 months our team from Institute of Geology of Taras Shevchenko National 

University of Kyiv worked on the project of Taranaki basin investigation to take part in competition 

Imperial Barrel Award (IBA). We were provided with well-logging data and 2D seismic. After 

several steps of geophysical processing and interpretation we get results, which were approved by 

jury of the IBA and they are represented in that article. 

Nowadays, regional investigations are important as much as local. Regional investigation helps to 

understand the structure of basin, his major characteristics, and particular features. In addition, it 

also gives enough information to distinguish perspective zone and calculate risked resources.  

Our workflow has 4 steps. The first step is an introduction, which includes regional geology and 

tectonic settings. The second step is play identification for source rock, which contains basin 

analysis and well logs interpretation. Next step is play identification for 3 plays, which has seismic 

interpretation and well log interpretation. As a result, we considered volumetric, risk assessment and 

conclusion. Our dataset consists of 2D seismic survey; 9 wells with associated data - Ariki-1, Kora-

1, Pateke-2, Pohokura-2, Tane-1, Taranga1, Tui-1, Wainui-1, Witiora-1; Geochemistry TOC 

Vitrinite; Wells Technical Summary; Time depth data and formation tops.  

Our dataset consists of 2D seismic survey; 9 wells with associated data - Ariki-1, Kora-1, Pateke-

2, Pohokura-2, Tane-1, Taranga1, Tui-1, Wainui-1, Witiora-1; Geochemistry TOC Vitrinite; Wells 

Technical Summary; Time depth data and formation tops.  

Taranaki basin is situated on a shelf of New Zealand. It produces from about 20 fields, ranging 

from the giant Maui gas-condensate field. The Maui Field has been the mainstay of New Zealand’s 

petroleum production since 1979 but is now in decline [2]. 

Evolution of Taranaki basin starts in the Last Cretaceous in rifting phase. Firstly, Rakopi 

formation was sedimented in continental condition, after that North Cape - in coastal condition. 

These two formations are major source rock for Taranaki basin. After that, the short unconformity is 

detected. The passive margin shallow marine conditions lead to sedimentation of Farewell and 

Mangaheva formations that we distinguish as a reservoir. Shallow marine conditions were changed 

by an upper bathyal one. In such conditions, Tangaroa turbidite sandstones were deposited, which 

later covered by carbonates. From Early Miocene, the compressional phase  was started. In this 

phase Miocene reservoir - Moki formation was sedimented [1]. Rakopi formation was sedimented in 

continental conditions and represented by coal. It has the third type of kerogen and now is matched 

to gas window. The most intensive generation of hydrocarbons happens at Early Miocene. North 

Cape formation has the second type of kerogen and is matched to oil window. North Cape fm 

generation starts much later, at Late Miocene. In addition, there are some minor source rocks. Most 

important of them is the Farewell formation which is interpreted by log data as coal. Vitrinite 

reflection and Transformation ratio show that source rocks already matured. Basin analysis shows 

that the major subsidence starts in the Early Miocene and it related to the set-on generation of 

hydrocarbons.  

Taranaki Basin is characterized by its variety of plays. On our polygon we distinguish 3 of them: 

Paleocene, Eocene and Miocene. For all plays we have the same source rock, so in our plays 

description, we include only reservoir and seal formations. Two plays have a local spreading, but 

one is regional.  
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Play 1 is Paleocene age. Territorially, it is located in south-east part of investigated polygon. It is 

outlined around wells Tui-1 and Pateke-2 and limited by Paleocene shoreline.  

As a reservoir, a complex of Kaimiro and Farewell formations acts. It represented by sandstones 

with different clay content. Seal for play 1 is constructed by sequence of Turi shale and mudstone 

with significant thickness and by claystones of Otaroa fm.  

Porosity ups to 20% for clean sandstones. Main doubts connected with a lateral extension of 

Farewell and its edge according to its deeper marine facies. Key risks are questionable quality of 

reservoir, its thickness and lateral extension.  For play 1 we pick out 4 prospects – F1, F2, F3 & F4. 

All prospects have good migration conditions. Reservoir is good enough. Prospect F1 has fault trap 

closure. Prospect success assessed as 0.59. Prospects F2 and F3 are pinch-out traps. Their chance of 

success is also 0.59. The last one F4 is anticline trap with low amplitude. Prospect success estimated 

as 0.66. 

Play 2 is Eocene age. It is located near Kora-1 and Ariki-1 wells in north-east part. In this play 

reservoir is Tarangoa fm (turbidite sandstones), which are lithologically changed to types with 

carbonates. As seal there is sequence of two carbonatic formations Tikorangi & Taimana and 

overlaid mainly clay containing Manganui. For this play, the shows of oil were in Kora-1 well. 

Porosity is about 20%. Oil saturation was estimated as 45%. Key risks for this play - seal integrity 

and non-traditional placing near volcano, which can cause exhaustion of trap because of temperature 

in it. Play success is 0.72. In this play, we defined one prospect Tangaroa, which is volcanic pinch-

out trap. Chance of success is 0.52. 

The 3-rd play is Miocene. In the whole territory of the Taranaki Basin, we detected sandstones, 

which belong to Moki formation. They have turbidities origin and it replaced to deep marine facies. 

Manganui shales covered by Moki sandstones and is defined as the seal. In seismic, Moki 

sandstones have clear phase. Average thickness is 45 m and porosity is 26 %. The main risk for this 

play is seal integrity caused by tectonic activities.  Also in many cases, we doubt in fault 

permeability. The play success is 0.8. 

After seismic interpretation, we can see that Miocene play has four general structures: deep 

marine sediments, two up-lifts, specific subsided zone, which connected to volcanoes. In the 

southeastern part of Taranaki basin we detected 5 prospect areas and on a border – 2 leads. The main 

traps types are fault, anticline and volcanic unconformity. Our leads locate on up-lift and connect 

with wells Pateke-2, Tui-1 and Pohokura-2.  

Prospect M-fault located on eastern part of Taranaki Basin. Trap type is fault. In fault prospects, 

we have major risk in seal integrity. However, it not so hide due to huge thickness of overburden 

layers. Therefore, prospect success is 0.5. Prospect M-Witiora is located on south part close to well 

Witiora-1. This surface type is very similar to type, which discussed before. Chance of success is 

0.7. Prospects M-Wainui and M-Tane locate on central and west parts. Trap type is anticline. For 

this play in anticlines prospects, the main risk is absence of charging and location in the border area 

(data missing). So prospect successes are 0.7 and 0.8. The last prospect is M-Volcano. It locates on 

southern-east part close to well Kora-1. Risk and parameters for this prospect are similar to prospect 

Tangaroa. Chance of success is 0.56.  

We can define 2 leads in Pohokura-2 well. It's only one gas well in our polygon. In Lead P_Moha 

as reservoir we predicted Mohakatino formation or its facial variation, which presented by 

volcanoclastic sandstones. This confirms by low values of Gamma ray, low clay content and 

illustrated by gas effect. As seal are Ariki carbonates and Manganui formation.  

Lead P_FaMa. In this lead we defined probable play, from which gas shows according to 

technical summary; as reservoir are Maui Sand or Mangahewa formation +Farewell. Seal - Turi. 

Also, the gas effect can be observed in logs. 
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After calculation of chance of success CoS (play and prospect success), we also calculated for 

each our prospects by hydrocarbon pore volume (HCPV). We have information about pressure and 

compressional properties of oil, so we calculate only HCPV parameter for oil, which defined as 

gross rock volume, porosity, NG, and oil saturation.  The risked reserves estimated as a 

multiplication of hydrocarbon pore volume by CoS. Our risked reserves for Play 1 are evaluated 

from 253 BCM to 15426 BCM on P50 probability level. The best one is prospect F4 in this play. 

Play 2 Eocene has very small prospects with not big reserves such us 46 BCM. And risked reserves 

in play 3 Miocene has amount from 32 to 145 BCM. The best prospect in Play 3 is MWitiora. The 

most perspective reservoir is Prospect F4 in the Play 1 Paleocene. We recommend to provide 

following activities: exploration drilling for testing prospect MWainui (fault and anticline traps, 

Moki formation); exploration drilling for testing prospect F1 (fault trap, Farewell formation); 2D or 

3D seismic near Pohokura-2 well; 2D or 3D seismic on the north of the polygon near volcanoes; 

making Rock-Eval Pyrolisis for Farewell coals; well logging for Tui-1-well; resistivity logs for 

calculation oil saturation Tane-1, Witiora-1, Pateke-2, Wainui-1. 

 

1. Dominic P. Strogen1, Kyle J. Bland, Jan R. Baur, and Peter R. King. Regional Paleogeography 

and Implications for Petroleum Prospectivity, Taranaki Basin, New Zealand. 

2. GNS Science. New Zealand Petroleum Basins. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ ВАХШСКОЙ 

ЗОНЫ (ТАДЖИКСКАЯ ДЕПРЕССИЯ) 

 

Гадоев Ш.М., студент 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
 

Узагальнено матеріали щодо геологічної будови і нафтогазоносності Вахшської зони (Таджикистан). 

Показано значні перспективи нафтогазоносності глибоко занурених мезозойських товщ. Юрські та крейдові 

відклади вміщують високо пористі пісковики і вапняки, розділені глинистими і соленосними покришками. 

 

Ообобщены материалы о геологическом строении и нефтегазоносности Вахшской зоны (Таджикистан). 

Показаны значительные перспективы нефтегазоносности глубоко погруженных мезозойских толщ. Юрские и 

меловые отложения включают высокопористые песчаники и известняки, разделенные глинистыми и 

соленосными покрышками.  

 

Geological information and oil and gas data of the Vakhsh zones (Tajikistan) are analyzed. Significant oil and gas 

potential of the deep Mesozoic horizons is shown. Jurassic and Cretaceous sediments include highly porous sandstones 

and limestones disunited of clay and salt-bearing seals.  

 

Таджикская (Афгано-Таджикская) межгорная впадина охватывает территорию юго-

западной части Таджикистана, южной – Узбекистана и северной – Афганистана [1, с. 252-
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254; 2]. Она выполнена мощной толщей (до 14-16 км) отложений мезозоя-кайнозоя, причем 

около 6-7 км приходится на неоген-четвертичные осадки. Юрские отложения кимеридж-

титона (гаурдакская свита) сложены гипсами и ангидритами с маломощными прослоями 

известняков. Их мощность достигает 900 м. Нижний мел представлен преимущественно 

терригенными породами, верхний (кампан-маастрихт) – карбонатными. Мощность меловых 

отложений 900 – 2500 м. Палеогеновые отложения выражены переслаиванием гипсов, 

ангидритов и известняков (акджарские слои), известняково-глинистой толщей (бухарские 

слои), карбонатно-терригенным комплексом эоцена, терригенными породами олигоцена. 

Мощность палеогена 300-1200 м. Неогеновые и четвертичные отложения составляет толща 

континентальных преимущественно красноцветных моласс. 

Таджикская депрессия относится эпиплатформенной орогенической области. До 

олигоцена она вместе с юго-западными отрогами Гиссарского хребта и Бухаро-Хивинской 

областью представляла единое целое. В послепалеогеновое время произошло формирование 

межгорной впадины с чертами, присущими складчатым областям. Современный структурный 

план представляется как система чередующихся линейно вытянутых зон поднятий и 

прогибов. 

Нефтегазопоисковые работы в Таджикистане были начаты еще в 1908 году вблизи города 

Исфара на площади Сель-Рохо. Тогда на глубине 248 метров был получен приток нефти 

дебитом 7 тонн в сутки. Дальнейшее поисково-разведочное бурение в пределах юго-

западного Таджикистана показало, что большинство открытых месторождений нефти и газа 

связаны с неглубоко погруженными палеогеновыми отложениями, залегающими на глубинах 

до 3-3,5 км. К настоящему времени, фонд структур, связанных с палеогеном, почти исчерпан. 

Поэтому перспективы новых открытий связывают с глубокопогруженными меловыми и 

юрскими отложениями. 

Среди глубокопогруженных (до 7 км) отложений наибольшими потенциальными 

ресурсами располагают верхнеюрские, которые содержат около 53%, и верхнемеловые – на 

которые приходится 10% от общего объема ресурсов. На остальную часть осадочной толщи, 

включая нижнемеловые и палеогеновые отложения, их приходится около 37%. 

Особенно важной для выявления новых скоплений углеводородов в меловых и юрских 

отложениях является Вахшская зона. На основании анализа литологии мезозойских 

отложений с привлечением доступных данных о распределении в разрезе коллекторов и 

покрышек, нами выполнена предварительная оценка перспектив ее нефтегазоносности.  

Среди юрских отложений наиболее перспективны карбонатные породы верхней части 

разреза. Газоносность карбонатной юры установлена в Душанбинской и Сурхандарьинской 

зонах, причем в последней на месторождении Гаджак залежи газа приурочены к подсолевым 

карбонатам. 

В нижнем мелу наибольший интерес представляют песчано-алевритовые пачки, 

выделяющиеся в несколько продуктивных горизонтов. Открытая пористость коллекторов 

нижнего мела варьирует от 3% до 10-19% при проницаемости 20-30 мД. Суммарная 

мощность пористо-проницаемых горизонтов нижнего мела возрастает в направлении с запада 

на восток от 200-300 м до 350-700 м. В том же направлении отмечается фациальное 

замещение глинистых образований песчано-глинистыми. 

В верхнемеловой части разреза развиты преимущественно карбонатные коллекторы, 

которые группируются в четыре горизонта. Их продуктивность подтверждена на 

месторождениях Андыген, Комсомольское и Кызылтумшук. Карбонатные коллекторы 

характеризуются открытой пористостью в 6-12%; их проницаемость не превышает сотых 

долей мД. 
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Положительная оценка перспектив нефтегазоносности юго-западного Таджикистана 

подтверждается наличием региональных покрышек, разделяющих нефтегазоносные 

комплексы. В мезозойских отложениях таковыми являются глинисто-мергельная пачка 

сенона-турона, глинистая толща альба и соляно-гипсовая толща кимеридж-титона. 

Поисковое бурение на глубокопогруженные горизонты юры и мела целесообразно 

проводить на структурах, где в палеогеновых отложениях уже выявлены залежи 

углеводородов. В то же время, несовпадение структурных планов верхних и нижних 

структурных этажей, следствием чего является смещение сводов с глубиной, а также наличий 

разломов, повышает риск таких работ. Разрез площади Донгуз (рисунок 1) иллюстрирует 

сложное строение подобных объектов. 

 
 

Рисунок 1. Геологический разрез площади Донгуз [2] 

 

В связи с этим, бурению глубоких поисковых скважин должны предшествовать детальные 

сейсмические исследования. Они позволят не только уточнить глубинное геологическое 

строение, но и будут способствовать выявлению неструктурных (литологических) ловушек, 

широкое распространение которых в пределах Вахшской зоны сейчас может лишь 

предполагаться.  

 

1. Маєвський Б., Євдощук М., Лозинський О. Нафтогазоносні провінції світу. – К., 2002. 

2. Отчет по теме: «Обоснование постановки поисково-разведочных работ с целью 

реализации потенциальных возможностей нефтегазоносности перспективных площадей юго-

западного Таджикистана» / Латыфов Х.З., Саидов С., Калининская Г.А. и др. – Душанбе, 

2009. 
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Gadoev S. PETROLEUM POTENTIAL OF THE VAKHSH ZONE (TAJIK 

DEPRESSION) DEEP HORIZONS. 
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Досліджено термічну зрілість збагачених органічною речовиною кам’яновугільних товщ перехідної зони між 

Дніпровсько-Донецькою западиною (ДДз) та Донецькою складчастою структурою (ДСС) з метою оцінки їх 

газогенераційного потенціалу та оцінки перспектив газоносності. Проведено аналіз та оцінку катагенетичної 

та термічної зрілості органічної речовини. На підставі застосування прогнозно-пошукових критеріїв та ознак, 

доповнених статистичними даними щодо залежності відбивної здатності вітриніту від глибини занурення, 

показано, що термічна зрілість досліджених порід відповідає головній фазі газоутворення. Для вивчених площ 

виділені найсприятливіші глибини для генерації та локалізації газу нетрадиційного типу. 

 
Проведены исследования термической зрелости обогащенных органическим веществом каменноугольных 

толщ переходной зоны между Днепровско-Донецкой впадиной (ДДв) и Донецкой складчатой структурой (ДСС) 

с целью оценки их газогенерационного потенциала и оценки перспектив газоносности. Проведен анализ и оценка 

катагенетической и термической зрелости органического вещества. На основании применения прогнозно-

поисковых критериев и признаков, дополненных статистическими данными о зависимости отражательной 

способности витринита от глубины погружения, показано, что термическая зрелость исследованных пород 

соответствует главной фазе газообразования. Для изученных площадей выделены благоприятные глубины для 

генерации и локализации газа нетрадиционного типа. 

 

Thermal maturity of organic matter-rich coal strata transition zone between the Dnieper-Donets depression (DDd) 

and Donetsk folded structure (DFS) to assess their gas generation potential prospects of gas content and assessment. 
The analysis and evaluation katagenetic and thermal maturity of organic matter. Based on forecast-use search criteria 

and features, complemented by statistics on vitrinite reflectivity depending on the depth of immersion, shows that the 

thermal maturity of the studied species meets the main phase of gas generation. For the studied area of the favorable 

depth for the generation and localization of unconventional gas type. 

 

Протягом останніх років проблема видобутку вуглеводнів в Україні набуває все більшого 

значення. Об’єми добування газу з середини 70-х років XX століття знизились з 68,3 до 20 

млрд. куб. м і продовжують знижуватись, а видобуток нафти зменшився з 11,6 до 3,5 млн. т. 

Дорозвідка існуючих покладів вуглеводнів та пошук нових традиційних і нетрадиційних 

джерел нафти та газу є головними завданнями в сфері нафтогазової геології і енергетики. 

Формування вуглеводнів пов'язують з перетворенням органічної речовини впродовж 

занурення басейнів седиментації, що супроводжується поступовим зростанням зрілості 

органічної речовини [1].  

Вивчення органічної речовини у порівнянні з тектонічними процесами, які впливали на 

зміну структурної будови басейну Дніпровсько-Донецької западини (ДДз), дає можливість 

порівняти етапи генерації вуглеводнів з періодами формування нафтогазоносних структур. 

Це зумовлює можливість прогнозувати найбільш перспективні нафтогазоносні 

стратиграфічні рівні та виділяти перспективні райони для здійснення пошуково-

розвідувального буріння.  

Відомі на сьогодні родовища вуглеводнів ДДз розміщені в широкому інтервалі глибин – 

від 300 м до 6750 м та стратиграфічному діапазоні – від докембрійського фундаменту до 

осадових відкладів юрського періоду. Серед них є родовища традиційного типу, пов’язані зі 
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структурними формами осадового чохла – антикліналями, тектонічними та літологічними 

екранами, а також прогнозуються значні за розмірами газові скупчення центрально-

басейнового типу у низькопроникних піщано-алевритових породах та сланцевого газу – у 

глинистих товщах. Таким чином, актуальним залишається завдання визначення найбільш 

перспективних товщ порід із підвищеним вмістом органічної речовини, дослідження їх 

латерального і просторового поширення, виділення основних критеріїв зрілості нафто- і 

газогенеруючих товщ на основі оцінки розподілу показнику відбивної здатності вітриніту 

(R0) як основного індикатора зрілості газогенеруючих товщ.  

Найбільші перспективи у видобутку газу з ущільнених порід пов’язують з територією, яка 

структурно відповідає Бахмутській і Кальміус- Торецькій котловинам. Деякі вітчизняні 

дослідники виокремлюють перехідну зону між ДДз і Донецькою складчастою структурою 

(ДСС), до якої й входять вищезгадані западини. В межах даної перехідної зони знаходяться 

досліджувані структури (Артемівська, Шебелинська, Комишувахська, Слов’янська). 

Геологічна інформація представлена у вигляді даних по дослідженням керну з свердловин: 

Артемівська – 1, Шебелинська – 800, Комишувахська – 4 та Слов’янська – 613. Оптичні 

методи визначення термічної зрілості органічної речовини ґрунтуються на вивченні явищ 

відбиття вітриніту (R0), флюоресценції ліптиніту та кольору і прозорості керогену. 

Коефіцієнт відбиття вітриніту є одним з найбільш досліджуваних біомаркерів, який дає змогу 

оцінити ступені катагенетичних змін органічної речовини з глибиною [2,3].  

В результаті первинної статистичної обробки даних керну по п’яти свердловинах, 

встановлена залежність між відбивною здатністю вітриніту (R0) та глибиною, яка описується 

логарифмічним зв'язком з величиною достовірності апроксимації (R2) в межах від 0,85 до 

0,95 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Графік залежності коефіцієнту відбивної здатності вітриніту від глибини. Вісь ординат -  глибина 

залягання (h, м), вісь абсцис – коефіцієнт відбивної здатності вітриніту (R0, %.) 

 

Закономірна зміна інтенсивності газогенерації і фазового стану вуглеводнів в процесі їх 

генерації, в залежності від зміни геохімічних і термобаричних умов в нафтогазогенераційних 

породах на різних глибинах, вказує на стадійність процесу нафто- і газоутворення або 

вертикальну зональність. Аналіз  поведінки коефіцієнту відбивної здатності вітриніту (R0) з 

глибиною характеризує нафтогазогенераційний потенціал осадової товщі досліджуваних 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

28 

 

площ. У свердловині Артемівська – 1 в інтервалі глибин 1500-4500 м коефіцієнт відбивної 

здатності вітриніту (R0) змінюється в межах від 0,5 до 1,75%, що відповідає головній фазі 

нафтоутворення (МК1 – МК2) та завершується метаноутворенням.  

На глибинах 1500-5000 м термобаричні характеристики свердловин Комишувахська – 4 та 

Слов’янська – 613  відповідають другій зоні мезокатагенезу (МК2) з переходом до першої 

зони апокатагенезу (АК1). На цих стадіях виникає другий максимум газоутворення – в 

основному метановий фізико-хімічний. 

 Перетворення розсіяної органічної речовини розпочинається і завершується 

метаноутворенням. Другий, після біохімічного, і більш значний етап газоутворення 

відбувається на великих глибинах, а інтервал розрізу осадових порід, в якому вона 

проявляється, визначається як головна зона газоутворення (ГЗГ) [1]. Глибини проявів ГЗГ 

відповідають більш жорстким термобаричним умовам. Такі умови спостерігаються і 

проілюстровані на графіку свердловини Шебелинська – 800, де  0,85<R0(%)<2,5 та h=4-6 км. 

Виходячи з результатів побудов можна припустити, що на даній території відбувається 

неперервна генерація флюїдів (вуглеводнів) із глибоко занурених горизонтів.  

У зв’язку з недостатньою геологічною вивченістю території існує значна невизначеність 

в оцінках можливих обсягів і вартості їх видобутку. Однак, первинна інформація про 

характеристики геологічних структур і результати аналізу технологічних аспектів видобутку 

надають можливість провести попередні прогнози перспективності території на вуглеводні 

[4].  

За результатами проведених досліджень встановлено, що органічна речовина 

досліджуваної ділянки є термічно зрілою і достатньо катагенетично перетвореною, щоб 

формувати поклади газу нетрадиційного типу. Про це свідчать встановлена залежність між 

відбивною здатністю вітриніту (R0) та глибиною, яка описується логарифмічним зв'язком з 

величиною достовірності апроксимації (R2) більше ніж 0,8. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІТОЛОГО – ФАЦІАЛЬНОГО СКЛАДУ ПРОДУКТИВНИХ 

ВЕРХНЬОВІЗЕЙСЬКИХ ГОРИЗОНТІВ НАФТОВИХ РОДОВИЩ В МЕЖАХ 

ПЛИСКІВСЬКО-ЛИСОГОРСЬКОГО ВИСТУПУ КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ 

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

 

Ісамбаєва О.І., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
У результаті виконання роботи опрацьовані та систематизовані дані промислових звітів, літературних 

джерел та тематичних карт, що присвячені вивченню відкладів верхньовізейського віку.  Проаналізовано і 

побудовано ряд кореляційних схем та розрізів для з’ясування особливостей залягання продуктивних відкладів, 

зміни їхньої потужності та складу.  

 

В результате выполнения работы разработаны и систематизированы данные промышленных отчетов, 

литературных источников и тематических карт, посвященных изучению отложений верхньовизейського 

возраста. Проанализировано и построено ряд корреляционных схем и разрезов для выяснения особенностей 

залегания продуктивных отложений, изменений их мощности и состава. 
 

As a result of work the data of reports, literature and maps of Upper Visean age deposits were processed and 
systematized. To determine the characteristics of perspective layers and the variability of their thickness, a number of 
cross-sections and correlations were construct. 

 
На даний часу фонді виявлених структур ДДЗ переважають малоамплітудні та невеликі за 

площею об`єкти з незначними запасами, тому основні перспективи відкриття середніх та 

крупних родовищ у ДДЗ пов`язуються з покладами в глибокозалягаючих горизонтах та в 

пастках неантиклінального типу. В таких умовах вирішального значення набувають 

комплексні літолого-фаціальні та палеогеографічні дослідження, спрямовані на встановлення 

седиментаційних факторів нафтогазоносності. 

В останні десятиріччя літолого-фаціальні та палеогеографічні дослідження ДДЗ 

проводились у напрямку регіонального узагальнення наявного обширногогеолого-

геофізичного матеріалу та деталізації літолого-фаціальних особливостей окремих стратонів. 

Роботи Г. Вакарчука, С. Вакарчука, Л. Кононенко, В. Кривошеєва, Я. Лазарука, О. Лукіна, C. 

Мачуліної, А. Самойлюка, В.Шульги та багатьох інших дали новий матеріал для 

встановлення умов осадконакопичення, розповсюдження вузьких літолого-стратиграфічних 

підрозділів візейського ярусу, прогнозу нових типів пасток [3].  

Дана робота присвячена вивченню літолого-фаціальних особливостей, закономірностей 

осадконакопичення та формування візейських осадових порід північно – західної прибортової 

частини ДДЗ, виявленню седиментаційних факторів, які мали вирішальний вплив на характер 

розповсюдження потенційно нафтогазоносних та нафтогазогенеруючих відкладів.   

Було дослідженоСофіївське, Бережівське, Ярошівське і Петрушівське родовища, що  

розташовані в північно-західній частині ДДЗ в межах Плисківсько-Лисогорського виступу 

кристалічного фундаменту, який простягнувся довгою грядою вздовж западини майже в 

широтному напрямку, досягаючи розмірів більш ніж 50 на 20 км. Його формування 

відбувалось в складних геологічних умовах, коли виникав різноспрямований рух блоків 

фундаменту, що вплинуло на формування осадового комплексу. Тут відзначається згущення 

лінеаментів, що утворюють протяжні північно-західні зони, які перетинаються із значно 

менш потужними північно-східними. Будова осадового чохла в районі визначається не тільки 

складною розривною тектонікою, але і наявністю солі, що обумовило існування двох 

структурних поверхів – підсольового і надсольового. Межею структурних поверхів служать 
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соленосні утворення верхнього девону євланівсько-ливенського часу, потужність яких різко 

змінюється на порівняно невеликих відрізках. Максимальні товщини їх приурочені до 

далеких схилів виступу і западин, які оточують його. В найбільш припіднятих ділянках вони 

відсутні [4]. 

В межах виступу кристалічного фундаменту, надсольовий осадовий комплекс майже 

повністю успадковує тектонічну будову кристалічного фундаменту. Там прослідковується 

Софіївсько-Ярошівська зона піднять, в межах якої виділяються відокремлені Василівське, 

Софіївське, Бережівське, Ярошівське підняття і ціла низка малоамплітудних замкнутих і 

напівзамкнутих склепінь [4]. 

Відклади візейського ярусу (C1v) потужністю 400-600м залягають на турнейських і, 

місцями, девонських з різким кутовим та стратиграфічним неузгодженням і поділяються на 

нижньовізейський та верхньовізейськийпід’яруси.  

Складна тектонічна будова у поєднанні з літолого-фаціальною невитриманістю по площі 

окремих пластів, а також незначні амплітуди тектонічних порушень зумовили утворення і 

збереження невеликих за  площею і товщиною самостійних покладів, що  за запасами 

відносяться до дуже дрібних.  

На Софіївському родовищі відклади представлені вапняками і різної потужності пачками 

пісковиків з перешаруваннями алевролітів, аргілітів і вапняків. Загальна потужність 

візейського комплексу порід складає 440-500 м (в склепінній частині структури 

збільшується).Покладинафтивиявлені в горизонтах В-19н,В-20, В-21 та В-26. 

Розвіданатовщапродуктивності становить 308 м: від 3849 м – покрівля горизонту В-19н в 

свердловині 15 до 4157 м – підошва горизонту В-26 в свердловині 9.Верхньовізейські 

колектори продуктивних горизонтів В-19н, В-20 і В-21 відносяться до гранулярних порових 

колекторів і характеризуються високими значеннями відкритої пористості і проникності. 

Пісковики світло-сірого кольору, різнозернисті. В верхній частині розрізу переважно дрібно- 

і середньозернисті, а в нижній частині переважають крупнозернисті, зазвичай масивні і 

пористі. Колектори горизонту В-26 характеризуються більш низькими ємнісними і 

фільтраційними властивостями [4]. 

Що стосується Бережівського родовища, то там присутній лише один продуктивний 

горизонт В-21, який залягає в інтервалі 4140-4237 м. Він є літологічно неоднорідним і   

представлений чергуванням пісковиків, алевролітів і вапняків. Колектори горизонту В-21 

представлені піщано-алевролітовими і карбонатними породами, що насамперед пов’язано з 

історією розвитку та тектонічною характеристикою даного регіону [5]. 

Продуктивними на Петрушівському родовищі є відклади верхньовізейського і 

нижньовізейського під’ярусу. Колектори верхньовізейського під’ярусу теригенні порового і 

порово-тріщинного типу. Комплекс відкладів верхньовізейського під’ярусу товщиною 505-

597 м в основному представлений перемежуванням товщ аргілітів з пластами пісковиків, 

алевролітів, а також вапняків (особливо в нижній частині розрізу) і вміщує продуктивні 

горизонти В-212, В-20н, В-20в, В-19в2, В-19в1. До комплексу відкладів нижньовізейського 

під’ярусу, що складений аргілітами з прошарками глинистих вапняків, алевролітів і 

пісковиків, приурочений продуктивний горизонт В-26в. Товщина відкладів коливається в 

межах від 115 до 158 м [1]. 

Відклади верхньовізейського під’ярусу на Ярошівському родовищі поділяються на дві 

літологічні товщі: нижню – глинисто-карбонатну з прошарками темно-сірих пісковиків і 

верхню – глинисто-алевритову з прошарками вапняків. У товщі верхньовізейського  

під’ярусу виділено ряд піщано-алевритових горизонтів (В-15  В-20), з якими пов’язані 

промислові скупчення нафти. Загальна потужність візейського комплексу порід складає 440-
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500 м (в склепінній частині структури збільшується). Продуктивними є сім горизонтів: В-15, 

В-17В, В-17Н, В-18Н, В-19Н, В-21 та В-26 [2]. 

Висновки: 

1) Для візейського комплексу розподіл потужностей і фаціальна зональність  виразно 

показують, що границя сучасного поширення відкладів не може вважатися границею області 

їх нагромадження і є винятково результатом впливу подальших тектонічних і ерозійних 

процесів.  

2) Для них характерна стійка літолого-палеогеографічна зональність, обумовлена 

успадкованістю тектонічного розвитку ДДЗ.  

3) Із південного сходу на північний захід і від осьової зони до бортів, у напрямку 

поширення трансгресій, відбувається поступова зміна морських фацій перехідними і 

континентальними, що добре відмічається по зміні фаціальних комплексів. Загальна 

фаціальна зональність цілком співпадає з типовою для епіконтинентального моря теплої 

гумідної кліматичної зони.  

4) У пізньовізейський часмілководне море безупинно розширювалося на північний захід 

та убік бортів. Це відбувалося разом з активною гідродинамікою басейну і складними 

тектонічними рухами, що призвело до відкладання піщано-алевритових осадківразом з глин і 

карбонатів.  

5) Нафтогазоносність даних родовищ погіршується з північного заходу на південний 

схід, так як у даному напрямку зростає глибина залягання та зернистість порід.   
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MACERALS OF DEVONIAN AND CARBONIFEROUS PETROLEUM SOURCE ROCKS 

WITHIN SOUTHERN BORDER OF DNIEPER-DONETS BASIN 

 

Карпенко І.О., студент 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Дане дослідження спрямоване на виявлення нафтогазоматеринських порід уздовж південного борту і в 

південно-прибортовій зоні Дніпровсько-Донецького басейну. Отримані результати є основою для просторової 

моделі нафтової системи. У дослідженні було використано близько 240 шліфів і аншліфів і геолого-геофізичні 

дані по 53 опорним свердловинам. Девонська підсольова формація (D3fr2vr) утворена чорними бітумінозними 

пісковиками, чорними мергелями, глинистими вапняками, доломітами, що перешаровуються с бітумінозними 

аргілітами і містять значний вміст органічної речовини з високим генеруючим потенціалом. Міжсольова 

девонская фомація (D3fm1zd-el) утворена глинистими алевролітами і пісковиками зі значним вмістом наземної 

і морської органічної речовини (типу II-III). Карбонатні материнські породи турнейского віку мають значний 

вміст морської і наземної органічної речовини, вміст якої залежить від локальних умов седиментації палео-

середовища (тип ОВ II-III і I-II). Верхньо-візейські Рудовські Шари є найбільш перспективною формацією для 

подальшої розвідки на сланцевий газ, утворені глинисто-кременистою породою зі значним вмістом органічної 

речовини до 10%, що перешаровується з карбонатними шарами. Горизонти нижнього серпухівского і верхнього 

серпухівского ярусів містять численні дуже тонкі сапропелеві вугільні пласти, утворені липтинітом, 

ліптодейтритом, мікро- і макроспоринітом з високим потенціалом нафто-конденсато-генераціі (тип II ОВ), 

які перешаровуються з більшістю дрібнозернистих алевролітів з тонкими вітринітовими вугільними 

пластами. 

 

Данное исследование направлено на выявление нефтегазоматеринских пород в зоне южного борта и  южно-

прибортовой части Днепровско-Донецкого бассейна. Полученные результаты являются основой для 

пространственной модели нефтяной системы изучаемой области. В исследовании было использовано около 240 

шлифов и аншлифов и геолого-геофизические данные по 53 опорным скважинам. Девонская подсолевая 

формация (D3fr2vr) образована черными битуминозными песчаниками, черными мергелями, глинистыми 

известняками, доломитами переслаивающимися с битуминозными аргиллитами и характеризуется 

значительным содержание органического вещества с высоким генерирующим потенциалом. Межсолевая 

девонская формация (D3fm1zd -el) образованна глинистыми алевролитами и песчаниками со значительным 

содержанием наземного и морского органического вещества (типа II-III). Материнские породы турнейского 

возраста имеют значительное содержание морского и наземного органического вещества, содержание 

которого зависит от условий седиментации палео-среды (тип ОВ III и I-II). Верхневизейские Рудовские Слои 

являются наиболее перспективной формацией для дальнейшей разведки на сланцевый газ. Рудовские слои 

образованы глинисто-кремнистой породой со значительным содержанием органического вещества (ТОС до 

10%), которая переслаивается с карбонатными пластами. Горизонты нижнесерпуховского яруса и 

верхнесерпуховского ярусов содержат многочисленные очень тонкие сапропелевые угольные пласты, 

образованные липтинитом, липтодейтритом, микро- и макроспоринитом, резинитом с высоким потенциалом 

нефте-конденсато-генерации (типа II ОВ), которые переслаиваются с большинством мелкозернистых 

алевролитов с тонкими витринитовыми угольными пластами. 

 

Present study aims to identify petroleum source rocks along the Southern border of Dnieper-Donets basin. The 

results are the basis for spatial model oil system of the study area. The study has been used more than 240 thin sections 

and polished sections and geological and geophysical data on 53 key wells. Obtained results are the basis for a spatial 

model of petroleum system of the studied area. Devonian sub-salt section (D2ef-zv and D3fr2vr) formed by black 

bituminous sandstones, black marls, clay-rich limestone, dolomites with bituminous argillites and contain significant 

content of organic matter with high generating potential as well as intra-salt section( D3fm1zd-el) formed by 

argillaceous siltstones and sandstones with significant content of terrestrial and marine OM (type II-III). Source rocks 

of Tournaisian age has significant content of marine and terrrasial organic matter which depends on sedimentation 

paleo-environment (OM type III and I-II). Upper Visean Rudov Beds is the most promising formation for further shale 

gas exploration formed by argillaceous siliceous shale with significant content of organic matter up to 10%. Lower 

Serpukhovian and Upper Serpukhovian horizons contain numerous very thick sapropelic coal beds formed by liptinite, 

liptidetrite, micro- and makrosporinite with high oil generating potential (II type of OM) interbedded with the majority 

of fine-grained siltstones with thick vitrinite coal beds.  
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Carboniferous and Devonian formations include numerous organic-rich horizons within the 

Southern border zone of DDB. Main source rocks horizons were identified using several hundreds 

of thin-section samples and polished samples, well logging data, core descriptions and previous 

geochemical studies. Majority of litho-facies in Bashkirian section are represented by argillaceous 

fine-grained siltstones and sandstones with absence or very low content of organic matter. 

Numerous coal beds were identified in horizons: b-1, b-2-b-4, b-6, b-8, b-10. Coal beds in horizons 

b-1-b-2 contain significant quantities of micro- and makrosporinite, liptinite with major part of 

vitrinite (levigelite and attrite). Upper Serpukhovian horizons s-1-s-3 include very thick sapropelic 

coal beds formed by liptidetrite, makrosporinite interbedded with the majority of fine-grained 

siltstone. Probably same horizons were identified in deep NW part of the DDB - dark limestones and 

black carbonate shale with high TOC content and oil-prone type of kerogen [4]. Lower horizons s-7-

s-8 are formed by exinite-rich fine-grained siltsones. Two major organic-rich horizons are well 

recognized via logging data: up to 3-8 meters thick organic-rich beds overlying sandstone reservoirs 

S-8-S-9. Coal beds were identified in Lower Serpukhovian horizons s-19-s-20 in lower part of C1s1 

section has very high oil generating potential. These horizons are formed by thick beds on 

sapropelic coal interbedded with argillaceous siltstone. Lowest Serpukhovian horizons s-22-s-23 are 

overlying the surface of unconformity above Upper Visean section. Fine-grained sandstones contain 

significant quantities of vitrinite, textinite fusinite, semifusinite with minor part of liptinite. Looks 

like porous semifusinite particle is oil saturated in polished sample from Rudenkivska 2. The same 

Lower Serpukhovian horizons were described by previous studies and include sapropelic coal beds 

and organic-rich shale with TOC up to 67% and 7.6% with high HI varies from 267 to 365 mgHC g–

1TOC [4]. Most of Upper Visean transgressive sequences (v-14-v-21) are formed by silty or sandy 

argillites with minor content of carbonate minerals (0-20%). Previous study evaluated its TOC 

content up to 2.5% [2,3]. Upper Visean horizons v-19-v-21 contain argillaceous siltstone beds with 

significant content of cutinite (5-10%) and several vitrinite coal beds with significant content of 

fusinite (20-35%) and thick microsporinite beds. Argillaceous carbonate shale v-22 has relatively 

higher content of organic matter which is recognizable by logging data as well as it was mentioned 

in previous studies (TOC 1.0-4.2%; HI=50-100 mgHC g–1TOC) [1]. Rudov Beds (v-23) has one of 

the highest generating potential among source rocks in DDB, but it was not identified in the most 

part of the studied area. But in the SE part of studied area (Kernosivka area, Bagatoiske field) it has 

30-35 meters of thickness and very high content of organic matter identified by geochemical 

analysis and well logging data. Lower Visean section together with Tournaisian section and part of 

Upper Devonian (D3fm3oz-ch) is forming Carbonate Platform up to 800 meters thick which 

includes various carbonate litho-facies. Touranisian section is included in to Carbonate Platform, in 

the NW of studied area it is formed by interbedded argillites, carbonate beds, sandstones and coal 

beds similar to Lower Visean section in this area. Several organic-rich sandy siltstone samples were 

identified within the coastal marine zone of lower horizons of Tournaisian section along the Souter 

regional fault (Mykhailivska, Ostapivsko-Belotserkivksa). Samples contain large intrusions of 

chalcopyrite, natural fractures and particles of identified organic matter. According to recently 

published study [5], TOC content in carbonates of Tournaisian section in the Central and SE part of 

studied area varies from 0.2 to 7.9%, in the carbonate-clay litho-facies - from 0.5 to 22.2%. 

Devonian sediments within the studied area consist of five lithological units: subsalt, lower salt, 

intra-salt, upper salt and above-salt.  

Conclusions: Sub-salt formations D2ef-zv and D3fr2vr are formed by black bituminous 

sandstones, black marls, clay-rich limestone, dolomites with bituminous argillites and contain 

significant content of organic matter with highest generating potentials throughout the Devonian 

section.  
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- Sulfate-carbonate-argillite formation overlying upper salt section D3fm2mk has organic-rich 

litho-facies with uncertain generating potential.  

- Intra-salt section D3fm1zd-el formed by argillaceous siltstones and sandstones with 

significant content of terrestrial and marine OM (type II-III) with microfractures filled with bitumen 

and oil saturated sandstones.  

- D3fm3dn-lb includes black limestone beds, black vitrinite-rich argillites and coals with 

unknown generating potential.  

- D3fm1oz-hv is formed by overlying carbonate formation and underlying terrigenous shale 

formation, which was formed in the sub-continental conditions and is enriched by OM of terrestrial 

origin. Overlying carbonates contain marine black limestones with high generating potential within 

the open marine paleo-environment area.  

- Tournaisian sources contain 2.2-5.2% of TOC (I and II-III types) 

-  Lower Visean section contains thick source rock beds only in far NW part of studied area. 

- Rudov Beds (v-23) was identified in SE part of studied area (Kernosivka area, Bagatoiske 

field) where it has 30-35 meters of thickness and up to 10% of TOC. 

- Most Upper Visean transgressive sequences (v-14-v-21) has up to 2.5% of TOC content and 

predominantly terrestrial OM (III type), horizon v-22 has TOC 1.0-4.2% with (III type), horizon v-

19 contain siltstone beds with very high liptinite content but bed’s thickness is insignificant. 

- Most of Lower Serpukhovian and Upper Serpukhovian horizons contain numerous very 

thick sapropelic coal beds formed by liptinite, liptidetrite, micro- and makrosporinite with high oil 

generating potential (I-II type of OM) interbedded with the majority of fine-grained siltstones with 

thick vitrinite coal beds.  

- Bashkirian section is formed by fine-grained siltstones and sandstones with low content of 

terrestrial organic matter and numerous coal beds mainly formed by vitrinite, but several of them 

contain liptinite and microsporinite. 
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Касап Ю.В., студентка 
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Виявлення особливостей геологічної будови середньодевонських відкладів Переддобрудзького прогину, 

просторового розміщення продуктивної товщі та визначення перспективи нафтогазоносності. Для 

комплексного дослідження даної проблеми використовувались структурно-тектонічний та літолого-

фаціальний аналізи, проводилась систематизація геологічної інформації.  

 

Выявление особенностей геологического строения среднедевонских отложений Преддобруджинского 

прогиба, пространственного размещения продуктивной толщи и определение перспектив нефтегазоносности. 

Для комплексного исследования данной проблемы использовались структурно-тектонический и литолого-

фациального анализа, проводилась систематизация геологической информации. 

 

Detecting of features of the geological structure of middle-devonian sediments of the Pre-Dobrogea depression, 

spatial distribution of productive layers and perspectives of oil and gas. Structural-tectonic and lithofacies analyzes 

were used to study this problem and systematization of geological information was conducted. 

 

З огляду на постійне зростання цін на імпортні традиційні енергоносії та необхідність 

забезпечення енергетичної безпеки України дедалі більш актуальним стає обґрунтування 

перспектив нафтогазоносності південного регіону України. Так як у світовій економіці 

видобуток нафти і природного газу вже давно перемістився на морський шельф, то 

стратегічним напрямом розвитку нафтогазового комплексу України є освоєння вуглеводневої 

сировини в українському секторі Чорного моря, а саме у межах Переддобрудзького               

прогину [9]. 

Переддобрудзький прогин палеозойського віку знаходиться між південно–західним кутом 

Східноєвропейської платформи (СЄП) та складчастою гірською спорудою Добруджі. По 

відношенню до СЄП прогин є крайовим платформним прогином, а стосовно орогену 

Добруджі – пригеосинклінальним. Переддобрудзький прогин – це похована складна грабен–

синкліналь, орієнтована в північно–західному напрямку [7] і включає Зміїний виступ 

(Кілійсько-Зміїне підняття) та Нижньодністровську западину (Криловський прогин). 

До Переддобрудзького прогину приурочена однойменна – Переддобрудзька 

нафтогазоносна область (НГО), яка охоплює не лише шельф Чорного моря, а й значну 

материкову частину України. Сумарні видобувні ресурси північно-західного шельфу Чорного 

моря оцінені до 700 млн. т умовного палива, тому для розвитку нафтогазового комплексу 

України першочерговим завданням є освоєння вуглеводневої сировини в українському 

секторі Чорного моря. Тут перспективи пов’язують із відкладами неогену, майкопської серії, 

еоцену, палеоцену, нижньої і верхньої крейди, юри. Девонські відклади у межах шельфу 

свердловинами не розкриті, так як залягають на значній глибині. Відносно материкової 

частини, то нафтові прояви виявлені у межах Білоліського блоку на Східно-Саратській і 

Жовтоярській ділянках. У сульфатно-карбонатній товщі середнього і верхнього девону 

відкрито два однойменних промислових родовища нафти: Східно-Саратське (розвідані запаси 

22,84 млн. т) і Жовтоярське (запаси 5,61 млн. т). Геофізичні матеріали [8] підтверджують, що 

найбільш опущена ділянка Переддобрудзького палеозойського прогину знаходиться на 

крайньому південному сході, де відмітка підошви сульфатно-карбонатної товщі досягає мінус 
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7,0 км. На підвищених ділянках (пн-зх) підошва середнього девону залягає на відмітках мінус 

2,0 – 3,0 км і, враховуючи значну потужність відкладів, товща викликає пошуковий інтерес. 

Основні перспективи нафтогазоносності пов’язують із кембрійським, силурійським, 

нижньодевонським, перм-тріасовим, юрським та неогеновим комплексом порід. В якості 

перспективних наводяться дві структури – Приморська і Широківська. Перш за все, до 

перспективної території відноситься область південно-західного схилу СЄП, котра 

характеризується скороченням стратиграфічного діапазону осадових відкладів, але в той же 

час товщина осадової товщі дорівнює 4,5-8 км. Простежується також ряд перспективних 

об’єктів (9) у західній частині Тузлівського грабену [3]. 

Прогнозування нафтогазоносності передбачає уточнення моделі геологічної будови на 

основі сучасних уявлень геодинамічного розвитку чорноморського регіону. Виявляючи 

перспективні об’єкти Переддобрудзького прогину,слід базуватись на загальних критеріях [6]: 

1. Фаціально-літологічні критерії: 

 Достатня потужність осадової товщі (до 8 км), яка вміщує порівняно витримані 

перспективні горизонти з оцінками та прогнозними ресурсами. 

На окремих етапах геологічного розвитку Переддобрудзький прогин зазнавав активного 

опускання з швидким накопиченням відкладів, що спостерігається у розрізах відкладів 

прогину: венду–середнього палеозою та девону (з потужністю девонських відкладів понад 

2500 м) і карбону та мезозою в юрі. Тобто, чим більша потужність, об’єм осадків, швидкість 

їх накопичення, тим більша ймовірність процесів нафтогазоутворення. 

 Сприятливе поєднання в геологічному розрізі порід різного літологічного складу, а 

також продукуючих, акумулюючих і екрануючих комплексів [9]: середньо-верхньодевонські 

відклади Переддобрудзького прогину характеризуються циклічною структурою (20 

сульфатно-карбонатних циклітів). Верхня частина цикліту звичайно представлена 

ангідритами, середня – сульфатно-карбонатними нашаруваннями, нижня – водоростевими 

вапняками, з базальним кластично-пелітовим горизонтом. Породи-колектори тріщинного і 

гранулярного-тріщиного типу. Екрануючими горизонтами служать ангідрити, меншою мірою 

аргіліти. Специфіка мезоциклічної структури розрізу в межах окремих ділянок 

Переддобрудзького прогину спричинила розвиток декількох нафтогазоносних горизонтів 

локального, зонального, субреґіонального та реґіонального типів [3].  

2. Структурно-тектонічні критерії зовнішнього крила Переддобрудзького прогину, в т.ч. 

Білоліського блоку, до яких належать розривні (розломи) та складчасті (складки) структури: 

 Антиклінальні структури-пастки характерні для Східно-Саратського та Жовтоярського 

родовищ, розкриті в склепіневій частині антикліналей в межах Білоліського блоку. 

 У середньому і пізньому девоні почалася загальна інверсія. В цей час закладаються 

Алуатський і Тузлівський грабени. Інверсія супроводжувалась магматизмом і дробленням на 

блоки, в результаті чого утворились численні глибинні розломи, що служать каналами для 

вертикальної міграції флюїдів нафти і газу [7].  

3. Геохімічні та температурні критерії: 

Середньодевонські відклади в межах Білоліського блоку розкриті свердловинами в східній 

частині Саратсько-Тузлівського грабену (св. 3-у, 4-у, 5-у, 6-у, Саратська 6 – 6-С, 

Балабанівська 1 – 1-Б, Тузлівська 2 – 2-Т). Дані вітринітової термометрії, отримані за 

методикою А. В. Іванової [4, 5, с.32-36], показали, що палеогеотермальні градієнти осадової 

товщі складають 75-75,3 ◦C/км. Середньодевонські відклади залягають на глибині від 2655 м 

(св. 6-С) до 3335 (св. 2-С) м і знаходяться на стадіях мезокатагенезу (МК1 – МК5) – 

апокатагенезу (АК) [2]. Із роботи [9] відомо, що стадія МК2 відповідає головній фазі 

нафтоутворення.  
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Таким чином, у межах Переддобрудзького прогину на українському шельфі Чорного моря 

перспективними нафтогазоносними відкладами є неогенові, майкопської серії, еоценові, 

палеоценові, нижньої і верхньої крейди та юри. Девонські відклади тут сконцентровані на 

значних глибинах (понад 4,5 км) та не розкриті свердловинами. Провівши аналогію із 

материковою частиною Переддобрудзького прогину, в межах якого вперше у відкладах 

палеозою – в сульфатно-карбонатній товщі девону були одержані слабкі притоки нафти 

(Східно-Саратське родовище, св. 6–С), то девонські відклади викликають підвищений 

нафтогазогеологічний інтерес. Однак постає проблема – видобуток нафти чи газу із великих 

глибин. З іншої сторони, середньодевонські відклади є досить перспективними на суходолі. 

Доказом цього є потужна осадова товща, зокрема потужність девону (понад 2,5 км), 

геодинамічний і тектонічний розвиток, що зумовив неодноразове чергування низхідних та 

висхідних рухів і відповідну літолого-фаціальну мінливість відкладів. Породи-колектори 

тріщинного і гранулярного-тріщиного типу.  

На сьогодні стратегічно важливим напрямом є залучення іноземних інвестицій та 

впровадження геологорозвідувальних робіт для дорозвідки вивчених площ в районі 

Переддобрудзького прогину української акваторії Чорного моря.. Відкриття покладів, пов’язаних 

з відкладами середнього-верхнього девону дасть змогу наростити вуглеводнево-ресурсну базу 

України та забезпечити стабільний видобуток як нафти, так газу і конденсату.  
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ЛІТОЛОГІЯ ТА ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТРАТИГРАФІЇ ДЕВОНУ 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО БЛОКУ (ЗА ДАНИМИ ПОШУКОВОГО БУРІННЯ) 

 

Киселевич С.Л., студент 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

  
Наведено мікроскопічна характеристика основних різновидів девонських порід, розкритих 

Перемишлянською свердловиною (Західний регіон України). Значні інтервали розрізу складені глинистими 

породами. Нетиповими для девонських відкладів регіону є базальти, вік яких потребує уточнення. 

 

Приведены результаты микроскопического изучения разновидностей девонских пород, вскрытых 

Перемышлянской скважиной (Западный регион Украины). Значительные интервалы разреза сложены 

глинистыми породами. Нетипичными для девонских отложений региона являются базальты, возраст которых 

требует уточнения. 

 

The results of some Devonian rocks microscopic study from the Peremyshlyany well (Western region of Ukraine) are 

presented. Significant intervals of the cross section are composed of clay rocks. The age of atypical basalts for Devonian 

formachion of stadin region shold be clarification. 

 

Прермишлянський блок розташований у межах трьох крупних геоструктурних областей (із 

північного сходу на південний захід): південно-західної окраїни Східноєвропейської 

платформи (СЄП), її молодого обрамлення – Західноєвропейської платформи (ЗЄП) і 

сформованого на її фундаменті Передкарпатського прогину [2].  

Девонська система в об’ємі нижнього, середнього та верхнього відділів виділяється в 

Розтоцькій і Литовезькій зонах, де вона розкрита великою кількістю свердловин і досягає 

товщини, що перевищує 3 км. У Рава-Руській зоні відома дислокована (кути падіння по керну 

30-90º) товща перехідних силурійсько-девонських відкладів, з розкритою товщиною 860 м. 

Нижня частина товщі складена граптолітовими сланцями, які у верхній частині змінюється 

перешаруванням чорних аргілітів, алевролітів з прошарками вапняків. 

Відклади девону західному регіоні, представлені аргілітами із прошарками алевролітів, 

мергелями, вапняками переважно брахіоподовими тощо лохківського ярусу; товщею 

континентальних утворень древнього червоного пісковику (old-red sandstone) у вигляді 

перешарування пісковиків, алевролітів і аргілітів нерозчленованих празького і емського ярусів 

нижнього девону. У місцевій стратиграфічній схемі до нижнього відділу відносяться 

тіверська та дністерська серії [1].  

Відклади середнього та верхнього девону зі стратиграфічною та кутовою незгідностями 

залягають на різних частинах розрізу нижнього девону і представлені чергуванням доломітів, 

аргілітів, алевролітів і ангідритів із рідкими прошарками пісковиків і вапняків і представлені 

західноукраїнською, червоноградською і нововолинською серіями місцевої стратиграфічної 

схеми [1]. 

У зв’язку із перспективністю девонських відкладів на пошуки вуглеводнів пробурена 

Перемишлянська пошукова свердловина, яка мала на меті розкрити повний розріз девону та 

оцінити його нафтогазоносність. До цього часу жодна з численних свердловин не розкривала 

розріз девону у цьому районі повністю. Лише одна з них пройшла по утвореннях девону 

800м, але так і не вийшла із них. 

Автором макроскопічно та під мікроскопом (у прозорих шліфах) вивчено вісім фрагментів 

керну із Перемишлянської свердловини, підняті з глибин 501,3м (вапняк 

прихованокристалічний доломітизований із значним вмістом органічних решток); 2383-239м 

(аргіліт тонкошаруватий із домішкою алеврит-піщаного матеріалу та органічними рештками); 
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3500-3503 м (аргіліт алевритистий); 3589-3600 м (пісковик середньозернистий кварцовий на 

гідрослюдисто-кварцовому цементі); 3960,21-3960,63 м (верхня частина керну – 0,25 м - 

базальт мигдалекам’яний альбітизований; середня частина керну – 0,02 м- базальт 

мигдалекам’яний альбітизований із елементами прожилкової текстури; нижня частина керну 

– 0,08 м - контакт зливного кварцитовидного пісковику із дрібно-шаруватим пісковиком). 

Типові представники вивчених порід наведено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1. Основні різновиди девонських порід під мікроскопом (ніколі ×): а- вапняк доломітизований із 

органічними рештками; б - аргіліт тонкошаруватий; в - пісковик середньозернистий кварцовий; г - базальт 

мигдалекам’яний альбітизований. 

 

Результати досліджень показують, що розкриті Перемишлянською свердловиною 

девонські відклади вміщують інтервали, складені аргілітами. Ці породи можуть розглядатись 

і як нафтогазоматеринські, і як преспективні на сланцевий газ. Для оцінки їх 

нафтогазогенераційного потенціалу необхідно детальне вивчення вмісту та складу наявної у 

цих породах органічної речовини, оцінка рівня термічної зрілості.  

Незвичайними для розрізу девону західного регіону є магматичні породи основного складу 

– мигдалокам’яні базальти, розкриті на глибині 3960,21–3960,63 м. На відміну від 
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Дніпровсько-Донецької западини, магматичні породи для девону Волино-Подільської плити 

не характерні. Вони типові для більш давніх вендських відкладів. Виходячи з цього, 

уточнення віку розкритих базальтів на основі вивчення палеонтологічних решток вміщуючи 

порід, є дуже актуальним.  

 

1. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України у двох томах. Т.1: 

Cтратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. ред. П.Ф. Гожик. – 

К.: ІГН НАН України, 2013.  

2. Тектонічна карта України. Масштаб 1: 1 000 000. Пояснювальна записка. Ч. І / Відп. ред. 

Д.С. Гурський, С.С. Круглов. –  К., 2007 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ГЕОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ В МЕЖАХ 

ТЕКТОНІЧНО-ЕКРАНОВАНИХ ПОКЛАДІВ НЕДІЛЬНОЇ СТРУКТУРИ 
 

Куліш А.П., аспірант 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Проаналізовано потенціал приповерхневих геохімічних методів досліджень у світлі необхідності дешевих і 

експресних методів розвідки вуглеводнів. Описана методика геолого-структурно-термо-атмогеохімічних 

досліджень для пошуків нафти і газу. Було отримано інформацію про проникність розломних зон на Недільній 

структурі. Оцінено перспективи розвитку тектонічно-екранованих покладів в межах досліджуваної ділянки. 

 

Был проанализирован потенциал приповерхностных геохимических методов исследований в свете 

необходимости дешевых и экспрессных методов разведки углеводородов. Описана методика геолого-

структурно-термо-атмогеохимических исследований для поисков нефти и газа. Была получена информация о 

проницаемости разломных зон на Недильной структуре. Оценены перспективы развития тектонически-

экранированных залежей в пределах исследуемого участка. 

 

The potential of near surface geochemical surveys in lights of necessity of cheap and express oil and gas prospecting 

methods were analyzed. The structural-thermo-atmogeochemical technology for searching hydrocarbons was described. 

Information about permeability of the faults at Nedilna structure was obtained. Prospects of developing of tectonically 

screened accumulations at the investigated area were estimated. 

 

В сучасних умовах існує необхідність розробки малозатратних та експресних технологій 

пошуків родовищ вуглеводнів. Головним принципом успішного прогнозування покладів 

корисних копалин є системність та комплексність [5, с.259]. 

Однією з таких технологій є методика геолого-структурно-термо-атмогеохімічних 

досліджень (СТАГД), розроблена провідним фахівцем Інституту геологічних наук НАН 

України Багрієм І.Д. Вона являє собою систему методів, принципів, критеріїв, що пояснюють 

процеси формування, концентрації, закономірності розподілу вуглеводнів як в осадовому 
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чохлі так і в гетерогенному фундаменті і вирішує проблеми прогнозування, пошуків, розвідки 

та розробки вуглеводневих родовищ на суходолі та в акваторії морів [2, с.24].  

Основними функціональними складовими технології є термо-атмогеохімічні 

приповерхневі полігонні дослідження, що включають геохімічні, радіометричні та 

газогеохімічні (за вільними вуглеводнями – метан, етан, пропан, бутан та інші; за 

невуглеводневими газами – радон, торон, гелій, водень, вуглекислий газ) дослідження, 

побудову структурно-тектонічних, стратиграфічних, седиментаційних моделей [1, с.12]. 

Виникнення геохімічних аномалій над покладами вуглеводнів пов’язано з розломно-

тріщинуватими зонами міграції газів і ділянками з підвищеною флюїдопроникністю. 

Вимірювання вмісту глибинних газів біля поверхні землі дозволяє встановлювати ці зони [4, 

с.24]. В поєднанні з результатами інтерпретації сейсмометричних досліджень, стає можливим 

прогнозування наявності тектонічно-екранованих покладів в межах перспективних ділянок 

[3, с.16].  

В даній роботі були опрацьована геологічна інформація Недільної структури та дані 

вимірювання СТАГД на відповідній ділянці.  

Недільна локальна структура розташована в межах Північно-Скворцівської площі, 

південно-східної частини Північного борту ДДЗ. Вона являє собою малоамплітудну 

антикліналь мінливого простягання, ускладнену розломами. Продуктивність Недільної 

структури на даний час недостатньо вивчена. 

Для визначення ділянок з тектонічно-екранованими покладами були побудовані карти 

вмістів радону та метану за даними вимірювання СТАГД. Потім було визначено 

горизонтальні відстані до найближчого закартованого розлому в кожній точці вимірювання 

геохімічних параметрів. Для цього використано карту розломів по поверхні горизонту C1v2, 

що була побудована на основі сейсмічних даних. Як результат опрацювання даних, була 

створена карта відношення вмісту радону і відстаней до розломів (рисунок 1); за нею можна 

визначити, в яких місцях розломи являються провідними каналами для флюїдів, а в яких - 

екранами. 

 
Рисунок 1. Карта відношення вмісту радону і горизонтальної відстані до розломів. 
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За картою вмісту радону було побудовано додаткові поперечні малоамплатудні розломні 

зони, що не були визначені за даними сейсморозвідки. Ці розломи ділять Недільну структуру 

на декілька блоків. Перспективність тектонічно-екранованих ділянок була встановлена на 

основі побудованих карт, зокрема вмісту метану та відношенню вмісту радону і відстані до 

розлому.  

На досліджуваній ділянці було виявлено три перспективні тектонічно-екрановані зони, які 

потенційно можуть містити поклади газу. 
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СПІКУЛОВІ ВАПНЯКИ ТА СПІКУЛІТИ  

У НИЖНЬОМУ КАРБОНІ ДОНО-ДНІПРОВСЬКОГО ПРОГИНУ 

 

Лящова М.П., аспірантка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
З інтервалу (Водянівська площа Дніпровсько-Донецької западини), що за форамініферами ймовірно 

відноситься до верхів турне, описано спікулові вапняки. Показано, що збагачені спікулами кременистих губок 

породи нижнього карбону часто трапляються у Донецькому басейні і Дніпровсько-Донецькій западині на двох 

стратиграфічних рівнях– у верхах турне та у середині візе. 

 

Из интервала (Водяновская площадь Днепровско-Донецкой впадины), который по фораминиферам вероятно 

относится к верхам турне, описаны спикуловые известняки. Показано, что обогащенные спикулами 

кремнистых губок породы нижнего карбона часто встречаются в Донецком бассейне и Днепровско-Донецкой 

впадине на двух стратиграфических уровнях – верхах турне и средине визе. 

 

Spiculitic limestone (Vodyanivska area of the Dnieper-Donets Basin) from the interval at foraminifera probably 

relates to the uppermost of Tournaisian are described. It is shown that spiculitic strata in the Lower Carboniferous of 
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the Donets Basin and the Dnieper-Donets Depression frequently encountered at two stratigraphic levels –in the 

uppermost of Tournaisian and in the middle part of Visean. 

 

Серед карбонатних порід нижнього карбону Доно-Дніпровського прогину (об’єднує 

Дніпровсько-Донецьку западину (ДДЗ) і Складчастий Донбас) нерідко трапляються 

спікулітита спікулові вапняки. Спікуліти – це біогенні утворення, що більше ніж наполовину 

складені спікулами кременистих губок, скелетні елементи яких (спікули) первинно були 

складені кременистими мінералами. На відміну від цього у змішаних кремнисто-карбонатних 

(спікулових вапняках) та кременисто-карбонатно-глинистих (кременистих мергелях) породах 

вміст спікул не перевищує 50%. 

Закономірності стратиграфічного поширення та походження біогенних кременистих порід 

залишається недостатньо вивченими. Водночас, їх поглиблене дослідження важливе у зв’язку 

з нафтогазоносністю порід «карбонатної плити» ДДЗ. 

Збагачені спікулами кременисті мергелі вперше описані у візейських відкладах (зона С1
ve) 

Донецького басейну та його західного продовження [1, табл. V, фиг. 20]. Пізніше приблизно 

на цьому ж стратиграфічному рівні їх поширення зафіксовано і в межах ДДЗ (верхи XIII 

мікрофауністичного горизонту) [2, 5]. 

Однак це не єдиний стратиграфічний рівень у ДДП, де поширені збагачені спікулами 

кременистих губок утворення. Нами досліджені карбонатні породи нижнього карбону, що 

розкриті на Водянівській площі, розташованій у межах Північної прибортової зони ДДЗ, 

західніше Сахалінського родовища. Спікулові вапняки (рисунок 1) тут представлені 

пелітоморфними вакстоунами-пакстоунами з переважно мікритовим карбонатно-глинистим з 

дрібними вуглистими частками цементом; присутні також нерівномірно розподілені 

кристалики доломіту ромбовидної форми (0,15-0,3 мм). Біодетрит складений переважно 

спікулами губок (до 80% від загальної кількості уламків), а також поодинокими уламками 

остракод, кріноідей, трубчастих водоростей та нечисленних форамініфер, які не дозволяють 

визначити вік порід.  

 

  
  

  
 

Рисунок 1. Спікулові вапняки. Св. Водянівська-1. Довжина масштабного відрізка –1 мм 

 

Водночас, спікулові вапняки у вивченому інтервалі перешаровуються з біокластичними. В 

останніх виявлено багатий мікрофауністичний комплекс, склад якого може свідчити про 

нижню частину XIV мікрофауністичного горизонту та зіставлятись з верхами турнейських 
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відкладів Донбасу (зонаС1
ta). Раніше поширення спікулових вапняків на цьому 

стратиграфічному рівні у Донбасі було підтверджено О.І. Берченко та О.А. Суховим [3, 

табл.2, фіг. 5], а в ДДЗ – В.І. Єфименко [4]. 

Таким чином, збагачені спікулами кременистих губок породи у карбонатній товщі 

нижнього карбону ДДП трапляються на двох стратиграфічних рівнях. Перший рівень 

пов'язаний з верхами турнейських відкладів, другий – з серединою візе. Цей висновок має 

важливе значення для прогнозування біогенних кременистих колекторіву ДДЗ, зважаючи на 

те, що такі дуже поширені зокрема в Канзасі та Оклахомі [5]. 
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5. Огар В.В. Візейські кременисті породи США та України: поширення, генезис та 

нафтогазоносність // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 

2012. – Вип. 5. 
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ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ МАЙКОПСЬКИХ ВІДКЛАДІВ 

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ 

 

Мельничук В.О., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
У результаті виконання роботи опрацьовані та систематизовані дані виробничих звітів, літературних 

джерел та тематичних карт, що присвячені вивченню відкладів майкопського віку у даному регіоні. 

Проаналізовано наявність покришок та порід-колекторів, побудовані тематичні карти і розрізи пн-зх частини 

Чорного моря. Зроблені висновки щод оперспекти ввідкриття нових нафтогазоносних об’єктів в майкопських 

відкладах даного регіону. 
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В результате проведенной работы обработаны и систематизированы данные промышленных отчетов, 

литературных источников и тематических карт, которые посвящены изучению отложений майкопского 

возраста. Проанализировано наличие покрышек и пород-коллекторов, построены тематические карты и 

разрезы св-зп части Черного моря. Сделаны выводы о перспективах открытия новых нефтегазоносных 

объектов в майкопских отложениях данного региона. 

 

As a result of the work processed and systematized information of industrial reports, literatureand thematic maps 

which study ofMaikopseriessediments.Basedontheresults, аnalyzedseal-rock and reservoir-rock andthematic maps were 

constructed of the study area lands of north-western shelf of the Black sea and.We havemadeconclusionsprospects for 

the discovery of new oil and gas deposits in Maikopseriessediments of the region.  

 

Починаючи з 60-тих років почалось інтенсивне освоєння акваторій Чорного моря, а з 70-

тих починається освоєння параметричними та пошуково-розвідувальними свердловинами з 

метою вивчення будови регіону та визначення речовинного складу осадових порід. 

Північно-західна (пн-зх) частина шельфу Чорного моря являється перспективною з точки 

зору нафтогазоносності. На території даного регіону нараховується близько 272 позитивних 

структури [3, с.59]. 

Всього на українській частині пн-зх шельфу пробурено понад 80 глибоких свердловин 

(рисунок 1), якими вивчено 23 площі і відкрито 9 малих та середніх по запасах родовищ 

вуглеводнів [2, с.14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Схема геологічної вивченості акваторії Чорного моря. 

Перспективи нафтогазоносності пн-зх частини шельфу Чорного моря обумовлені 

наявністю сприятливих чинників: літофаціальних, структурно-тектонічних, порід що 

слугують покришками, пасток та порід-колекторів. 

Серед продуктивних газоносних комплексів на родовищах пн-зх шельфу Чорного моря 

найбільш важливий є палеоцен-еоценовий (40 500 тис. т. ВВ, що складає 73,5% від суми усіх 

розвіданих запасів, у тому числі усі розвідані запаси газоконденсату – 1 600 тис. т), та 

майкопський (13 300 тис. т. вуглеводнів, що складає 24,1% від суми усіх розвіданих запасів) 

[1]. 

Розріз майкопської серії стратиграфічно охоплює верхні палеоген-нижній неоген. 

Відклади майкопу в цьому регіоні представлені сірими, темно-сірими, переважно 

безкарбонатними та слабо карбонатними глинами з прошарками алевролітів, 

дрібнозернистих пісків і пісковиків [4, с.16]. 
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Промислова газоносність відкладів середнього майкопу (Р3-N1mk2) встановлена на 

структурах Голицина, Шмідта, Архангельського, Кримського. 

На основі дослідження даних буріння нами було побудовано кореляційні схеми та розрізи 

для встановлення поведінки та особливостей залягання майкопських відкладів у даному 

регіоні. 

Висновки: майкопські відкладі залягають на глибинах від 310-1441 м, мають регіональне 

поширення у межах цього регіону.Їх потужність змінюється від перших сотень метрів до 

953 м. За своїм характеристиками являються материнськими породами і колекторами. 

 

1. Какаранза С.Д. Аврамець В.М., Кадурін С.В., та інші. ПричорноморДРГП. Державна 

геологічна карта України, Пояснювальна записка. Одеса, 2007.105с. 

2. Чумак О.М., Самсонов В.Й, Гуртовенко В.І. та інші. ПричорноморДРГП .Звіт про 

виконання тематичних робіт «Вивчення особливостей глибинної геологічної будови північно-

чорноморської континентальної окраїни».Одеса, 2006.161с. 

3. Шнюков Е.Ф., Зиборов А.П. Минеральные богатства Черного моря. Київ 2004. 286с. 

4. Атлас родовищ нафти і газу України. В 6 томах. VI том. Львів 1998. 224с. 
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національного університету імені Тараса Шевченка) 
 

Melnichyk V., OIL AND GAS PROSPECT OF MAIKOP SERIES SEDIMENTS OF 

NORTH-WESTERN SHELF OF THE BLACK SEA 

 

 

 

ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДКЛАДІВ ОЛІГОЦЕН-

НИЖНЬОМІОЦЕНОВОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО КОМПЛЕКСУ ПІВНІЧНО-

ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ 

 

 

Орач С.В., аспірант 

Петруняк В.Д. к.геол.н., м.н.с. 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
На основі комплексних геофізичних, петрографічних, літолого-стратиграфічних та літолого-фаціальних 

досліджень визначено ділянки поширення порід з підвищеними колекторськими властивостями в майкопських 

відкладах на території північно-західного шельфу Чорного моря. Виділено фації осадконакопичення та зони їх 

розповсюдження. 

 

На основе комплексных геофизических, петрографических, литолого-стратиграфических и литолого-

фациальных исследований определены участки распространения пород с повышенными коллекторскими 

свойствами в майкопских отложениях на территории северо-западного шельфа Черного моря. Выделены 

фации осадконакопления и зоны их распространения. 

 

Based on the complex geophysical, petrographic, lithologic and stratigraphic and lithologic-facies survey identified 

areas of distribution of rocks with high reservoir quality in Maikop sediments in the north-western shelf of the Black 

Sea. Highlight facies sedimentation and zones of their distribution. 
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Вступ. Геологорозвідувальні роботи на нафту і газ розпочаті в акваторіях Чорного та 

Азовського морів в 60-х роках минулого століття. За цей період в акваторіях українського 

сектора морів відкрито 15 родовищ вуглеводнів, з них 8 на північно-західному шельфі 

(ПНЗШ), 6 – в Азовському морі і 1 на Прикерченському шельфі Чорного моря. Поклади 

відкритих родовищ приурочені до кайнозойських відкладів, зокрема палеоценових 

(Архангельсеке, Голицина, Штормове, Безіменне, Одеське), еоценових (Безіменне, Одеське, 

Морське), олігоцен-нижньоміоценових (Архангельсеке, Голицина, Шмідта, 

Південноголицинське, Кримське, Субботіна, Стрілкове, Північно-Казантипське), 

середньоміоценових (Архангельсеке, Північно-Керченське, Північнобулганацьке) та 

верхньоміоценових (Північно-Казантипське, Східноказантипське, Північнобулганацьке) [3, 

4]. 

Літолого-фаціальний аналіз. Предметом дослідження обрані олігоцен-нижньоміоценові 

(майкопські) відклади північно-західного шельфу Чорного моря. Оскільки їх ресурсний 

потенціал ще не вичерпаний, а у фонді нафтогазоперспективних об’єктів обмаль 

підготовлених і виявлених об’єктів, з’ясування літолого-фаціальних особливостей 

осадконакопичення набуває великого значення. Дослідження базуються на результатах 

вивчення кернового матеріалу та інтерпретації геофізичних досліджень 30 свердловин, а 

також петрографічного опису 350 шліфів. 

Для оцінки перспектив нафтогазоносності олігоцен-нижньоміоценового комплексу 

українського сектора акваторії Чорного та Азовського морів слід визначити літолого-

фаціальні критерії нафтогазоносності. Головними з них вважаємо літолого-стратиграфічні 

(речовинний склад відкладів, пористість, проникність, стратиграфічні рівні поширення порід-

колекторів, особливості будови та повнота розрізів стратонів, прослідження границі зон 

ерозійного зрізання) та палеогеографічні (фаціальна приналежність). Саме ці критерії 

контролюють закономірності розповсюдження колекторів та покришок та їх поєднання в 

резервуарах, зв'язок з нафтогазоматеринськими товщами [6]. 

В результаті проведених досліджень було з’ясовано, що розріз олігоцен-

нижньоміоценового породного комплексу (майкопської серії) північно-західного шельфу 

Чорного моря представлений переважно теригенно-глинистими породами. Олігоцен-нижній 

міоцен представлений в основному уламковими породами. У цілому майкопська серія 

складена аргілітами, що перешаровуються з дрібно-середньозернистими алевролітами з 

рідкими прошарками піщаників і сидериту. Уламкові породи характеризуються середньо-

дрібнозернистим складом, горизонтальною, косою й хвилястою шаруватістю й містять 

велику кількість обвуглених рослинних решток. Для кожної пачки характерне тонке 

перешаровування алевролітів і аргілітів, де аргіліти переповнені вуглефікованим матеріалом. 

На підставі картування границь виділених фаціальних та літологічних зон було 

побудовано літолого-фаціальні карти найбільш перспективних в нафтогазоносному 

відношенні літолого-стратиграфічних підрозділів майкопського нафтогазоносного комплексу 

ПНЗШ Чорного моря (планорбелового, молочанського, керлеутського та 

верхньомайкопського). Було виділено прибережно-морську, лагунно-затокову, та морську 

літолого-фаціальні зони. Виходячи з цього було побудовано результуючу карту-схему 

перспектив нафтогазоносності майкопських відкладів ПНЗШ Чорного моря з літолого-

фаціальних позицій (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Літолого-фаціальна карта відкладів планорбелового регіоярусу нижнього олігоцену північно-   

західного шельфу Чорного моря. 

 

Висновки. На основі фаціально-генетичних досліджень гірських порід для основних 

продуктивних горизонтів майкопу було з’ясовані умови їх осадконакопичення і виділені 

фаціальні зони, а в їх межах – літологічні зони розповсюдження. 

В результаті аналізу літолого-фаціальних побудов встановлено, що основна частина 

родовищ зосереджена в лагунно-затоковій фаціальній зоні, це пов’язано не стільки з 

поширенням порід-колекторів, як з наявністю якісних порід-покришок, здатних утримувати 

поклади. 
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Азовского морей по данным поисково-разведочного бурения // Геология и разведка морских 

нефтяных и газовых месторождений [отв. ред. Е.Ф. Шнюков]. – М. – 1980. – Вып. 4. – С. 17-
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ В 

ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОМУ ПРОГИНІ 

 

Пилипенко М.В., студентка  

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 
 

Проведено узагальнення літературних та фондових матеріалів щодо глинистих та глинисто-теригенних 

відкладів палеозойського нафтогазоносного комплексу Переддобрудзького прогину та аналіз означених 

відкладів за основними геологічними критеріями нафтогазоносності сланцевих утворень та ущільнених порід. 

На підставі отриманих результатів припущено перспективність нижньодевонського та 

нижньокам’яновугільного породних комплексів Переддобрудзького прогину на пошуки вуглеводнів 

нетрадиційного типу, а саме сланцевого газу, сланцевої нафти та газу ущільнених порід. 

 

Проведено обобщение литературных и фондовых материалов относительно глинистых и глинисто-

теригенных отложений палеозойского нефтегазоносного комплекса Преддобруджского прогиба и анализ 

указанных отложений по основным геологическим критериям нефтегазоносности сланцевых образований и 

уплотненных пород. На основании полученных результатов предполагается перспективность нижнедевонского 

и нижнекаменнноугольного породных комплексов Преддобруджского прогиба на поиски углеводородов 

нетрадиционного типа, а именно сланцевого газа, сланцевой нефти и газа уплотненных пород. 

 

The generalization of open source and archive data on the clayey and clayey-terrigenous sediments of the 

Dobrogean Foredeep petroleum province and analysis of those rocks upon the geological criteria to evaluate their shale 

and tight hydrocarbon potential have been made. Upon the analysis conducted it was recognized the prospectivity of the 

Lower Devonian and Lower Carboniferous sedimentary rock sequences to search for unconventional hydrocarbons, 

namely for shale gas and tight oil and gas reservoirs. 

 

В останні роки в Україні все більше уваги приділяється вивченню нетрадиційних джерел 

вуглеводнів, до яких в першу чергу відносяться сланцевий газ, газ ущільнених порід та 

сорбований газ вугільних пластів.Перспективність даного типу відкладів доведено їх 

промисловою розробкою на території США [10].  

Успішне освоєння родовищ вуглеводнів нетрадиційного типу дає можливість по-новому 

оцінити перспективи та ресурсну базу територій та регіонів в межах України, які раніше 

відносилися до малоперспективних. Саме до таких відноситься Переддобрудзький прогин [6].  
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Аналіз публікацій та матеріалів останніх років [6, 1, 2-3] показав, що значним потенціалом 

на вуглеводні володіють сланцеві утворення та ущільнені породи Переддобрудзького 

прогину.  

Основними геологічними критеріями нафтогазоносності сланцевих утворень та 

ущільнених порід, згідно з [7] є літологічний склад порід, ступінь їх катагенетичного 

перетворення, наявність відкритої пористості та проникність, мінімальна-необхідна 

потужність пачки та глибина залягання. 

Об’єктом нашого дослідження стали слабо вивчені глинисті та глинисто-теригенні 

утворення палеозойського нафтогазоносного комплексу, що розвинуті в Переддобрудзькому 

прогині.  

В основу досліджень покладено узагальнення та аналіз літературних даних та фондових 

матеріалів по глинистих та глинисто-теригенних відкладах Переддобрудзького прогину. 

У Переддобрудзькому прогині виділяються два стратиграфічні рівні поширення 

теригенно-глинистих порід, перспективних на нетрадиційні вуглеводні – нижньодевонський 

(емський ярус) та нижньокам’яновугільний (верхньовізейський ярус) [3]. 

Характеристику останніх за основними геологічними критеріями наведено нижче. 

Нижньодевонський комплекс. Відклади цього комплексу в межах Переддобрудзького 

прогину розповсюджені у Тузлівській депресії, Саратсько-Балабанівській зоні складок та на 

Лиманському валоподібному піднятті зовнішньої зони прогину, а відсутні в межах 

Суворівсько-Оріхівського поперечного виступу [8]. Відклади розкриті незначною кількістю 

глибоких параметричних, пошукових та структурно-пошукових свердловин, а саме: 

Балабанівська-1, Жовтоярська-1, Зарічненська-1, Саратська-1, 6, Лиманська-2, Тузлівська-2 

та Фурманівська-1. 

Для відкладів нижнього девону характерний теригенно-глинистий тип розрізу [8,9]. 

Переважають сірі, темно-сірі до чорних аргіліти з прошарками алевролітів, пісковиків, 

мергелів, зрідка вапняків та доломітів. Таким чином, значна частина товщі складена 

переважно глинистими утвореннями. 

Аргіліти темно-сірі, майже чорні, невапнисті, слабо алевритісті, лінзовидно-шаруваті, 

разсланцьовані, гідрослюдистого, рідше хлорит-гідрослюдистого складу, дуже щільні та 

міцні, тріщинуваті. Серед текстур переважають масивні, рідше зустрічаються орієнтовані, 

шаруваті та смугасті. Структури – пелітова та алевропелітова. 

Геохімічні дослідження відкладів нижнього девону майже не проводились.Піролітичні 

аналізи зі встановлення вмісту Сорг проведено за керновим матеріалом лише у розрізі 

свердловини Зарічненська-1, де вміст ОР в аргілітах становить від 0,3 % до 2,0 %. 

Катагенетична перетвореність органічної речовини даних відкладів коливається від стадії 

МК1 до МК4 (R0 – 0,5-1,50). 

Щільність нижньодевонських аргілітів змінюється від 2,50 до 2,57 г/см3, а загальна 

пористість – від 2,5 до 10%. При цьому найбільш щільними є різновиди порід, які 

характеризуються підвищеною карбонатністю. Проникність менше 0,01•10-15 м2. 

Мінімальна потужність перспективної пачки глинистих відкладів нижнього девону для 

аргілітів становить від 20 до 200 м. 

Глибини залягання даної товщі є технічно допустимою для буріння. Так глибина залягання 

підошви відкладів девону у Тузлівській депресії від 3600 до 4200 м, у Саратсько-

Балабанівській зоні складок від 2800 до 5000 м, на Лиманському валоподібному піднятті – від 

1600 м до 3400 м. Загальна товщина відкладів складає до 800 м. 

Нижньокам’яновугільний комплекс (представлено верхньовізейським ярусом). Відклади 

верхньої частини візейського ярусу в межах Переддобрудзького прогину розповсюджені і 

вивчені у Тузлівській депресії та Саратсько-Балабанівській зоні складок [8]. Вони розкриті 
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незначною кількістю глибоких пошуково-розвідувальних свердловин, а саме: Балабанівська-

1, Білоліська-1, Жовтоярська-1,2, Зарічненська-1, Саратська-1,2,6, Сариярська-1, Сх.-

Саратська-1,3,4,  Розівська-1,  Тузлівська-2 та Ярославська-1.  

Верхньовізейські відклади характеризуються глиниситм та глинисто-теригенним типом 

розрізу[8,9]. Нижня частина його представлена аргілітами з прошарками алевролітів, 

пісковиків, рідше вапняків. Верхню частину складають переважно аргіліти з прошарками 

алевролітів, пісковиків та кам’яного вугілля. В розрізі також присутні малопотужні (до 10-20 

см) прошарки доломітів, мергелів, вапняків та сидеритів. 

Склад глинистих утворень переважно гідрослюдистий та хлорит-гідрослюдистий. 

Домішки кластичного матеріалу складають до 25 %. Структура – пелітова та алевропелітова, 

текстура – масивна, рідше шарувата. 

Геохімічними методами кам’яновугільні відклади вивчені дуже слабо. У відкладах 

нижнього карбону вміст ОР в аргілітах становить від 0,8% до 1,7%. 

Катагенетична перетвореність органічної речовини даних відкладів коливається від стадії 

МК1 до МК4 (R0 – 0,5-1,50). 

Щільність аргілітів змінюється від 2,50 до 2,54 г/см3, загальна пористість – від 3,0 до 

10,5 %. Проникність менше 0,01•10-15 м2. Тріщинуватість відкладів верхнього візе не 

досліджувалась.  

Потужність глинистих пачок верхнього візе до 60 м (в середньому – 25-40м). Означені 

утворення залягають на технічно доступних для буріння глибинах. Так, глибина залягання 

підошви відкладів карбону у Тузлівській депресії від 2000 до 2500 м, у Саратсько-

Балабанівській зоні складок від 1500 до 2000 м. Загальна потужність відкладів складає до 

600 м. 

Узагальнюючи вищенаведене можна стверджувати, що глинисті та теригенно-глинисті 

породи нижньодевонського та нижньокам’яновугільного породних комплексів є 

перспективними на пошуки вуглеводнів нетрадиційного типу, а саме сланцевого газу, 

сланцевої нафти та газу ущільнених порід. 

 
1. Вакарчук С.Г. Оцінка ресурсного потенціалу сланцевого газу нафтогазоносних басейнів 

України / С.Г. Вакарчук, Т.Є. Довжок, К.К. Філюшкін // Нафтогазова галузь України. – 2014. – 

№3. – С.3-8. 

2. Вакарчук С.Г. Палеозойські карбонатні комплекси Переддобрудзького прогину – 

перспективні об’єкти пошуку нетрадиційних вуглеводнів /С.Г. Вакарчук // Нафтогазова 

галузь України. – 2015. – №6. – С.11-17. 

3. Вакарчук С.Г. Перспективи пошуку вуглеводнів нетрадиційного типу в палеозойських 

відкладах Переддобрудзького прогину /С.Г. Вакарчук, І.О. Карпенко // Геолог України. – 

2013. – №3. – С.64-71. 

4. Іванова А.В. Порiвняльна оцiнка катагенезу осадочних порiд регiонiв з рiзною 

палеотектонiчною активнiстю // Геол. журн. – 1995. – № 2. – С. 33–35.  

5. Иванова А.В., Зайцева Л.Б. Влияние окисленности карбоновых углей 

Преддобруджинского прогиба на показатель отражения витринита // Литология и полезн. 

ископаемые. – 2006. – № 5. – С. 489–493.  

6. Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Статья 2. 

Черносланцевые комплексы Украины и перспективы их газоносности в Волыно-Подолии и 

Северо-Западном Причерноморье // Геол. журн. – 2010. – № 4 – С. 7-24. 

7. Михайлов В.А. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга VІІI. Теоретичне 

обґрунтування ресурсів нетрадиційних вуглеводнів осадових басейнів України / В.А. 

Михайлов, С.Г. Вакарчук, О.Ю. Зейкан та ін.// К.: «Ніка-Центр», 2014, 280 с. 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

52 

 

8. Полухтович Б.М. Отчёт по договору № 087 «Анализ и обобщение результатов поисково-

разведочных работ на мезозойско-палеозойские отложения Преддобруджского прогиба и 

выдача рекомендаций по направлениям дальнейших работ». – Львов – УкрГГРИ. – 1992. 

9. Прогноз поисков нефти и газа на юге УССР и на прилегающих акваториях / Под ред. 

В.В. Глушко и С.П. Максимова. – М.: Недра, 1981. – 240 с.  

10. Annual Energy outlook 2015 with projection to 2040. // DOE/US Energy Information 

Administration Report NO. 03883, April 2015. – 154 p. (www eia.gov.) 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Нестеровським В.А. (доктор геологічних 

наук, професор кафедри геології нафти і газу, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Pylypenko M., PERSPECTIVES SEARCH FOR UNCONVENTIONAL TYPE OF 

HYDROCARBONS IN DOBROGEAN FOREDEEP. 

 

 

 

ВТОРИННА ПОРИСТІСТЬ ГЛИБОКОЗАНУРЕНИХ ТЕРИГЕННИХ ВІДКЛАДІВ 
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Нафтогазоносність глибокозанурених відкладів знаходиться в прямій залежності від фільтраційно-

ємнісних властивостей колекторів і наявності флюїдоупорів. Встановлено, що на великих глибинах важливу 

роль у формуванні колекторських властивостей гірських порід відіграє вторинна пористість, основною 

складовою якої є тріщинуватість. На прикладі візейських теригенних відкладів Волошківського 

газоконденсатного родовища показані статистичні закономірності розподілу пористості, проникності та 

глинистості із глибиною. 

 

Нефтегазоносность глибокопогруженных отложений находится в прямой зависимости от 

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов и наличии флюидоупоров. Установлено, что на больших 

глубинах важную роль в формировании коллекторских свойств горных пород играет вторичная пористость, 

основной составляющей которой является трещиноватость. На примере визейских терригенных отложений 

Волошковського газоконденсатного месторождения показаны статистические закономерности распределения 

пористости, проницаемости и глинистости с глубиной. 

 
A hydrocarbon potential of deepseated deposits is directly dependent on the reservoir properties of collectors and 

the presence of confining beds. It was found that at great depths an important role in the formation of reservoir rock 

properties played secondary porosity, the main component of which is fracturing. On the example of Visean terrigenous 

deposits Voloshkivske gascondensate field shows the statistical regularities of the distribution of porosity, permeability 

and clay content with depth. 

 

Нафтогазоносність глибокозанурених відкладів знаходиться в прямій залежності від  

фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів і наявності флюїдоупорів. Відтак, тривалий 

час існувала думка, що в результаті регіонального епігенезу зі збільшенням глибини 

погіршуються фільтраційно-ємнісні властивості колекторів і якість покришок, що в свою 

чергу унеможливлює існування покладів на великих глибинах. Але відкриття покладів 

вуглеводнів на глибинах більше 4,5-5 км у Дніпровсько-Донецькій западині, зокрема 

відкриття Волошківського, Семиренкіського, Комишнянського, Східно-Полтавського та ін. 
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родовищ, спростувало цю гіпотезу. На цих родовищах за даними досліджень та розробки 

добрі колекторські властивості на великих глибинах зберігаються за рахунок проникності, що 

обумовлена високою тріщинуватістю порід. 

Одночасно з процесами ущільнення, вторинного мінералоутворення, цементації та іншими 

явищами, що негативно впливають на структуру порового простору гранулярних колекторів, 

на великих глибинах протікають процеси, що істотно поліпшують їх ємнісно-фільтраційні 

властивості внаслідок утворення вторинної пористості (розчинення карбонатного цементу, 

розтріскування і т.д. [1]. 

За даними А.Ю. Лукіна вирішальну роль у формуванні колекторів на великих глибинах 

займають процеси гіпогенно-епігенетичного розущільнення, що пов’язані з впровадженням 

високонапірних глибинних флюїдів. Основними з них є природний гідророзрив пласта і 

супутня тектонічна тріщинуватість, вилуговування і розчинення карбонатного або 

карбонатно-глинистого цементу під впливом флюїдів насичених вуглекислотою, 

каолінітизація, розчинення зерен кварцу внаслідок високого лужного резерву глибинних 

флюїдів після їхньої дегазації [6]. На думку П.Ф. Шпака (1986) важливу роль в процесах 

утворення корисної ємності колекторів також відіграє нерівномірність катагенетичних 

перетворень і консервуючий вплив вуглеводнів, шо суттєво уповільнює процеси вторинних 

перетворення колекторів.  

Продуктивні горизонти на великих глибинах представлені вторинно-поровими,  тріщинно-

кавернозними, рідше тріщинуватими колекторами. Є.М. Смєхов стверджував: «У теригенних 

породах вторинна пористість формується в основному за рахунок зміни структури і в меншій 

мірі речовинного складу цементу породи» [3, с.13]. 

У випадку вторинної пористості теригенних порід-колекторів порово-тріщинного типу, а 

саме цей тип колектору переважає на великих глибинах ДДз, тріщинуватість є основним 

чинником її розвитку. Тріщинуватість в контексті  вторинної пористості за своєю природою 

поділяються на тектонічну та літогенетичну. 

Т.В. Здерка та Б.Й. Маєвський значне місце в утворенні вторинної пористості відводять 

літогенетичній тріщинуватості. Літогенетичні тріщини у породах-колекторах переважно 

представлені у вигляді ослаблених (розущільнених) тріщинуватих зон, системами 

паралельних хвилястих тріщин з шорсткими стінками орієнтованими у паралельному до 

нашарування порід-колекторів напрямку [2]. 

О.М. Трубенко та О.О. Орлов відзначають добрий кореляційний зв’язок між розломною 

тектонікою та нафтогазоносністю на великих глибинах [4]. 

Параметри пористості і проникності є основними при оцінці запасів вуглеводнів, а 

встановлення граничних значень коефіцієнта проникності для продуктивних порід через 

граничне значення пористості без врахування типу колектора для глибокозанурених 

відкладів є не зовсім коректною процедурою. 

На прикладі Волошківського родовища показано закономірності розподілу параметрів 

глинистості, пористості та проникності із глибиною. 

Породами колекторами Волошківського ГКР являються кварцові пісковики візейського 

ярусу (В-20-22). За результатами попередніх досліджень значення граничної пористості 

прийнято на рівні 6,5 %, граничної проникності – 910-15 м2. 

За даними ГДС було визначено зв'язок глинистості (ГК) і пористості (АК, НГК) у 

свердловинах 1, 2, 3, 314. 
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Рисунок 1. Діаграма залежності Кп від Кв для пісковиків візейського ярусу Волошківського родовища 
 

На рисунку 1 добре видно, що глинистість, у межах 18%, не впливає на пористість 

пісковиків. 

 

 
Рисунок 2. Діаграма залежності Кп від Кпр для пісковиків візейського ярусу Волошківського родовища. 

 

Середнє значення проникності Кпр=1,6 фм2 розраховано для порід-колекторів, що 

залягають в інтервалі глибин від 4800-5200 м. 

Спостерігається значний розкид значень коефіцієнту пористості, виміряних на зразках 

керну з продуктивних горизонтів, в межах області прийнятих граничних значень проникності 

(0,9-1 фм2). Діапазон зміни значень Кп знаходиться в широких межах – від 2,5 до 20 %. 

Безсумнівно, глибокозалягаючим породам-колекторам притаманна суттєва складова 

тріщинної проникності і пористості, що забезпечує добрі фільтраційно-ємнісні властивості 

продуктивним горизонтам, а значить, великі глибини є перспективним напрямом для пошуків 

та подальшої розробки родовищ вуглеводнів. 
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ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕПІГЕНЕТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОРІД ТА 

ВИНИКНЕННЯ АВПТ (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗІВСЬКОГО РОДОВИЩА, ДДЗ)  
 

Тунік О.В., аспірантка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Теоретичні засади формування зон аномально високих пластових тисків зіставлено з фактичними замірами 

пластових температур та тисків на прикладі Березівського газоконденсатного родовища. Попередньо оцінено 

вплив температури та інших факторів на інтенсивність епігенетичних перетворень в зоні катагенетичного 

флюїдотриву. 

 

Теоретические предпосылки формирования зон аномально высоких пластовых давлений сопоставлены с 

фактическими замерами пластовых температур и давлений на примере Березовского газоконденсатного 

месторождения. Предварительно оценено влияние температуры и других факторов на интенсивность 

эпигенетических преобразований в пределах зоны катагенетического флюидоупора.  

 

There are compared theoretical foundations of the abnormally high-pressured zones occurrence with actual 

measured data, which includes subsurface temperatures and pressures in the case of Berezivske gas condensate field. 

Preliminary estimated the effect of the temperature and other factors for intensity of the epigenetic transformations 

within katagenetic seal. 

 

Практика геологорозвідувальних робіт на нафту і газ свідчить про те, що утворення 

геобаричних аномалій обумовлюється складною взаємодією декількох механізмів. В цілому, 
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поява аномально високих пластових тисків (АВПТ) можлива при формуванні 

низькопроникних зон, що перешкоджають циркуляції флюїдів і призводять до 

перевищування темпів приросту тисків над темпами їх релаксації. Кожен нафтогазоносний 

басейн може мати свої особливості формування таких низькопроникних зон [2] .  

Ми спираємось на модель формування АВПТ, розробленої для умов Дніпровсько-

Донецької западини (рисунок 1) [1]. Згідно з цією моделлю, незалежно від віку та глибини 

залягання порід, між ізотермами +110ºС і +120ºС на межі елізійного та термодегідратаційного 

гідрогеологічних ярусів, завдяки інтенсивним епігенетичним перетворенням, що 

відбуваються під впливом мігруючих флюїдів, формується товща непроникних порід, яка 

дістала назву катагенетичного флюїдотриву (КФТ). Наявність цієї зони є важливим 

елементом виникнення АВПТ, що підтверджено успішним впровадженням у практику 

розробленої методики попередньої оцінки величини аномально високих пластових тисків [2, 

3].  

 

 
Рисунок 1. Спрощена схема утворення катагенетичного флюїдотриву 

 

Модель КФТ була перевірена нами на Березівському газоконденсатному родовищі, що 

знаходиться в північній частині північного борту Дніпровсько-Донецької западини та 

структурно належить до Котелевсько-Березівського валу. Згідно з вимірами температур, КФТ 

на цьому родовищі розташований в інтервалі глибин 4560-4940 м, тобто його товщина тут 

становить 380 м. Фактичні заміри пластових тисків в свердловинах 50, 32, 49 на східному 

склепінні Березівського родовища та у свердловинах 71, 9, 51, 31, 200, 485, 35, 37, 36, 48 на 

західному, свідчать про наявність зони аномальних пластових тисків, що розміщується 

глибше підошви КФТ. З цього випливає, що перехідна товща між двома гідрогеологічними 

ярусами, виступала своєрідним геохімічним бар’єром, в якому відбуваються інтенсивні 

метасоматичні перетворення порід. Ці перетворення в цілому призвели до ущільнення 

перехідної товщі, зменшення пористості та проникності порід, що її складають.  

Керновий матеріал в певній мірі підтверджує вплив епігенетичних перетворень, що 

відбувались під впливом міграції глибинних високомінералізованих розчинів, на структуру і 
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склад порід перехідної зони. Такі перетворення проявлені у вигляді регенерації кварцу, 

каолінізації польових шпатів, доломітизації кальциту. Разом з тим, вплив цих перетворень, 

враховуючи поліфаціальний склад кам’яновугільних відкладів сходу ДДЗ, в яких формується 

КФТ, вивчений недостатньо. Очевидно, що мігруючі флюїди по різному впливали на 

теригенні, глинисті та карбонатні породи. Подальше детальне комплексне вивчення 

особливостей такого впливу на породи різного складу може суттєво доповнити існуючі 

уявлення щодо локалізації вуглеводнів та виникнення АВПТ.  

Отже, фактичні дані по Березівському родовищу підтверджують наявність перехідної зони 

епігенетичних перетворень, яка виступає вторинним флюїдотривом та може призводити як до 

формування пасток вуглеводнів, так і до виникнення витриманої зони АВПТ. Основним 

чинником, який призводить до виникнення цієї слабопроникної товщі є температура.  
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ГЕОЛОГІЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

ТА ЕКОНОМІЧНА ГЕОЛОГІЯ 
 

 

ГЕНЕЗИС ВУГЛЕВОДНІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ТА 

ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПОШУКОВОЇ МЕТОДИКИ 
 

Вовк М.О., аспірантка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Наведені погляди органічного і неорганічного походження вуглеводнів на прикладі Східного 

нафтогазоносного регіону (Донецький басейн, ДДЗ). Розглянуто методику визначення ізотопного складу 

вуглецю з метою визначення походження та шляхів міграції нафти і газу. Запропоновано детальне вивчення 

теорій походження вуглеводнів, для розробки більш точних пошукових критеріїв. 

 

Приведенные основные взгляды органического и неорганического происхождения углеводородов на примере 

Восточного нефтегазоносногорегиона (Донецкий бассейн, ДДЗ). Рассмотрена методика определения 

изотопного состава углерода для определения происхождения и путей миграции нефти и газа. Предложено 

детальное изучение теорий происхождения углеводородов, для разработки более точных поисковых критериев. 

 

For example Eastern oil and gas region the main opinions of organic and inorganic hypotheses of hydrocarbons 

origin are presented. The methods of determining the carbon isotope composition are observed in order to elucidation of 

oil and gas origin and their migration routes. To detailed development more precise exploration criteria are offered new 

method investigation of hydrocarbons genesis theory. 

 

В даний час, коли в Україні спостерігається низька якість розвіданих запасів вуглеводнів, а 

нові поклади відкриваються, як правило в окраїнних зонах нафтогазовидобувних районів чи в 

більш глибоких горизонтах, виникає необхідність застосування нових пошукових критеріїв 

чи методик. 

Науковці натикаються на ряд проблем,що ускладнюють процес пошуку і видобування, а 

саме – складність геологічної будови, відсутність нафти і газу там, де ймовірно мало 

відбутися їх накопичення в процесі міграції, наявність вуглеводнів в нетрадиційних 

колекторах тощо. 

Вірогідність відкриття будь якого вуглеводневого родовища залежить не тільки від 

визначення всіх необхідних фізико-хімічних характеристик порід перспективного регіону, а й 

від детальності і точності моделювання його історії розвитку з врахуванням всіх можливих 

варіантів процесу його формування. 

Тобто, одне з головних питання при пошуках нафти і газу, це питання їх генезису.  

Існуючі, органічна і неорганічна теорії походження вуглеводнів мають складну історію та 

беззаперечні докази і спірні питання.У своїй роботі «Вчення про нафту» І.М. Губкін писав, 

що правильне рішення питання про походження нафти дасть істинне уявлення про процеси, 

які протікають у земній корі, в результаті яких виникла нафта як мінеральне тіло і утворилися 

кінець кінцем її поклади [1, с. 46]. 

Витоки сучасних уявлень про походження нафти зароджувалися у ХVIII – на початку ХІХ 

ст. Основи гіпотези органічного походження нафти заклав М.В. Ломоносов, у своїй 

знаменитій праці «О слоях земных» М.В. Ломоносов. 
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Довгий час на території Дніпровсько-Донецької западини і Донецького басейну пошук 

нафти і газу проводився базуючись на органічній теорії походження. Вона набирала сили, 

після відкриття кожного нового родовища. Скупчення нафти і природного газу в цих 

структурах приурочено до осадових товщ. Це наштовхнуло вчених на основоположний 

висновок: нафта і газ є продуктом процесів осадонакопичення, що неодноразово відбувалися 

протягом складної історії розвитку досліджуваної території. 

Водночас, численні випадки самовільного природного відновлення ресурсів виснажених 

виробок або появи нафти чи газу у свердловинах, які під час буріння виявились “сухими”, 

свідчили про притік вуглеводнів, що важко пояснювалось з позицій біогенного походження 

вуглеводнів. Відкриття промислових об’єктів вуглеводнів у докембрійських породах та 

утвореннях, що зовсім далекі від визначення “нафтоматеринських порід”, доповнило список 

проблемних питань, які спонукали шукати інші пояснення виникненню вуглеводнів та 

формуванню їхніх покладів [2, с.154]. 

За результатами численних досліджень, виникло ряд переконань на користь іншої – 

абіогенної теорії: [2, с.156]: уявлення про глибинне (мантійне) джерело вуглеводнів; високі 

значення температури і тиску в осередку формування (генерування) вуглеводнів; поступове 

ускладнення СН-групи з віддаленням від осередку генерування в напрямі поверхні Землі зі 

зниженням температур і тиску; мантійне виникнення ряду компонентів маси вуглеводнів: N, 

He, і ін. 

Розвиток поглядів прибічників абіогенної теорії в Україні відбувався затакими напрямами: 

1. Обґрунтування процесу синтезу СН-груп за високих температур і тиску. 

2. Визначення процесів дегазації верхньої мантії Землі. 

3. Зв’язок родовищ вуглеводнів з астеносферою. 

4.Визначальна роль глибинних розломів у розвитку структурних пасток і вертикальної 

міграції вуглеводнів, дослідження зв’язку родовищ з особливостями тектоніки ігеологічної 

будови. 

5. Конструктивна критика біогенної теорії генезису вуглеводнів з узагальненням нових 

даних щодо нафтогазоносності районів Світу. 

Не можливість пояснити однією гіпотезою походження вуглеводнів сприяло появі різних 

гіпотез («геолого-геохімічна модель» Г.Д.Доленка, «осадово-міграційна теорія 

нафтодогенезу»А.Е.Конторовича тощо). Деякі з них поєднують органічну і неорганічну 

гіпотези (осадово-неорганічна), що дозволяє використовувати при пошуках різні комплекси 

досліджень. 

Несподівано масштабний розвиток неорганічна теорія отримала саме в Україні, де над нею 

працювали академіки В.Б.Порфир‘єв, Г.Н.Доленко, С.І.Субботін, а також Е.Б.Чекалюк, 

О.Ю.Лукін, О.Л.Кабишев та багато інших.Аргументи цих дослідників ґрунтувалися як на 

теоретичному матеріалі [7, с.123], так і на фактах знахідок родовищ нафти газу у 

кристалічних породах схилів Українського і Воронезького щитів [4, с.54] 

Така різноманітність умов та принципів формування скупчень нафти і газу зумовлює і 

різну методику їх пошуків і розвідки. 

Серед найважливіших задач досліджень скупчень вуглеводнів - визначення джерел їхньої 

генерації та шляхів міграції у геоструктурні та неструктурні об’єкти нафтогазоносності. 

Одним з важливих критеріїв цього процесу є вивчення ізотопів вуглецю. Геохімічна історія 

вуглецю дуже складна і до кінця не з’ясована. Він входить до складу всього рослинного і 

тваринного світу, а також таких газів як метан і вуглекислий газ, які у великих кількостях 

виносяться в атмосферу при біохімічних, катагенетичних, вулканічних та інших глибинних 

процесах.  
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Інформацію щодо складу вуглецю, наявності в ньому легкого (s12С) і важкого(s13С) 

ізотопів можна отримати, аналізуючи метан продуктивних товщ і газопроявів, розсіяний 

метан приповерхневих горизонтів, а також метан, що розвантажується у флюїдних потоках 

по зонах глибинних розломів 

У верхніх шарах осадових гірських порід, де переважаютьпроцеси бактеріального 

розкладу органічноїречовини, утворюється метан, вуглець якого на95% представлений 

легким ізотопом s 12С. Зізбільшенням глибини все важливішу роль відіграє абіогенне 

термокаталітичне перетворенняорганічної речовини з утворенням помітнихкількостей 

важкого ізотопу вуглецю s 13С. Углибинних зонах метаморфізму палеозойськихпорід 

значення s 13С можуть досягати -25% [5,c. 30, 6, с.15.]. 

Відповідно, виділяють окремі зони розподілу важкого вуглецю [8, с.66]:зона біогенного 

газоутворення (s 13С від -95 до -60%);верхня термокаталітична зона (s 13С від -60 до -30%); 

нижня термокаталітична зона (s 13С від -30 до -25%). 

Так, при дослідженнях  родовищ Дніпровсько-Донецької западини вміст важкогоізотопу 

вуглецю у метані в інтервалі глибин 4,5- 5,5 км коливається від -41 до -43%,а в окремих 

випадкахна  глибинах 4000 м спостерігається збільшення вмісту важкого ізотопу вуглецю у 

метані, що, можна пояснити надходженням його з нижньоїтермокаталітичної зони літосфери. 

Геохімічні дослідження в межах Донецького басейнупоказали, що гази переважно мають 

термогенний генезис, i в основному були утворенi внаслiдок термокаталiтичного розкладу 

керогену 3-го типу, сформованого з решток вищих рослин впродовж метаморфiзму 

органiчної речовини вищих рослин з формуванням вугiлля“insitu”. Однак в деяких мiсцях 

метан i вуглекислий газ мають рiзний генезис, зумовлений мiграцiєю газiв з глибоких 

горизонтiв Донецького басейну, а, можливо, й з бiльш глибокого, ендогенного джерела [3, 

с.120]. 

Отже, при дослідженні перспективних на нафту і газ товщ необхідно приділити особливу 

увагу визначенню походженню вуглеводнів в даному регіоні чи взагалі.  

За результатами досліджень генезису можливо не лише встановлювати присутність різних 

генетичних форм метану у покладі, а також шляхи міграції вуглеводневихфлюїдів до 

нафтогазоносних геологічних структур. Це дозволить обрати правильну методику пошуково-

розвідувальних робіт та збільшити приріст запасів нафти і газу за рахунок ділянок, які з 

поглядівтієї чи іншої теорії раніше вважалися неперспективними. 
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У статті проаналізовано ресурсний потенціал відходів видобутку та збагачення залізних та марганцевих 

руд України. За умови селективного добування і роздільного складування супутніх корисних копалин можливе 

отримання додаткової промислової продукції. Утилізація відходів збагачення шляхом отримання металів із 

відходів збагачення дозволить визволити площі хвостосховищ. 

 

В статье проанализировано ресурсный потенциал отходов добычи и обогащения железистых и 

марганцевых руд Украины. При условии селективной добычи и раздельного складирования попутных полезных 

ископаемых возможно получение дополнительной промышленной продукции. Утиллизация отходов обогащения 

путем получения металлов из отходов обогащения позволит освободить площади хвостохранилища. 

 

In the article, the resource potential of waste of extraction and tailings of ferruginous and manganese ores in 

Ukraine is analyzed. Selective extraction and separate storage of passing minerals will provide obtaining of additional 

industrial products.   Recycling of tailings by extracting metals from them will free the area of the tailing ponds. 

 

Україна, традиційно є сировинною державою з розвинутим гірничо-металургійним 

комплексом. Це пояснюється природними умовами - розташування на відстані 300-400 км 

залізорудного (Кривбас), марганцеворудного (Нікопольський), вугільного (Донбас) басейнів 

та побудованих на цій підставі гірничо-збагачувальних комбінатів, металургійних, 

коксохімічних заводів та складеною за останні 50 років інфраструктурою, що забезпечує 

розвиток цієї галузі. 

Проблемою гірничого виробництва в Україні, є те, що на всіх родовищах корисних 

копалин запаси були підраховані лише на один компонент, тоді як відомо, що вони вміщують 

інші корисні копалини, які нині спрямовуються у змішані відвали, втрачаючи при цьому свої 

споживчі властивості. До того ж, при збагаченні корисних копалин, з відходами втрачається 

частина основного компоненту, на який ведеться розробка. 

Так, наприклад, при видобутку кожної тонни марганцевої руди відкритим способом з надр 

добувається 15-25 м3 розкривних порід. Щорічно при розробці родовищ виймається більше 

100 млн т розкривних порід. 

Попередніми дослідженнями [1, С.240-248, 2, С.23-32.] встановлено перспективні для 

супутнього видобутку корисні копалини, які наводимо на прикладі відкладів надрудної товщі 

Нікопольського басейну:  
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 лесовидні суглинки і леси потужністю до 30 м та  глини червоно-бурі потужністю до 

14 м (антропоген) - виробництво цегли, черепиці;  

 піски потужністю до 15 м (плейстоцен) - виготовлення укладально-штукатурних 

розчинів, кольорового скла, в якості пісної домішки у цегельному виробництві; 

  глини червоно-бурі потужністю до 3,5 м (пліоцен) - виготовлення бурових розчинів, 

керамзитового гравію, використання у харчовій промисловості для відбілювання жирів, в 

якості домішки при виробництві портландцементу;  

 глини коричнево-сірі (понт) потужністю до 3,5 м - виготовлення бурових розчинів, 

використання в якості домішки при виробництві портландцементу, використання у харчовій 

промисловості для відбілювання жирів;  

 глини чорні (сармат) потужністю до 2,2 м - виробництво керамзиту, в якості сорбенту 

для поглинання важких металів;  

 глини (чокрак) потужністю до 2,5 м - виготовлення бурових розчинів, керамзитового 

гравію, використання у харчовій промисловості для відбілювання жирів, в якості домішки 

при виробництві портландцементу;  

 глини яблунево-зелені (олігоцен) потужністю від 2-8 м - керамзитовий гравій марок 

«500» і «700» та пісок глауконіт-кварцовий (від 1,0-1,5 м) задля отримання калійних добрив, 

виготовлення фарби, використання для пом’якшення води.  

В шламосховищах гірничо-збагачувальних комбінатів (Марганецького та 

Орджонікідзевського), що видобувають і збагачують марганцеві руди накопичено вже понад 

321,7 млн т марганцевих шламів з масовим вмістом марганцю 11-18 %, що в перерахунку на 

чистий марганець складає  приблизно 49,0 млн т. 

Щорічно кількість марганцевих відходів у шламосховищах збільшується в середньому на 3 

млн т. Шламосховища займають площу понад 13 тис га. Всього налічується 11 шламосховищ, 

з яких 5 – діючих і 6 – недіючих. Масова частка марганцю в шламах - 10,5 – 17,6%. Тоді як в 

світі переробляються шлами з масовою часткою марганцю 9 -15%. 

Щодо відходів видобутку та збагачення залізних руд, останнім часом на 5 гірничо-

збагачувальних комбінатах щорічно видобувається 85 млн т мінеральної маси, 76 млн т з 

яких складуються у змішаних відвалах. В хвостосховищах щорічно складується 60 млн т 

відходів збагачення, яких на території України за даними Держстату накопичено понад 5 

млрд тон. Під відходами гірничо-збагачувального виробництва зайнято понад 86,5 тис га.  

Розкривні породи залізорудних родовищ в якісному і кількісному плані на різних 

комбінатах, що їх розробляють, вивчені з різним ступенем детальності. Згідно раніше 

виконаним роботам [3, С. 84-88; 4, С.6-8; 5, С.31-33; 6, С.113-116; 7, С.22-26; 8, С.185-193], 

встановлено, що за умови селективного добування і роздільного складування деяких 

корисних копалин можливе отримання продукції, наведеної в таблиці 1. 

Відходи збагачення залізних руд на 60-90% складаються з часток розміром -0,071 мм і 

вміщують 6,0-25% заліза. 

Утилізація відходів збагачення шляхом отримання залізистого концентрату і будівельного 

піску дозволить визволити 0,4 млн м3 ємності хвостосховищ. 

Таким чином, для раціонального природокористування бажана переоцінка родовищ, що 

розробляються як комплексних, а також розробка технологій селективного видобутку 

різновидів корисних копалин з надр і подальшого роздільного складування з наступним 

використанням у промисловості, а також вторинне використання відходів збагачення. 
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Таблиця 1. Ресурсний потенціал відходів видобутку залізних руд України 

 

№ Продукція Корисна 

копалина 

Застосування  Прогнозні 

ресурси, млрд. т 

1.  Тальковий 

концентрат 

Тальковмісні 

сланці 

Промисловий 

тальк 

6,0 

2.  Мусковітовий 

концентрат, моно 

мінеральний кварц 

Мусковіт-

біотитові сланці 

 2,5-3 

3.  Гранатовий 

концентрат 

Гранатовмісн

і сланці 

Легкий абразив 1,0-1,5 

4.  Керамзит, 

сланцепорит 

Хлоритові 

сланці 

Виробництво 

керамзиту, 

сланцепориту 

1,5-2,0 

5.  Піроксеновий 

концентрат 

Піроксенітові 

породи 

 0,5-0,7 

6.  Облицювавльна 

плитка 

мармур Будівельна 

галузь 

3,0-5,0 

7.  Виробне й 

колекційне каміння 

(щітки кварцу, 

аметисту, кристали 

гранату, яшмо їди тощо) 

Різні 

кристалічні 

породи 

Гемологічна 

сировина 

- 

8.  Залізистий 

концентрат 

Гематитові 

кварцити 

Металургія 4,0 

9.  Мінеральні пігменти 

(вохра, сурик, селадоніт, 

рибекит тощо) 

Кора 

окиснення 

кристалічних 

порід  

Промисловість

, художні 

промисли 

0,8-1,0 

10.  Кераміка, фаянс каоліни  0,1 

11.  Глиняна цегла, 

кераміка 

Глини, 

суглинки 

Будівельна 

галузь 

3,0-4,0 

12.  Пісок Пісок Будівельна 

галузь 

0,15-0,2 

13.  Вапняки  Металургія, 

будівельна галузь 

0,3-0,4 
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Gubina V., Zaborovskiy V., Bastrygina T., RESOURCE POTENTIAL OF WASTE OF 

EXTRACTION AND TAILINGS OF FERRUGINOUS AND MANGANESE ORES IN 

UKRAINE. 

 

СТАН ФІНАНСУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ В СТРУКТУРІ ВИДАТКІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 
 

Балега А.В., аспірант 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 
 

Досліджено динаміку фінансування геологічної галузі в структурі видатків Державного бюджету України, 

проаналізовано поетапне виконання фінансування Загальнодержавної програми розвитку мінерально-

сировинної бази України на період до 2030 року. Виявлено нерівномірність зростання обсягів видатків 

Державного бюджету України та темпів зростання планових видатків Державної служби геології та надр в 

структурі видатків Міністерства екології та природних ресурсів. 

 

Исследована динамика финансирования геологической отрасли в структуре расходов Государственного 

бюджета Украины, проанализировано поэтапное выполнение финансирования Общегосударственной 

программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года. Выявлено неравномерность 

роста объемов расходов Государственного бюджета Украина и темпов роста плановых расходов 

Государственной службы геологии и недр в структуре расходов Министерства экологии и природных ресурсов. 

 

The article explored the dynamics  finance geological industry in structure of expenditures of the State Budget of 

Ukraine, analyzed the phased implementation of national program funding development of mineral resources of Ukraine 

till 2030. In the structure of expenditures of the Ministry of Ecology and Natural Resources was revealed uneven growth 

in expenditures of the State Budget of Ukraine and the rate of growth of planned expenditures State Service of geology 

and mineral resources. 
 

Фінансове забезпечення реалізації заходів в сфері мінерально-сировинної політики, 

геологорозвідувальних робіт, екогеології, охорони надр та їх відтворенні відбувається 

шляхом фінансування геологічної галузі через відповідні бюджетні програми, що 

затверджуються щорічно в Законі України «Про державний бюджет». Слід зауважити, що 

пряме та опосередковане фінансування вищевказаних заходів відбувається через 

фінансування 6 відомств Міністерства екології та природних ресурсів в рамках виконання 27 

бюджетних програм. В структурі Міністерства екології та природних ресурсів в частині 
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фінансування як розпорядники коштів визначені: Державне агентство екологічних інвестицій 

України, Державна екологічна інспекція України, Державна служба водних ресурсів, 

Державна служба геології та надр України, Національна комісія з радіаційного захисту 

населення, Державне агентство України з управління зоною відчуження.   
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Рисунок 1. Динаміка видатків Міністерства екології та природних ресурсів України (2012-2016 рр),    

побудовано за даними [1-5] 

 

Обсяг фінансування Міністерства екології та природних ресурсів за рахунок загального 

фонду, визначений Законом України «Про державний бюджет», в 2012 році становив 2865,5 

млн. грн., що склало 0,79%  від обсягу видатків загального фонду, в 2013 році – 2024,1 млн. 

грн., що склало 0,54% , в 2014 році – 2172, 2 млн. грн., що склало 0,56%, в 2015 році – 3532,5 

млн. грн., що склало 0,64%, в 2016 році – 3692,1 млн. грн., що склало 0,58% відповідно. 

Важливо відмітити, що в досліджуваний період, збільшення видатків Міністерства екології та 

природних ресурсів на 826,6 млн. грн. супроводжується зменшенням їх питомої ваги з 0,79% 

до 0,58% в загальному обсязі витрат Державного бюджету.  

Слід зауважити, що в досліджуваний період, збільшення видатків Міністерства екології та 

природних ресурсів на 826,6 млн. грн. супроводжується зменшенням їх питомої ваги з 0,79% 

до 0,58% в загальному обсязі витрат Державного бюджету.  

Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністерство екології та природних ресурсів України та 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального 

використання надр, є Державна служба геології та надр України. Дане відомство відповідно 

до Положення про Державну службу геології та надр України виконує ряд ключових 

функцій. Фінансування Державної служби геології та надр України відбувається в рамках 

виконання двох бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких відповідна служба і є: 

КПКВ 2404010 «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання 

надр» та КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази». 
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Рисунок 2. Динаміка планових видатків Державної служби геології та надр (2012-2016 рр), 

побудовано за даними [1-5] 

 

Проаналізувавши динаміку планових видатків Державної служби геології та надр України 

в період з 2012 – 2016 рр. можна стверджувати, що фінансування даного відомства в 

структурі Міністерства екології та природних ресурсів України зменшилось майже в 10 разів 

з 1010,6 млн. грн. (2012 рік) до 110,3 млн. грн. (2016 рік). Також, слід зауважити, що питома 

вага фінансування Державної служби геології та надр України в видатках Міністерства 

екології та природних ресурсів України  поступово з 35,27 % з 2012 року зменшилось до 3% 

до 2016 року. Цікаво, що в 2013 році збільшення видатків Державного бюджету на 3,27 % 

супроводжувалось зменшенням видатків Міністерства екології та природних ресурсів (далі - 

Міністерства) на 29,4% та зменшенням видатків Державної служби геології та надр України 

(далі – Державної служби) на 79,2%, в 2014 році збільшення видатків Державного бюджету 

на 7,32%  та  Міністерства на 3,31% супроводжувалось зменшенням видатків Державної 

служби на 52,04%, в 2015 році спостерігається тенденція паралельного збільшення видатків 

як Державного бюджету на 62,62%, Міністерства на 44,2% так і Державної служби на 9,64%, 

в 2016 році зростання видатків Державного бюджету дещо уповільнюється до 14,24%, 

Міністерства до 4,52%, Державної служби до 0,49%.  

Загальний обсяг планових видатків Державного бюджету з 2012 року по 2016 рік зріс в 

1,76 разів, в той час як приріст видатків Міністерства становив 28,85%, а видатки Державної 

служби скоротились на 89,03%. 

Поетапне фінансування розвитку мінерально-сировинної бази закріплено законодавчо 

відповідно до Паспорту загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази 

України на період до 2030 року, затвердженого Законом  України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 

2030 року» від 21.04.2011 року № 3268-6 в рамках виконання бюджетної програми КПКВ  

2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази». Загальний обсяг фінансування Програми 

заплановано в розмірі 189053,99 млн. грн., з них за рахунок коштів державного бюджету – 

26119,13 млн. грн., інших джерел фінансування – 162934,86 млн. грн. Дане фінансування 

розраховано на 3 етапи : 1 етап (2011-2012 роки) з обсягом фінансування відповідно – 1730,42 

млн. грн. і 10689,7 млн. грн., 2 етап (2013-2020 роки) відповідно – 8952,04 млн. грн. і 55882,62 

млн. грн., 3 етап – (2021-2020 роки) відповідно -15436,67 млн. грн. 96362,54 млн. грн. [6]. 

Відповідно до законодавчо затверджених державних бюджетів в період з 2012 року по 2016 

рік перший етап фінансування вищевказаної програми виконано не в повному обсязі за 

рахунок державного фінансування, а саме на 58,4%: показник фактичного державного 
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фінансування  склав 1011,1 млн. грн., при запланованому Програмою в 1730,42 млн. грн.. 

Починаючи з 2013 року різко зменшився плановий показник фінансування вищевказаних 

заходів, так в 2013 році він склав 209,8 млн. грн., в 2014 році -100,6 млн. грн., в 2015 році 

110,3 млн. грн., в 2016 році 110,9 млн. грн. Недофінансування Програми відбулось внаслідок 

неефективної системи адміністрування податків і зборів в сфері надрокористування, 

недостатніх та неефективних управлінських рішень [7, 117]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що обсяги фінансування геологічної 

галузі мають стійку тенденцію до зменшення, що в свою чергу, може  призвести до повного 

або часткового дисбалансу системи управління геологічної галузі, формуванні не виваженої 

мінерально-сировинної політики, нераціонального планування геологічного вивчення надр та 

підриву енергетичної та національної безпеки держави в цілому.      
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Balega A. FINANCING GEOLOGICAL INDUSTRY IN THE STRUCTURE OF 

EXPENDITURES OF STATE BUDGET OF UKRAINE. 
 

 

 

РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ТА УМОВИ УТВОРЕННЯ ЖОВТЯНСЬКОГО 

ЗОЛОТОРУДНОГО ПРОЯВУ (КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ) 

 

Іванов Д.Г. студент 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Досліджено генезис і умови утворення золотоносних ділянок в межах рудопрояву Жовтянський, який 

розташований в межах Криворізького залізорудного басейну. Наведено результати дослідженнязразків 

керну,аналіз визначення елементів-домішокта дослідження аншліфів. Визначено парагенезис золота з іншими 

мінералами, що пояснює механізм утворення золотовмісних ділянок. 
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Исследовано генезис и условия образования золотоносных участков в пределах рудопроявления Желтянское, 

которое расположено на территории Криворожского железорудного бассейна. Предоставлены результаты 

исследования образцов керна, анализ определенияэлементов-примесей и изучения аншлифов. Определен 

парагенезис золота с другими минералами, что объясняет механизм образования золотосодержащих участков. 

 

The genesis and conditions of formation of gold ore areas within Zhovtyanskiyin the Kryvyi Rih iron ore basin have 

been studied. The results of investigation of core and polished samples and trace element distribution are presented. As 

a result was determined paragenesisof natural gold with other minerals that explains the ore-formingmechanism of 

gold-bearing areas. 

 

Територія проведених наукових робіт представляє собою фрагмент зони Криворізько-

Кременчуцького розлому (ККР), або Криворізько-Кременчуцької шовної зони (ККШЗ) в 

центральній його частині, який територіально знаходиться в Дніпропетровській області. За 

останніми даними ця структура є східною межею Західно-Інгулецької міжблокової (шовної) 

зони, яка розділяє Кіровоградський і Середньопридніпровський мегаблоки Українського 

щита (УЩ). 

В межах території робіт, на схід від ККР, виділяються стратиграфічні підрозділи, які 

відповідають Середньому Придніпров’ю, на захід від ККР – Кіровоградському мегаблоку.  

В Середньопридніпровському районі (на території робіт) виділяються архейські, 

протерозойські, кайнозойські стратифіковані і ультраметаморфічні утворення.  

КРР включає систему субпаралельних тектонічних порушень, що об’єднуються в складну 

зсувну зону, орієнтовану в північ - північно-східному напрямку з переважно західним крутим  

(80 – 850) падінням площин розломів. Ширина зони ККР по простяганню змінюється від 

сотень метрів до перших кілометрів, при цьому дослідні роботи були зосереджені в смузі 

шириною 100-200 м і протяжністю ≈ 7000 м, яка відповідає східному (лежачому) боку зони 

ККР (на схід від осьової площини). Головним речовинним виповненням внутрішньої частини 

зони є комплекси метаморфізованих порід криворізької серії. В зону зсувних дислокацій 

Криворізько-Кременчуцького регіонального розлому були затягнуті різновікові 

метаморфічні, ультраметаморфічні та інтрузивні утворення, які під впливом динамічних 

навантажень зазнали значних змін. Наступні багатофазні гідротермально-метасоматичні 

процеси різного хімізму і температур ще більше змінили вигляд вихідних порід.  

Безпосередньо  об’єктом   досліджень  була смуга  потужністю 100-360 м і протяжністю 

≈7000 м, розташована вздовж східної частини площини ККР і виділена, як Жовтянська 

площа.  

В межах вивченої площі горизонтом, який найбільш надійно ідентифікується за 

геологічними та геофізичними даними є комплекс порід криворізької серії, які утворюють, 

незважаючи на значну дислокованість, досить витриману смугу потужністю до 100-360 м. 

Найбільші прояви золота спостерігаються в Саксаганській світі. 

Саксаганська світа складена породами залізисто-кременистого комплексу які представлені 

залізистими (переважно магнетитовими) кварцитами з прошарками сланців, інколи - 

амфіболітами. Слід відмітити, що на території України, прояв золота приурочений до порід 

залізисто-кременистого комплексу, також спостерігається і в рудопрояві Широка Балка, що 

розташований в межах Чортомлицької зеленокам’яної структури [3]. Аналогічні рудопрояви 

золота в залізистих кварцитах, на території Криворізько-Кременчуцької структурно-

металогенічної зони мають максимальний вміст золота 0,17-0,24 г/т при розмірності 1-320 

мкм та становлять промисловий інтерес шлами, що залишаються при виділенні залізорудних 

концентратів [1, 2]. 

Кварцити представлені, в основному, амфібол-магнетитовими різновидами; рідше 

амфібол-гематит-магнетитовими і магнетитовими. Сланцеві прошарки представлені, 
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головним чином, гранат-амфіболовими різновидами з невеликою кількістю біотиту. Ступінь 

регіонального метаморфізму цих порід відповідає епідот-амфіболовій фації. 

З накладених процесів, як вже відмічалось, найбільш проявлений процес хлоритизації; в 

окремих інтервалах хлорит заміщує гранат і амфібол на 70-90 %. 

Досліджувана ділянка піддалась потужним гідротермально-метасоматичним процесам,  в 

яких в першу чергу, слід відмітити хлоритизацію, карбонатизацію і окварцювання. Вказані 

процеси в деякій мірі (інколи – майже повністю) взаємно перекриваються, але їх максимальні 

проявлення підпорядковані певній зональності, яка простежується на багато сотень метрів.  

Крім названих процесів відіграють велику роль також процеси сульфідного 

мінералоутворення, однак його максимальні прояви не завжди витримані за простяганням, 

локалізуються в різних частинах досліджуваного розрізу і мають переривчастий характер.  

За наявними спостереженнями, формування сульфідних мінеральних асоціацій проходили 

щонайменше в три етапи, з яких кожний проявився в різних частинах Жовтянської площі з 

різною інтенсивністю і різним складом мінеральних асоціацій.  

На даному етапі вивченості можна виділити такі типи сульфідної мінералізації:  

- Первинна розсіяна сульфідна мінералізація, переважно у вигляді пошарової 

вкрапленості (сингенетична або метаморфогенна);  

- Сульфідна мінералізація, що утворилась за рахунок привносу активної сірки (власне 

метасоматична) з формуванням розсіяної вкрапленості, локальних агрегатних або 

прожилкових скупчень сульфідів. Зрозуміло, що без проведення комплексу спеціальних 

досліджень досить складно відрізняти прояви цих двох типів сульфідної мінералізації.  

- Гідротермальна сульфідна мінералізація кварц-сульфідних (інколи кварц-карбонат-

сульфідних) прожилкових асоціацій, серед яких, теж вирізняються утворення  різних етапів, у 

тому числі – золотоносні. 

Після аналізу інформації, яку отримано за даними вивчення зразків свердловини 

досліджуваної ділянки, можна зробити висновок, що процес утворення локальних площ з 

найбільшим вмістом золота пов’язаний безпосередньо з третім типом сульфідної 

мінералізації.  

У механізмі метасоматичних змін ділянки простежуються закономірність утворення золота 

в парагенезисі з саме сульфідними мінералами. Аналізуючи результати спектрального аналізу 

та подальшого вивчення мінерального складу, шляхом дослідження аншліфів можна 

простежити певну закономірність. По перше: в товщах, які піддались сульфідизації, існує 

пряма пропорційність ізчастковою або повною заміною магнетиту на сульфідні мінерали. В 

зонах, які зазнали найбільших змін даного типу метасоматозу, в найбільш золотовмісних 

ділянках присутній, вже не магнетитовий кварцит, а сульфідизований магнетитовмісний  

сланець. 

Простежується позитивна кореляція між вмістом золота та арсену, що може свідчити про 

арсенопіритовий тип сульфідизації та парагенезис золота з арсенопіритом. 

 

1. Артеменко В.М., Коваль В.Б., Кобзарь В.Н. К проблеме попутного извлечения золота 

из железистых кварцитов Кривбасса. 

2. Великанов Ю.Ф., Ширинбеков Н.К. Этапы формирования и особенности размещения 

золотосеребряной минерализации в Кривбассе. Критерии поисков и перспективы 

промышленной золотоносности Украины. 

3. Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І., Куліш Є.О., Нечаєв С.В., Ю.І. Третяков, 

Шумлянський В.О. Металічні і неметалічні корисні копалини України Том 1. 
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Рекомендовано до друку науковим керівником: Загнітком В.М. (доктор геолого-

мінералогічних наук, професор кафедри родовищ корисних копалин, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

 

Ivanov D., THE COMPOSITION AND CONDITIONS OF GOLD ORE FORMATION IN 

ZHOVTYANSKIY OCCURRENCES (KRYVYI RIH BASIN). 

 

БІТУМО-ГІДРОТЕРМАЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ ДРУЖКІВСЬКО-КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 

АНТИКЛІНАЛІ (ДОНБАС) 

 

Іщенко Л.В., аспірант 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 
Розглянуто гідротермальне мінералоутворення Дружківсько-Костянтинівськї антикліналі. З’ясовано, що 

двоокис вуглецю на основі ізотопних аналізів газових струменів Дружківсько-Костянтинівської антикліналі 

ймовірно має ендогенне походження. Встановлено характерні дикіт-карбонат-кіноварну та реальгар-кіноварну 

мінеральні асоціації, що утворюються в 3 етапи гідротермального рудоутворення: дорудний, рудний та 

пострудний. Встановлено вірогідні причини знаходження вуглеводнів: перетворення органічної речовини 

(керогену) гідротермальним потоком та абіогенний синтез атомів вуглецю та водню. 

 

Рассмотрено гидротермальное минералообразование Дружковско-Костантиновской антиклинали. 

Выяснено, что углекислый газ на основе изотопных анализов газовых струй Дружковско-Костантиновской 

антиклинали вероятно имеет эндогенное происхождение. Установлены характерные дикит-карбонат-

киноварная и реальгар-киноварная минеральные ассоциации, которые образуются в 3 этапа гидротермального 

рудообразования: дорудний, рудный и пострудний. Установлены вероятные причины нахождения 

углеводородов: преобразование органического вещества (керогена) гидротермальным потоком и абиогенный 

синтез атомов углерода и водорода. 

 

It was considered hydrothermal mineralization Druzhkovka-Konstantinovskaya anticline.  Also was found, that the 

carbon dioxide based on isotopic analysis of the gas jets Druzhkovsky-Kostantinovskoy anticline is probably 

endogenous origin.  There are distinctive dickite-carbonate-cinnabar and realgar-cinnabar mineral associations, which 

are formed in 3 stages of hydrothermal mineralization: pre-ore, ore and post-ore.  The probable reasons of finding 

hydrocarbons: the transformation of organic matter (kerogen) hydrothermal flow and abiotic synthesis of carbon and 

hydrogen atoms. 

 

Бітуми та гідротермаліти часто зустрічаються  у спільному геологічному просторі. Це 

явище зафіксовано на багатьох гідротермальних родовищах та рудопроявах різної геохімічної 

спеціалізації. Однією з геологічних структур Донбасу на якій було встановлене це явище є 

Дружківсько-Костянтинівська антикліналь з відомими ртутними рудопроявами дикіт-

кіноварної та реальгар-кіноварної рудної мінералізації. Визначення просторово-часових 

співвідношень між бітумами та рудними мінералами є актуальною геологічною проблемою, 

що відкриває шлях до визначення ролі та місця процесів тепломасоперенесення у формуванні 

родовищ вуглеводнів та гідротермального зруденіння. 

Проблемі утворення бітумо-гідротермальних асоціацій у різних геологічних структурах 

присвячені роботи вчених-геологів К. Безрук, Д.К. Возняка, В.Гавриша, Г. Доленка, 

А.Джеймса, Б.В. Зацихи, С.Кирикилиці, М. Кокса, М.Кудрявцева, О.Лукіна, Н. Озерової, 

Ю.Піковського, В. Суярка, Д.Уайта, В.А. Шумлянського та ін.  

Гідротермальна ртутна мінералізація та скупчення вуглеводнів (включно з бітумами) 

приурочуються до регіональних глибинних структур, по яких відбувається ендогенне 

тепломасоперенесення. Останнє пов’язане з тектонічно активними геологічними ділянками 

зон розущільнення, які є пастками як для гідротермалітів, так і для вуглеводнів. На таких 
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ділянках часто спостерігаються новітні і сучасні тектонічні рухи, які супроводжуються 

ртутно-вуглеводневою дегазацією[1]. Дружківсько-Костянтинівська антикліналь є однією з 

тектонічно найактивніших структур Східно-Європейської платформи, яка характеризується 

сучасним здійманням осьової частини зі швидкістю до 5-10 мм/рік [10].Вуглекислий газ 

надходить до поверхні землі зонами розломів, де відбувається розвантаження глибинних 

флюїдів, гідротермальних розчинів, теплового потоку, газів та вуглеводнів [8]. Ймовірно, що 

СО2 утворюється внаслідок дегазації мантії. Свідченням цього є ізотопний склад 

вуглекислого газу в газових струменях Дружківсько-Костянтинівської антикліналі, що є 

більш характерним для областей  активного вулканізму. Цей факт свідчить про те, що в 

межах гідротермально-вуглеводневих систем території досліджень двоокис вуглецю є  одним 

із важливих компонентів гідротермальних флюїдів, окремі летючі компоненти яких 

розвантажуються в осередках тепломасоперенесення і на постгідротермальному етапі 

розвитку цієї гідротермальної системи [7]. 

Дружківсько-Костянтинівська антикліналь у структурному плані є продовженням 

Головної антикліналі західне замкнення якої приурочене до ртутних родовищ Микитівського 

рудного поля (МРП). Також виявлено не тільки вуглеводневу дегазацію, а й тверді бітуми. 

Останні зустрічаються у теригенних породах середнього карбону серед жильних утворень 

кіноварі, дикіту та донбаситу (Напівкупол Новий) [9]. 

Ртутне зруденіння Дружківсько-Костянтинівської антикліналі приурочене до пісковиків 

середнього та верхнього карбону (світи С2
7, С2

3, С3
1 ) та контролюється зоною 

крутопадаючих тріщин під Костянтинівським насувом, що тяжіє до осьової частини 

антикліналі [1, 6].  

Рудоутворення тут супроводжувалося гідротермальними змінами вміщуючих порід 

низькотемпературною аргілітизацією та дикітизацією, приблизно за тією ж схемою, що і у 

МРП.  

Сучасна постгідротермальна активізація Дружківсько-Костянтинівської антикліналі 

проявляється у вільному виділені метану із свердловин високомінералізованих вод 

хлоридного складу, що вміщують ртуть та інші компоненти включно із метаном та іншими 

вуглеводнями, азотом та двоокисом вуглецю [3].  

Серед вірогідних причин спільного знаходження вуглеводнів можна виділити наступні: 

- перетворений кероген, який був захоплений гідротермальним потоком [1] 

-  абіогенний синтез атомів вуглецю та водню у глибинних зонах земної кори, де 

відбувається генерація мінералоутворюючих флюїдів.  

За такої схеми, а також особливостей зон мінералізації, у породах Дружківсько-

Костянтинівської антикліналі можна виділити 3 етапи формування зруденіння: дорудний, 

рудний та пострудний. 

На першому етапі гідротермального процесу відбулося розвантаження глибинних флюїдів 

зонами Горлівського тектонічного вузла. В пізньогерцинський час рудопрояви Дружківсько-

Костянтинівської антикліналі були подріблені на окремі блоки, що відрізняються один від 

одного особливостями будови та складом уміщуючих порід [2]. Так, в напрямку від 

Костянтинівського до Суровського рудопрояву зі сходу на захід відбувається зміна як у 

складі рудних мінералів, так і у формах присутності вуглеводнів (від бітумів до газів) у 

породах. У цьому ж напрямку відбувається і зміна вміщуючих порід від аргілітизації до 

дикитизації на дорудній стадії [11].  

Другий етап у якому виділяється 2 стадії характеризується максимальним напором 

глибинних флюїдів та відкладенням основної маси рудних мінералів Костянтинівського та 

Куртівського рудопроявів у породах світ С2
3-С3

1 [12]. 
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Перша стадія супроводжується виділенням сульфідів заліза, свинцю і цинку та першої 

фази кіноварі, дикіту та бітумів групи керситоїдів. Пізніше рудна стадія характеризується 

утворенням основної маси кіноварі, яка тісно асоціює з кальцитом  анкеритом, сидерітом, 

дикітом. Окрім чорних бітумів тут спостерігаються виділення кольорових твердих, а також 

рідинних нафтоподібних [8]. Бітуми спільно з кіновар’ю утворюють безформні скупчення та 

тонковолокнисті агрегати [1].  

Третій заключний етап гідротермальної діяльності найвиразніше проявився на Суровській 

ділянці Дружківсько-Костянтинівської антикліналі. Реальгар тут утворює вкрапленість та 

«примазки» в цементі пісковиків та алевролітів світи С3
1, а також зустрічається в 

кальцитових прожилках, де знаходиться в асоціації з анкеритом [8]. На цьому етапі 

відкладення вуглеводнів у твердій та рідинній фазах не відбувалося (лише метанові гази).  

Висновки: 

1. Бітуми та гідротермаліти маючи одні й ті шляхи міграції та концентрації, 

утворюють у породах Дружківсько-Костянтинівської антикліналі характерні дикіт-

карбонат-кіноварну та реальгар-кіноварну мінеральні асоціації. 

2. Серед вірогідних причин генезису вуглеводнів виділяють наступні: синтез 

керогену гідротермальним потоком та абіогенні перетворення атомів вуглецю та 

водню в зоні генерації мінералоутвоюючих флюїдів. 

3. На першому етапі мінералоутворення формувалися дорудні перетворення без 

ознак присутності вуглеводнів. На 2 етапі – вуглеводні (бітуми, рідинні вуглеводні 

та гази). На третьому етапі лише метан та його гомологи. 
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Ізотопно-геохімічні особливості є дуже інформативними для дослідження генезису карбонатних порід. 

Завдяки отриманим значенням  δ13С та δ18О в карбонатах порівнюються карбонатитові масиви та прояви 

Приазов’я, карбонатвмісні асоціації Проскурівського масиву, та різні метаморфічні  породи УЩ. Зроблено 

висновки про  глибинне  походження карбонатитів, особливості їх утворення, а також підтверджено 

метаморфогенне та метасоматичне походження кальцифірів та інших карбонатних порід. 

 

Изотопно-геохимические особенности являются очень информативными для исследования генезиса 

карбонатных пород. Благодаря полученным значениям δ13С и δ18О в карбонатах проводится сравнение 

карбонатитовых массивов и проявлений Приазовья, карбонатсодержащие ассоциации Проскуровского 

массива, и различные метаморфические породы УЩ. Сделаны выводы про глубинное происхождение 

кальцифиров и других карбонатних пород. 

 

Isotopic and geochemical features are very informative for studying  of the genesis of carbonate rocks. The 

carbonatitic massifs, occurrences of Azov area, carbonate-bearing association of Proskurivsky massif and various 

metamorphic rocks of Ukrainian Shield are compared by δ13С and  δ18О values from their carbonates. According to 

those results made conclusions about deep origin of carbonatites, conditions of their formation as well as metamorphific 

and metasomatic origin of calciphyres and other carbonate rocks are proved. 

 

Карбонатні породи широко розповсюджені майже в усіх геологічних розрізах, і є не тільки 

важливою складовою осадових комплексів, а й специфічним різновидом магматичних та 

метасоматичних асоціацій.  

Карбонатні породи глибинного походження давно викликають підвищену практичну та 

теоретичну зацікавленість. Типовим представником є карбонатити. Зацікавленість якими, в 

першу чергу, зумовлена важливим значенням карбонатитів як потенціального джерела 

комплексної мінеральної сировини (рідкісних та рідкісноземельних металів, заліза, апатиту, 

люд тощо). Нині в світі відомо близько 500 масивів, із них більше 50 розробляються. 

Особливість складу карбонатитів – їх збагачення рідкісними, розсіяними, іноді 

благородними, радіоактивними та кольоровими металами (Ковдор, Араша, Палабора, Томтор 

та багато інших). [3] Слід зауважити, що кальцифіри відомі серед метаморфізованих 

карбонатно-силікатних товщ і мають низький вміст рідкісноземельних елементів. 

З карбонатними породами пов’язані також скарни, зокрема карбонатно-магнетитові руди. 

Саме ізотопні значення дають можливість більш точно порівняти генезис порід, їхні 

геохімічні особливості та практичну цінність. 
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Можна відзначити, що ізотопні значення С-О карбонатитів в середньому мають досить 

вузький діапазон: δ13С (-6,4 -8,5 ‰) та δ18О (8,5 11,2 ‰), що слугує критерієм мантійного 

походження карбонатної речовини. Саме такими є карбонатити Чернігівського, Октябрського 

масивів та Хлібодарівського і Петрівсько-Гнутівського проявів Приазов’я. 

В деяких випадках  навіть високотемпературні карбонати характеризуються значеннями 

ізотопного складу кисню та вуглецю, що близькі (або співпадають) зі значеннями для 

нормально-осадових морських карбонатів δ13С (-2 2‰) та δ18О (25 30‰). Це дає 

можливість передбачати участь останніх в магматичних та високотемпературних 

метасоматичних процесах. 

Для кальцифірів значення δ13С коливаються від +15 до -3 ‰ та δ18О від +30 до +15‰. Для 

порівняння було взято Проскурівський масив, який складений такими типовими для лужно-

ультраосновної формації породами як: якупірангіти, ійоліт-мельтейгіти, нефелінові сієніти, а 

також есекситам, але з низьким вмістом рідкісноземельних елементів та рідкісних металів [1]. 

В той же час, вивчення ізотопного складу С і О в карбонатних жилах  Проскурівського 

масиву показали «корові» ізотопні значення, що може свідчити про контамінацію 

метаморфізованих осадових карбонатних товщ, які поширені в Дністерсько-Бузькому районі. 

Можна допустити, що лужна магма та карбонатні жили цього масиву утворились в результаті 

субдукції. 

В Таблиці 1 показані середні значення ізотопного складу для масивів карбонатитів, 

кальцифірів та Проскурівського масиву. Діапазон карбонатитів та кальцифірів істотно 

відрізняються, а ізотопні значення Проскурівського масиву близькі до кальцифірів 

(рисунок1).  

 

 

 

 

 

 
Таблиця 1. Порівняння середніх значень ізотопного складу δ13С та δ18О карбонатних порід 

 

Як висновок, можна сказати, що карбонатні породи Проскурівського масиву мають 

магматичне походження, але їх джерело - не мантійне. І як нововведення, для даних порід 

можна ввести окремий термін (наприклад, «карбонатитоїди»). 

 
Рисунок 1. Значення ізотопних характеристик δ13С та δ18О для карбонатних порід. 

Карбонатити Кальцифіри Проскурівський масив 

δ18О δ13С δ18О δ13С δ18О δ13С 

6,7 12,8 -6 -8,5 19,6 21,5 0,8 2,6 11,8 18,78 -1,9 2,97 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

75 

 

 

Що позначають області на рисунку (породи різного генезису?)? Так, кальцифіри Сх. 

Приазов’я потрапляють у дві різні області. На що це вказує? 
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На прикладі одного з найцікавіших в геологічному та металогенічному відношенні району північно-західної 

частини Українського щита проведено  аналіз проблеми берилієвої мінералізації в Україні. Розглянуто деякі 

питання рудоутворення у зв’язку з тектонічною активізацією північно-західної частини щита, геологічні та 

мінералогічні особливості Сущано-Пержанської зони. 

 

На примере одного из самых интересных в геологическом и металогеническом отношении района северо-

западной части Украинского щита проведен анализ проблемы бериллиевой минерализации в Украине. 

Рассмотрены некоторые вопросы рудообразования в связи с тектонической активизацией северо-западной 

части щита, геологические и минералогические особенности Сущано-Пержанской зоны. 

 

The problems of beryllium mineralization of Ukraine were analyzed on the example of one of the most interesting 

geological and metallogenic areas of north-western part of the Ukrainian shield.Some questions of ore-formation in 

connection with the tectonic activation of the northwestern part of the Ukrainian shield, geological and mineralogical 

characteristics of Suschano-Perzhanska zone are considered. 
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Сучасний етап металогенічних досліджень Українського щита характеризується 

зростаючою зацікавленістю геологів до вивчення областей і зон його тектонічної активізації, 

які зазвичай характеризуються високою рудоносністю. 

В доповіді розглядаються питання рудоутворення в зонах тектонічної активізації, 

особливостей структурно-тектонічних та речовинний ознак, що сприяють прогнозу та 

пошукам берилієвого зруденіння Сущано-Пержанської рудної зони. 

Пержанський рудний вузол розташований в крайовій північно-західній частині 

Українського щита в області впливу крупних регіональних зон розривних порушень: 

широтних (південне обрамлення Прип’ятського прогину та накладена Овруцька грабен-

Синкліналь) та діагональних. Сущано-Пержанська тектонічна зона в північно-східній частині 

поступово повертає на схід не пересікаючи Північно-Поліську широтну тектонічну зону,  

прилягає до неї. Вздовж обох гілок даної дугоподібної тектонічної зони, приблизно на 100 км 

на південний схід та захід від місця їх з’єднання розвиваються процеси лужного натрій-

калієвого метасоматозу і пов’язані з ними геохімічні аномалії Be, Li, TR, Sn, Zr, Ta, Nb, Zn, 

Mn, Ag та інші. За такими особливостями дугоподібна, випукла на південний захід структура, 

що приурочена до двох тектонічних зон, виділяється в якості Сущано-Пержанської 

металогенічної рудної зони. 

Основним джерелом промислового зруденіння є польовошпатові метасоматити, на 

другому місці – сидерофіліт-польовошпатові. Разом вони складають більше 90% розвіданих 

запасів.  

Мінеральний склад метасоматитів наступний [4]: 

 
Таблиця 1. Мінеральний склад метасоматитів. 

 

Мінерали 

Вміст в % за різновидами метасоматитів 

Слюдяно-

польовошпатові 

(слюдяно-кварц-

польовошпатові) 

Польовошпатові 
Кварц-

польовошпатові 

Мікроклін-пертит 40-70 30-95 40-80 

Сидерофіліт 5-10 <2 <1 

Кварц <2 (до 12-15) <2 20-35 

Альбіт 5-10 20-60 5-30 

Мікроклін 

решітчастий 
1-5 5-20 1-10 

Мусковіт <1 <1 од.зн. 

Гентгельвін 5-30 3-50 відс.-од.зн. 

Даналіт відс.-од.зн. відс.-од.зн. од.зн. – 15 

Фенакіт <1 <1 <1 

 

Найбільш цікавим мінералом берилію Сущано-Пержанської рудної зони є гентгельвін (Zn, 

Mn, Fe)8[BeSiO4]6S2 з групи острівних силікатів берилію та цинку системи гельвін-даналіт-

гентгельвін. Даний мінерал представлений тілами промислових та більш збіднених 

(забалансових) руд в межах рудоносних структур. 

На сьогоднішній день дослідниками виявлені такі особливості Сущано-Пержанської зони 

[3, 4]: 

1. Крайові зони древніх консолідованих структур, ускладнені розломами та 

характеризуються блочною будовою. 
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2. Тектонічні вузли, де виникає аномальна тріщинуватість і, як наслідок, підвищена для 

флюїдів проникність порід, утворені перетином орієнтовних розломів аналогічно 

Пержанському. 

3. Високий ступінь диференціації складу порід – від ультраосновних до ультракислих. 

4. Градієнти гравітаційного та магнітного полів як регіонального, так і локального 

характеру, що обумовлені розломами, та такі, що маркують зони перетворення глибинних 

порід і вулканогенно-осадових товщ. 

5. Петрохімічні особливості гранітів – підвищена та висока залізистість, що відображає 

збільшення їх лужності. 

6. Прояв в полі гранітів і сієнітів метасоматичних новоутворень польовошпатового 

(калішпатового та альбітового), кварц-польовошпатового, слюдистого, мономінерального 

кварцового складу і тріщин них жил, а в карбонатних і основних породах – скарнів; ознаки 

зональності метасоматитів. 

7. Збагаченість порід фтором і акцесорними рудними мінералами – індикаторами 

зруденіння конкретного речовинного складу. 

8. Підвищення вмісту кольорових, благородних, рідкісних металів і розсіяних елементів 

в породоутворюючих мінералах (польових шпатах і особливо – в слюдах) і породах, а також 

наявність ділянок і зон зниженого вмісту цих елементів і ознаки їх ореольного розподілу. 

9. Зі збільшенням ступеню змінення порід виникає звуження фронту метасоматозу. та 

продукти його пізніх стадій характеризуються більшою локальністю. 

10. Збільшення вмісту берилію та інших рідкісних елементів прямо  залежить від ступеню 

метасоматичного змінення. Вони досягають максимальних концентрацій саме в 

метасоматичних утвореннях польовошпатового та кварц-польовошпат-слюдистого складу. 

 

1. Белоус Я.Т. Бериллий (геолого-экономическийобзор). – Киев. Геоинформ, 1999. – 60 с. 
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4. Нечаев С., Гурский Д., Третьяков Ю. и др. Металлические и неметаллические 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ТЕРМО-АТМОГЕОХІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА 

ТЕРИТОРІЇ НЕДІЛЬНОЇ ПЛОЩІ 

 
1Стародубець К.М., аспірант 
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 3Гордєєва Ю.К, аспірантка 
1-2Інститут геологічних наук НАН України 

3 ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка 

 
Проведений аналіз та узагальнення даних термо-атмогеохічної зйомки на території Недільної площі 

Північного борту ДДА. Побудований комплекс карт розподілів концентрацій газів, температурних показників 

та виконана інтерпретація отриманих даних. Виділені перспективні ділянки для пошуку вуглеводнів за 

особливостями розподілів визначених показників.   

 

Проведен анализ и обобщение данных термо-атмогеохимической съемки на территории Воскресенской 

площади Северного борта ДДА. Построен комплекс карт распределений концентраций газов, температурных 

показателей и выполнена интерпретация полученных данных. Выделены перспективные участки для поисков 

углеводородов по особенностям распределения определенных показателей.  

 

The analysis and generalization of data of thermo-atmogeochemical survey on the territory of the Nedilna area 

(North side of Dnieper-Donets Rift) are conducted. A complex of maps of distribution of gas concentrations and 

temperature indicators is constructed, and the interpretation of obtained data is performed. Based on the features of the 

distribution of specific indicators, perspective areas for hydrocarbon prospecting are selected.  

 

Відкриття В.І. Вернадським явища газового обміну земної кори з атмосферою, яке він 

назвав “газовим подихом Землі”, стало теоретичним підґрунтям використання різних 

модифікацій приповерхневих газових зйомок для вирішення широкого спектру геологічних 

задач. Проведені дослідження довели, що гази літосфери, які є найбільш мобільним її 

компонентом, несуть важливу інформацію про стан надр і ті природні і природно-техногенні 

процеси, що відбуваються в них. В якості індикаторів цих явищ використовуються як інертні 

гази радіогенного походження (гелій, радон), так і вуглеводневі гази. Останні є особливо 

інформативними при наявності в надрах джерел вуглеводнів – покладів нафти, газу, 

метанонасичених вугільних та калійних пластів. Теоретичним підґрунтям використання 

різних газових зйомок в нафтогазовій галузі є уявлення про наявність над покладами 

специфічних ореолів розсіювання, що формуються в результаті дифузійно-фільтраційного 

масопереносу газоподібних вуглеводнів у перекриваючі відклади і утворюють 

приповеверхневий газогеохімічний фон вуглеводневих родовищ [1].   

На території Недільної площі в рамках розробки та вдосконалення методики СТАГД 

відділом геоекології та пошукових досліджень ІГН НАН України були проведені польові 

дослідження по мережі 400х400м на площі 30,8 км2. 

В результаті проведених робіт по кожному з пунктів спостереження були отримані 

показники концентрацій таких газів: Rn, Tn, He, H2, CO2, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, iC4H10, 

nC4H10, C3H6 та показники температури. 

Авторами побудовані карти розподілів температурних та атмогеохімічних показників 

площі дослідження, проаналізована геологічна будова території та матеріали дешифрування 

аерокосмознімків. На побудованих картах описані та інтерпретовані аномалії визначених 

показників. Побудована карта перспективних ділянок на пошуки вуглеводнів. 

Недільна площа за нафтогазогеологічним районуванням [2] відноситься до Північного 

борту ДДА, а саме до Юліївсько-Марківської нафтогазоносної зони (мобільна зона 

Північного борту разом з зоною Красноріцького скиду). 
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За морфотектонічними ознаками найвиразнішою структурною формою в межах площі є 

Недільне антиклінальне підняття. Ця структура виділена сейсморозвідкою північніше 

Скворцівського блоку Скворцівського газоконденсатного родовища. По відбиваючому 

горизонту Vb (Cv) вона картується як вузька малоамплітудна антикліналь мінливого 

простягання, що ускладнює пологу монокліналь Північного борту ДДА. Більш широка 

західна її частина (Західно-Недільний блок) ускладнена локальним апікальним підняттям і 

має північно-західне простягання. Південно-східна частина (Східно-Недільний блок) 

відокремлена від західної поперечним субмеридіональним скидом і набуває широтного 

простягання. Згідно з простяганням Недільна антикліналь з півночі та півдня обмежена 

малоамплітудними прямими скидами. На півночі полігон охоплює частину Ріпкинської 

структури, на півдні частину Південно-Скворцівської структури і Скворцівського 

нафтогазоконденсатного родовища. 

Температурне поле Недільної площі характеризується нерівномірним розподілом 

температурних показників. Максимальні показники тяжіють до центральної і південної 

частини полігону, в межах яких знаходиться Недільна структура. 

Поля радону, торону та вуглекислого газу також характеризуюся нерівномірним 

розподілом по площі, їх аномалії тяжіють до західної частини площі (тектонічного 

порушення, що обмежує Сворцівське НГК родовище), північної частини (тектонічного 

порушення, що обмежує Ріпкинську структуру) та центральної частини (тектонічного 

порушення, що обмежує Недільну структуру зі сходу). Радон, торон та вуглекислий газ добре 

корелюють між собою і утворюють відокремлену групу, яка не пов’язана з жодним із 

вуглеводневих газів. 

За результатами газової зйомки на площі виявлені похідні метанового ряду (від метану до 

бутану). Для Недільної структури характерне малоконтрастне метанове поле. Аномальні 

концентрації виявлені поза її контурами. Найвищі концентрації етану фіксуються на 

північному сході площі робіт поза межами Недільної структури. Розподіл пропану 

узгоджується з полем етану. Коефіцієнт парної кореляції пропану і етану дорівнює 0,86, 

пропану і метану - 0,79. Пункти з аномальними концентраціями ізобутану приурочені до 

східної частини площі, де виявлені аномалії етану й пропану. Подібно до етану і пропану 

точки з аномальними концентраціями ізобутану і бутану мають закономірне контурне 

розташування по відношенню до Східно-Недільного блоку. Усі визначені гомологи метану 

мають високі коефіцієнти парної кореляції, що вказує на єдине джерело їх надходження. 

Окрім газів насичених вуглеводнів в пробах підґрунтового повітря було встановлено 

наявність етилену та пропілену. 

За результатами проведених досліджень та порівнянь чітко виділяються два перспективні 

блоки (центральний і східний) для пошуку вуглеводнів, які характеризуються аномальними 

показниками температурного поля та оконтурюються вуглеводневими газами.  

Центральний блок охоплює частину Недільної структури і знаходиться в межах двох 

тектонічних розломів, в його межах розташована св. 1, у якій при випробуванні в 

експлуатаційній колоні у 2008 р. з горизонту Б-6-7 було отримано приплив газу з дебітом 

101,5 тис. м3/добу (інтервал 2292-2302 м). Східний блок знаходиться в межах Недільної 

структури, проведене буріння також підтвердило перспективність ділянки.       
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прогнозування пошуків корисних копалин та оцінки геоекологічного стану довкілля. 

2. Багрій І.Д., Гладун В.В., Гожик П.Ф. та ін. Прогнозування нафтогазоперспективних 

об’єктів Дніпровсько-Донецької газо нафтоносної області з застосуванням комплексу 

нетрадиційних при поверхневих методів досліджень. 
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ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ, 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 

 

ВПЛИВ ЗМІНИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ НА СТАН ГРУНТОВОГО 

МАСИВУ ТЕРИТОРІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА 

 

Голуб П.П. студентка 

Диняк О.В. к. геол. н., доцент,  

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 
 

Розглядається проблема оцінки стану грунтової основи з метою прийняття своєчасних заходів для 

запобігання розвитку небезпечних процесів на території історичної пам’ятки . 

 

Рассматривается проблема оценки состояния грунтового основания с целью принятия 

своевременных мер по предотвращению развития опасных процессов на территории исторического 

памятника. 

 

The problem of assessment of soil base in order to take timely action to prevent the development of 

dangerous processes on the territory of historical monuments. 

 

Києво-Печерська Лавра розташована на місцевості з дуже мінливим природними та 

геологічними умовами. Внаслідок цього протягом останнього часу під серйозну загрозу 

потрапили найцінніші об’єкти на території Лаври – Печери. Територія заповідника 

розташована на лесових ґрунтах, які у природному стані мають досить високі 

показники міцності, проте при додатковому навантаженні або при умові їх замочування 

внаслідок втрат із водогонів та водовідвідних систем можуть просідати, що призводить 

до деформації поверхні і споруд. Деформації споруд супроводжуються нахилом, 

викривленням несучих конструкцій, випученням стін і розвитком в них тріщин з 

розкриттям до 10-12 см. При нерівномірному просіданні лесових ґрунтів в стрічкових 

фундаментах під стінами пам’яток часто виникають тріщини в зонах максимального 

прогину. Такий стан може у майбутньому призвести до втрати Світової культурної 

спадщини.  

Стан території Заповідника і об’єктів, що тут знаходяться у значній мірі залежить від 

гідрогеологічних умов і, зокрема, від режиму водоносних горизонтів зони активного 

водообміну. 

Гідрогеологічні умови території Києво-Печерського заповідника визначаються 

ґрунтовими водоносними горизонтами: у четвертинних еолово-делювіальних і озерно-

льодовикових відкладах на плато (Верхня Лавра), у четвертинних делювіальних 

ґрунтах на схилах і, повсюдно, в олігоценових (харківських) пісках. [1] 

Водоносний горизонт у четвертинних еолово-делювіальних, моренних та 

флювіогляціальних відкладах залягає першим від поверхні в межах київського лесового 

плато. Водовміщуючі ґрунти – лесоподібні, моренні та прісноводні суглинки і супіски, 

серед них у вигляді малопотужних шарів залягають дрібнозернисті флювіогляціальні 

піски. На окремих ділянках обводнені і лесоподібні супіски в їх нижній частині. [4] 

Водоносний горизонт в четвертинних делювіально-зсувних ґрунтах 

розповсюджений на схилах плато у вигляді смуги завширшки 100-300 м. Водовмісними 

породами є суміш зсунутих з верхньої території суглинків, супісків та пісків. 

Роздільним шаром для горизонту у верхній частині схилу слугують бурі глини, в 
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середній-глинисті різновиди зсувних ґрунтів, в нижній-київські мергельні глини. 

Коливання рівнів мають циклічний характер на протязі кожного року: їх максимуми 

відмічаються в березні-липні, а мінімуми – восени та взимку. Річні амплітуди 

складають 0.5-1,3 м, але іноді досягають 2,2 м.  

Водоносний горизонт у палеогенових відкладах приурочений до дрібнозернистих 

харківських пісків з прошарками пісковиків і глин харківської світи. Має повсюдне 

розповсюдження, за виключенням долини Дніпра, де він розмитий. 

Режим ґрунтових вод знаходиться під одночасним впливом природних і техногенних 

факторів. Основні порушення природного режиму обумовлені акумуляцією 

поверхневого стоку, витоками з водонесучих комунікацій, баражним ефектом пальової 

основи Успенського собору, дією глибоких штольневих дренажів, значним притоком з 

прилягаючої міської забудови. Коливання РГВ зазвичай мають циклічний характер. 

Так, найвищі РГВ спостерігаються в травні і вересні кожного року, а найнижчі – у 

зимовий період. Річна амплітуда становить 0,4-1,5 м, але в разі витоків із комунікацій 

спостерігаються різкі підйоми до 2,0-4,6 м. [1] 

В багаторічному період на ділянках київського лесового плато спостерігається 

поступовий підйом рівня ґрунтових вод. Згідно з публікацією С.Г. Кокліка [3] на 

початку ХХ ст. РГВ фіксувалися у морені, тобто мали позначки 170-172 м. В наш час 

найвищі рівні в межах Верхньої Лаври знаходяться на відмітках 178-183 м, тобто за 100 

років відбувся підйом РГВ на 6,0-10,0 м.  

Використовуючи засоби ГІС були виконані розрахунки рівнів ґрунтових вод і 

відтворені поверхні залягання РГВ на період з 1992-2012р.р., за результатами аналізів 

поверхонь гідродинамічних напорів встановлено, що найвищі рівні за весь період 

спостерігалися у 1996 р. та 2008-2009 р.р.  

Пам’ятки Києво-Печерського заповідника знаходяться в межах київського лесового 

плато. Їх ґрунтові основи представлені просідними  лесоподібними супісками значної 

(до 8-12 м) потужності. Рівні першого від поверхні ґрунтового водоносного горизонту 

залягають переважно на 0,5-4,0 м нижче підошви просідного шару. Як показали 

розрахунки, в разі підйому ґрунтових вод і наступного обводнення хоча б 1-2 – 

метрового шару лесоподібних супісків буде мати місце їх просідання і нерівномірне 

осідання будівель, що призведе до деформацій у їх конструкціях. Такі ж, а можливо ще 

більші деформації, будуть мати місце в разі суфозії обводнених лесоподібних супісків 

до розміщених по всій Верхній Лаврі штольневих дренажів. Тому,  з метою охорони 

пам’яток не доцільно допускати підйом РГВ вище підошви шару лесоподібних 

супісків. Надалі проводитимуться дослідження по виявленню природних і техногенних 

факторів підвищення рівнів. 

Коливання рівнів ґрунтових вод у поєднані зі складною геологічною будовою та 

рельєфом призводить до погіршення стану ґрунтової основи, що результується у 

зменшенні її стійкості та міцнісних властивостей і відображається у утворенні 

суфозійних лійок, вирв, обвалі, просіданні ґрунтової основи, підтопленні підвальних 

будівель.   

Покращення гідрогеологічної ситуації може бути досягнуто шляхом зменшення 

аварійних витоків із мереж водогону і каналізації. Це потребує оновлення зношених 

мереж за участю відповідних служб. 

 

1. Демчишин М.Г. Звіт про науково-дослідну роботу «Інженерно-геологічна та 

гідрогеологічна ситуація та інженерний захист на території Заповідника та його 

буферної зони» / ИГН НАН України – К.:2012. – 14, 40 с. 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНЬО-ПЛАСТОВИХ ВОД 

 

Рева М.В., аспірант 

Кошлякова І.Є., провідний інженер 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Розглядається питання видобутку пластових вод разом із нафтою на нафтових родовищах України. 

Описується актуальність вивчення даного питання з точки зору впливу супутньо-пластових вод на 

екологію та економіку. Порівнюються способи утилізації цих вод. Також визначаються перспективи та 

досвід використання щодо утилізації високо мінералізованої супутньо-пластової води як 

гідромінеральної сировини, для виробництва літію, йоду, брому, стронцію та інших компонентів. 

 

Рассматривается вопрос добычи пластовых вод вместе с нефтью на нефтяных месторождениях 

Украины. Определяется актуальность изучения данного вопроса с точки зрения влияния попутных вод 

на экологическую систему, а также экономику. Сравниваются способы утилизации попутных вод. 

Определяются перспективы и опыт использования утилизации высокоминерализованных попутных вод 

как гидроминерального сырья для производства лития, йода, брома, стронция и других компонентов. 

 

The article considers the production of stratal water along with oil in the Ukrainian oil fields. This issue is 

relevant in terms of impact produced water on the ecological system and the economy. Methods of disposal of 

water are compared. Aspects and application experience of the method of recycling of produced water as 

hydromineral raw material for production of lithium, iodine, bromine, strontium and other components are 

defined. 

 

На сьогоднішній день в Україні видобуток нафти є неможливим без видобутку разом 

з нею пластових вод (супутньо-пластова вода). Оскільки більшість родовищ в нашій 

країні мають тривалу історію, це свідчить про те,що ці родовища перебувають на 

кінцевих стадіях розробки (третя та четверта стадії). Третя стадія характеризується 

падінням видобутку нафти в порівнянні з першими, та збільшенням видобутку води, 

подекуди цей показник складає 80-90 %, тривалість цього періоду 4-6 років. Четвертій 

стадії притаманний видобуток води 90-95% і незначний вміст нафти, тривалість цього 

етапу розробки родовища складає 15-20 років. Враховуючи те, що в Україні щорічно 

видобувається близько 3,7 млн. т. нафти то за відсотковим співвідношенням можна 
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припустити, що в середньому разом із нафтою видобувні компанії щорічно 

видобувають 20 млн. тон пластової води.  

В Україні найбільше нафти видобувається на родовищах східного нафтового регіону 

(Дніпрово-Донецька западина). Більшість родовищ розташовані на територіях 

Сумської, Полтавської, Чернігівської та Харківської областей. Саме на родовищах 

Сумської області видобувається половина всієї нафти України. Родовищам східного 

регіону характерні глибини залягання 3-5 км, в гідрогеологічному відношенню цей 

регіон є типовим артезіанським басейном ( Дніпрово-Донецький артезіанський басейн). 

Враховуючи глибини залягання та вертикальну гідродинамічну та геохімічну 

зональність артезіанських басейнів, вода на цих глибинах є високо мінералізованою. 

Тож пластова вода на цих родовищах містить у своєму складі значну кількість 

розчинених хімічних елементів та сполук. Основними хімічними елементами 

притаманними для вод нафтових родовищ є бор, бром, йод, залізо. Подекуди 

зустрічаються у кількостях, що значно перевищуючих ГДК такі елементи як літій, 

стронцій, рубідій, гафній та інші.  

Враховуючи значні об’єми видобутку супутніх вод та підвищену їх мінералізацію, 

це питання є актуальним для промислових геологів оскільки ця вода не тільки збільшує 

собівартість видобутку нафти, але і при невдалому виборі методу її утилізації може 

призвести до цілого ряду негативних наслідків. До них в першу чергу належать 

екологічні та економічні. Вплив супутньо-пластових видобутих вод на екологію 

характеризується тим, що ці води потрапивши в навколишнє середовище в результаті їх 

витікання або цілеспрямованого скидання можуть призвести як до засолення родючих 

ґрунтів так і засолення вод прісних водоносних горизонтів та комплексів які 

експлуатуються для питного та господарського водопостачання, а також забруднення 

поверхневих водойм та вплив цього забруднення на біоту. Економічні наслідки є 

похідним від екологічних, оскільки засолення родючих ґрунтів для даного регіону, де 

аграрний сектор дає близько 60% надходжень до бюджету, завдає колосальних втрат. 

Також в цьому регіоні підземні води артезіанського басейну гарної якості і 

використовуються для питного та господарського водопостачання без додаткового їх 

очищення. А потрапляння супуньо-пластової води у ці горизонти призведе до 

необхідності використання очистки. В тих районах де це не буде ефективним треба 

облаштовувати нові водозабори, на які необхідні відповідні капіталовкладення. 

Тож утилізація супутньо-пластової води є досить серйозним питанням. На 

сьогоднішній день промислові геологи використовують наступні методи утилізації : 

закачування назад у пласт-колектор, закачування у поглинаючі пласти, зберігання у 

аераційних басейнах-відстійниках, попередня очистка та скидання у відкриті водойми 

та у спеціальні резервуари та використання цієї високо мінералізованої води як 

сировини для видобутку цінних компонентів.  

В Україні із середини 70-х років використовується добре зарекомендований метод 

закачування супутньо-пластових вод назад у колектор з якого вони видобувалися разом 

із нафтою. Перевага методу в тому, що повернення води назад у пласт допомагає 

підтримувати пластові тиски які впливають на процес видобутку нафти чи газу, а також 

майже не чинять ніякого негативного впливу на навколишнє середовище. В порівнянні 

методи скидання, захоронення та попередньої очистки, мають значні негативні 

наслідки щодо їх використання. Яскравим прикладом можна вважати забруднення 

ґрунтів, водоносного горизонту та озер внаслідок використання резервуарів 

відстійників та інфільтрації з них вод в окрузі Морроу в штаті Огайо США. Цей факт 

був зафіксований навесні 1967 року, після того як у фермерському господарстві 

повністю загинув фруктовий сад [1]. 
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Хоча, на нашу думку на сьогоднішній момент є більш сучасні методи. Розвиток 

технологій дозволяє рентабельно видобувати із високо мінералізованих супутньо-

пластових вод цінні компоненти, такі як : літій, стронцій, йод, бром та інші. Це дає 

можливість ефективно використовувати такий метод утилізації, а води – як сировину 

(промислові води). При цьому створені раніше резервуари-відстійники 

використовувати як техногенні родовища. Супутньо-пластові води також 

використовують для бальнеології (мінеральні води) та як термальні джерела (термальні 

води). 

В світі досить активно видобувають цінні компоненти із гідромінеральної сировини. 

Наприклад, в США – літію видобувають приблизно 16 тис. т/рік, брому – до 190 тис. 

т/рік, оксиду магнію – до 750 тис. т/рік, кухонної солі – приблизно 1600 тис. т/рік; в 

Японії – йоду – до 7 тис. т/рік; в Італія – боратів приблизно 35 тис. т/рік. В нафтових 

провінціях колишнього СРСР із гідромінеральної сировини на нафтових родовищах 

подекуди видобувають лише йод та бром [3]. 

Приклад оцінки можливості використання сутутньо-пластових вод на нафтових 

родовищах Апшеронського півострова (Азербайджан) представлена у роботі Мехтієва 

та Гаджиєва. Встановлено, що на кожну тону видобутої нафти в середньому припадає 

24 тони видобутої пластової води. Мінералізація води продуктивних товщ коливається 

від  200 -220 г/дм3 у нижній частині та 12,6 г/дм3 у верхній частині. На ці 24 тони 

пластової води припадає 1,59 тони солей, з яких : NаСI - 1380 кг, КСI – 6.4 кг, МgСI2 – 

64 кг, СаСI2 – 43 кг, СаСО3 – 50 кг, Na2CO3 – 16 кг, J – 0,5 кг, Вr – 2,0 кг, В2О3 – 11 кг, Sr 

– 1кг та інші.  Із значної кількості компонентів та елементів, які містяться в складі 

супутньо-пластових вод із середньою мінералізацією 75 - 80 г/дм3, що добуваються з 

1 т нафти, вартість тільки хлоридів Na, К, Са, Мg, карбонату кальцію, J, Вr і Sr (за 

цінами на міжнародних ринках) становить 250-260 у.о., тобто більше вартості 1 т нафти 

[2]. 

Враховуючи вище наведене, даний метод утилізації супутньо-пластових вод є 

сучасним, актуальним і перспективним, оскільки, по-перше суспільство поступово 

починає відмовлятися від використання такого енергетичного ресурсу як нафта, а, по-

друге піклуватися про навколишнє середовище та екологічну ситуацію, якій нафтова 

галузь завдає значної шкоди.  Нафтова енергія поступово витісняється електричною, 

для накопичення та акумулювання якої використовують батареї та акумулятори 

основним конструкційним елементом яких є літій. В світі останній видобувається 

переважно із гідромінеральної сировини, якою можна вважати пластові води нафтових 

родовищ. Крім літію, як зазначалося вище видобувається безліч цінних солей та 

компонентів вартість яких значно перевищує вартість нафти. Тож використання 

супуньо-пластової води як сировини є ефективним способом їх утилізації та розробки 

як техногенних родовищ. 
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Вивчення і прогнозування природного режиму рівнів підземних вод є актуальною проблемою, що 

зумовлена недостатньою забезпеченістю України водними ресурсами і розвитком негативних 

екзогенних геологічних процесів, пов’язаних з діяльністю підземних вод. Метою даної публікації є аналіз 

проблеми забезпечення водними ресурсами та виявлення основних чинників впливу на процеси 

підтоплення. 

 
Изучение и прогнозирование естественного режима уровней подземных вод является актуальной 

проблемой, обусловленной недостаточной обеспеченностью Украины водными ресурсами и развитием 

негативных экзогенных геологических процессов, связанных с деятельностью подземных вод. Целью 

данной публикации является анализ проблемы обеспечения водными ресурсами и выявление основных 

факторов влияния на процессы подтопления. 

 
Study and forecasting of natural groundwater level regime is an urgent problem that is caused by insufficient 

supply of water resources Ukraine and the development of adverse exogenous processes associated with the 

activities of groundwater. The aim of this publication is to analyze the problem of providing water and identify 

the main factors influencing the process of flooding. 

 

Вивчення взаємозв’язку режиму підземних вод і мінливості чинників його 

формування проводяться уже давно. У свій час таким дослідженнями займались 

Н.С. Токарев [4], Н.Г. Каменський [1] та ін. Як відомо, дія природних чинників режиму 

підземних вод проявляється у формуванні положення сезонних ритмів рівнів 

(весняного максимуму, літньо-осіннього та передвесняного мінімумів), дія техногенних 

чинників проявляється в зміні термінів наставання характерних рівнів та збільшенні 

або згладжуванні амплітуди підйому або спаду за сезон. В.С. Ковалевським [2] було 

узагальнено попередні дослідження і систематизовано основні режимоутворюючі 

чинники. Більшість чинників підтоплення  має техногенне походження, яке 

посилюється впливом природних, у тому числі відсутністю у більшості населених 

пунктів зливової мережі; значними втратами води з водопровідно-каналізаційних 

мереж у населених пунктах з централізованим водопостачанням; незадовільним станом 

експлуатації більшості захисних дренажних систем; недостатньо обґрунтованим 

розміщенням водосховищ, недосконалістю технологій ведення гірничодобувних робіт, 

перекриттям природного стоку внаслідок спорудження інженерних комунікацій та 

приватних будівель. Підтоплення за поширенням та динамікою розвитку переважає 

серед екзогенних геологічних процесів і спричиняє зниження міцності ґрунтів, 

активізацію зсувних явищ, зростання агресивності ґрунтових вод, зниження сейсмічної 
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стійкості породних масивів, забруднення поверхневих і підземних водних об'єктів. 

Підтоплення відбувається під дією природних і техногенних чинників унаслідок 

підвищення рівня ґрунтових вод, що призводить до порушення нормальних умов 

життєдіяльності населення та експлуатації промислових, житлових об'єктів і 

сільськогосподарських угідь. Враховуючи усі фактори, основні режимоутворюючі 

чинники можна поділити на окремі групи, котрі характеризуватимуть природну та 

техногенну складові. Такий поділ дозволить провести більш детальний аналіз. 

Саме через нерівномірний вплив різних чинників на формування рівня підземних 

вод виникла потреба розділити основні режимоутворюючі чинники на природну та 

техногенну складові. У даній роботі розглянемо одну із них – природну складову. 

На основі даних багаторічних спостережень у регіонах, де природні чинники є 

основними у розвитку підтоплення, доведено, що у багатоводні роки процес 

активізується, а в маловодні навпаки – стихає. Досвід вивчення режиму ґрунтових вод 

показав, що на територіях з інтенсивним розвитком промисловості та сільського 

господарства природний режим у чистому вигляді відсутній, тому формування режиму 

підземних вод відбувається під дією сумісного впливу природних та техногенних 

чинників. Положення рівнів підземних вод мають нерівномірний територіальний 

розподіл відносно багаторічних значень, а терміни настання екстремальних положень 

рівнів на території України різні та залежать від умов формування режиму. 

Згідно із [3], чинники, які класифікують розвиток екзогенних геологічних процесів 

та мають вплив на формування рівня підземних вод, прийнято поділяти на три групи: 

постійні, повільно змінні та швидкозмінні. 

Незалежно від типу ЕГП, до першої групи відносять геологічні чинники та 

геоморфологічні умови, які  складають генетичну основу. При дослідженні впливу 

режимоутворюючих чинників на формування рівня підземних до їх складу входять: 

зміни літологічного складу і водопроникності порід, геоморфологічні перетворення та 

гідротермічні процеси. Вони характеризують клімат і ґрунти, характер рельєфу, 

геологічну структуру, гідрогеологічні умов та сучасні фізико-геологічні процеси. До 

групи геоморфологічних можна віднести вододіл, який визначає гідрологічні умови 

стоку. Гідрогеологічні особливості області визначають характер і величину підземного 

живлення. 

Друга група включає в себе незалежні (основні) чинники: сучасні тектонічні рухи, 

кліматичні. Ці елементи визначають загальну тенденцію розвитку екзогенних 

геологічних процесів в цілому. Третя група (швидкозмінні) ділиться на дві - незалежні 

та похідні. До них відносять метеорологічні та гідрологічні умови. Чинники цієї групи 

визначають режим активізації ЕГП. Для них є характерними: метеорологічні умови 

(опади, температура повітря, атмосферний тиск), гідрологічні та сейсмічні умови. 

Проте, варто зазначити, що перші дві групи призначені для просторового 

прогнозування, а чинники третьої – є основою часового прогнозу. У нижченаведених 

таблицях представлено групу чинників та їх вплив, а також коротка характеристика їх 

дії на процес підтоплення.  
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Таблиця 1. Основні режимоутворюючі чинники (природна складова). 

 

Група чинників Чинники, що мають 

вплив 

Характеристика його дії на 

підтоплення 

Геологічні Зміни літологічного 

складу і 

водопроникності порід. 

Геоморфологічні 

перетворення та 

гідротермічні процеси 

Характеризує: 

– клімат і ґрунти; 

– характер рельєфу; 

– геологічну структуру; – характер 

порід; 

– гідрогеологічні умови; 

– сучасні фізико-геологічні 

процеси 

Метеорологічні Атмосферні опади 

Температура повітря 

Тиск повітря 

Зміни сонячної 

активності 

Характеризує здатність ґрунтів до 

зволоження та зміни складу ґрунтів 

Тектонічні Тектонічні 

порушення 

Визначають рівень підземних вод 

Геоморфологічні Вододіл Визначає гідрологічні 

умови стоку 
 

 

Таблиця 2. Основні режимоутворюючі чинники (техногенна складова). 

 

Група чинників Чинники, що мають 

вплив 

Характеристика його дії на 

підтоплення 

Геологічні Наявність ділянок 

порушення 

геологічного середовища 

Гідротермічні процеси, які 

відбуваються в зоні аерації 

Гідрологічні Режим рік, озер і боліт Режим рік, живлення яких 

відбувається за рахунок льодовиків та 

ін. 

Гідрогеологічні Коефіцієнт порушеності Визначає характер фільтрації 

Ландшафтні Рослинність Діяльність живих організмів 

Штучно створені Осушення та обводнення 

території 

Зміна структури ґрунтів 

 

Висновки. У даній роботі розглянуто основні режимоутворюючі чинники 

формування підземних вод та їх вплив на процес підтоплення. Проведено поділ 

основних режимоутворюючих чинників на техногенну та природну складові та подано 

коротку характеристику їх впливу на підтоплення. Детальніше виокремлено природну 

складову цих чинників. Даний розподіл на групи дозволить при подальших 

дослідженнях впливу природних та техногенних чинників детальніше та точніше 

проводити аналіз та прогноз підтоплень території. 
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ГЕОФІЗИКА 

 

ВПЛИВ НАПРАВЛЕНОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ СЕЙСМІЧНИХ ХВИЛЬ ІЗ 

СЕЙСМОГЕННИХ ЗОН ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СЕЙСМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ 

 
1Алексєєнко О.В., аспірант  

1,2Кендзера О.В., канд.фіз.-мат. наук,ст.н.співр. 
1Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

2Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 

 
В даній роботі зроблено огляд проблеми визначення сейсмічної небезпеки майданчиків. Наведено 

характеристику методики та історичні відомості з цього питання. Методика, що використовується 

на сьогодні, є досить точною, проте, ні вона ні нормативні документи не враховують такого фактору, 

як діаграми направленості сейсмічного випромінювання. Таке вдосконалення дозволить зменшити 

витрати і робити більш грамотне проектування будівництва. 

 

В данной работе сделано обзор проблемы определения сейсмической опасности площадок. Приведено 

характеристику методики и исторические ведомости по поводу этого вопроса. Методика, которая 

используется сегодня, является достаточно точной, но ни она ни нормативные акты не учитывают 

такого фактора, как диаграммы направленности сейсмического излучения. Такое усовершенствование 

позволит уменьшить траты и делать более грамотное проектирование строительства 

 

This paper reviews the problem of seismic hazard determining for the building sites. The method 

characteristic and historical information on the subject are presented. The technique used today is quite 

accurate, but neither it and nor the regulations do not take into account such factors as orientation of seismic 

radiation diagrams. This improvement will reduce costs and make more competent the design of building. 

 

Актуальність теми. Забезпечення сейсмостійкості будинків і споруд на 

сьогоднішній день залишається актуальною проблемою. Для її розв‘язання необхідно 

вміти правильно прогнозувати параметри сейсмічної небезпеки від близьких і 

віддалених вогнищевих зон на будівельних (експлуатаційних) майданчиках. 

Історія досліджень. Уявлення про вогнище землетрусу, як про результат розриву 

матеріалу суцільного середовища під дією пружних напружень було сформоване 

Рейдом в 1910 році. Він висунув свою теорію пружної віддачі на основі вивчення 

землетрусу 1906 року (Каліфорнія). Пружне середовище накопичує енергію, тектонічні 

напруження збільшуються і в решті-решт відбувається різке вивілнення цієї енергії. В 

1923 році вперше було описано закономірний розподіл знаків перших вступів 

сейсмічних хвиль на сейсмічних станціях, що знаходяться в різних напрямках від 

вогнищевої зони. В 1956 році Введенською було запропоновано варіант точкової 

моделі вогнища в вигляді подвійного диполя з моментом. Саме поняття сейсмічного 

моменту було введене в 1966 році вченим Акі, а в 1970 році Костров визначив тензор 

сейсмічного моменту. 

Стан проблеми та методи дослідження. В 2004 році викладач МГУ О.В. Вороніна 

випустила навчальний посібник “Визначення джерела землетрусу” [1], в якому 

детально описала механізми землетрусів і роль діаграм сейсмічного випромінювання в 

їх визначенні. 

Малицький Д.В. в Україні займається вирішенням прямих і обернених задач 

розрахунку хвильового поля землетрусу і параметрів механізму його джерела за 

допомогою матричного методу і його модифікацій. 
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Уільям Лі, американський сейсмолог, розробив методику розв’язання оберненої 

задачі визначення складно побудованого об’ємного механізму вогнищ землетрусів за 

даними глобальних мереж сейсмічних спостережень з врахуванням діаграм 

направленості сейсмічного випромінювання і форми спостережених коливань. 

За Вороніною О.В. вогнище тектонічного землетрусу моделюється розривом 

суцільності матеріалу Землі під дією накопичених зсувних напружень.  

Для аналізу направленості випромінювання від джерела вводиться поняття 

одиничної фокальної сфери – сфери малого радіусу з центром в джерелі. На фокальній 

сфері можна зобразити діаграму випромінювання і прослідкувати траєкторії променів 

від джерела до приймача і назад. Проекція фокальної сфери на поверхню Землі в 

кутових координатах задається стереографічною сіткою Вульфа. 

Під механізмом вогнища землетрусу розуміють орієнтацію в просторі нодальних 

площин і головних осей стиску і розтягу.  

Результати досліджень. Загальне сейсмічне районування (ЗСР), чи картування 

довгострокової сейсмічної небезпеки, території виконується з метою визначення 

ймовірних максимальних сейсмічних впливів від всіх можливих сильних землетрусів, 

що генеруються крупними геологічними структурами (зонами можливого виникнення 

землетрусів) протягом заданого інтервалу часу. На даний час сейсмічна небезпека на 

території України задається (в балах макросейсмічної шкали SMR-86) картою ЗСР-2004 

[2], яка є складовою частиною державних будівельних норм ДБН В.1.1-12-2014 

«Будівництво в сейсмічних районах України», що регламентує проектування і 

будівництво в державі. Зазначена карта, в цілому, задовольняє сучасним теоретичним і 

практичним знанням. Показана на ній інтенсивність сейсмічних струшувань віднесена 

до ґрунтів 2-ї категорії за сейсмічними властивостями і усереднена на значних площах. 

Врахування впливу локальних умов конкретного будівельного майданчика проводиться 

методами сейсмічного мікрорайонування (СМР). На жаль, нормативний документ з 

проведення цих робіт: РСН 65-87 «Инженерные изыскания для строительства. 

Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ», 

який діє на території України з 1988 року, містить багато застарілих вимог, і навпаки, 

не враховує можливого впливу на результати СМР такого суттєвого фактору, як 

направленість випромінювання сейсмічної енергії з вогнищ землетрусів. 

Методологія оцінювання сейсмічної небезпеки території вимагає доопрацювання. 

Вона спирається на уявлення, згідно яких сейсмічність розглядається, як результат 

деформування земної кори та літосфери, з врахуванням її шарувато-блокової 

структури, особливостей міцнісних властивостей середовища і процесів руйнування. 

Оцінка сейсмічної небезпеки використовує феноменологічну модель, яку спрощено 

можна представити в вигляді послідовно пов’язаних моделей: вогнища і вогнищевої 

зони, моделей сейсмічності і сейсмічного режиму території, моделей поширення і 

загасання сейсмічних коливань на шляху від вогнища до поверхні консолідованого 

фундаменту під майданчиком, моделі реакції ґрунтового комплексу (комплексу 

осадових порід) на сейсмічні коливання. 

До сімдесятих років минулого століття вважалося, що основну небезпеку на 

території України викликають лише сильні підкорові землетруси зони Вранча. 

Локальна сейсмічність була практично не вивченою. Сейсмічна мережа являлася не 

достатньо густою, щоб дозволити не лише визначати положення вогнищ слабких 

місцевих землетрусів, але і встановлювати їх механізми. За останній час, кількість 

сейсмічних станцій виросла. Результати вивчення локальної сейсмічності на території 

Східноєвропейської платформи підтвердили, що на ній, так само як і на інших древніх 

платформах, можуть відбуватися потужні землетруси, хоча і набагато рідше, ніж в 

сейсмічних поясах планети [3, 4]. 
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Для врахування сейсмічних впливів від локальних землетрусів необхідно, 

використовуючи знання про геодинаміку, тектоніку, розподіл геолого-геофізичних 

полів, дані геодезичних вимірів, дані про сучасні рухи і сейсмічність, виділити 

активізовані на сучасному етапі геологічного розвитку тектонічні структури і 

встановити їх сейсмотектонічний потенціал. Ці дані дадуть можливість оцінити 

кінематику розломних структур і пов‘язані з нею ймовірні механізми потенційно-

можливих землетрусів, які у подальшому можна буде використати для теоретичного 

встановлення параметрів діаграми направленості випромінювання з вогнища на 

досліджуваний будівельний майданчик. 

Зазначимо, що мала кількість сейсмічних станцій, яким вдавалося зареєструвати 

сейсмічні коливання від місцевих землетрусів на території України до останнього часу 

робили практично не можливим побудову для них досить надійних механізмів вогнищ. 

Але суттєве збільшення станцій, які реєструють землетруси на території країни, 

завдяки створенню локальних мереж сейсмічних спостережень в районах розташування 

атомних і гідроелектростанцій, відкриває перспективу використання недавно 

розробленої оригінальної методики емпіричного визначення, так званих, усереднених 

механізмів вогнищ, які можуть реалізуватися на заданій структурі. Усереднені 

механізми будуються за даними реєстрування ряду слабких землетрусів з небезпечних 

для досліджуваного будівельного майданчика вогнищевих зон. 

Висновки. Існуюча методика визначення сейсмічної небезпеки від локальних 

землетрусів методами СМР може бути удосконалена шляхом використання діаграм 

направленості випромінювання сейсмічної енергії з їх вогнищ. Таких вимог на даний 

час нема в чинних на території України Державних будівельних нормах. Але, як видно 

з рисунку 1, не врахування діаграми направленості сейсмічного випромінювання з 

вогнища може багатократно змінювати оцінку сейсмічної небезпеки на майданчику, в 

залежності від його положення відносно вогнища землетрусу. 

 
Рисунок 1. Механізм вогнища у вигляді подвійного диполя сил і діаграма направленості 

випромінювання енергії поздовжньої хвилі. 

 

Врахування діаграми направленості випромінювання сейсмічних хвиль з 

небезпечних сейсмоактивних зон при сейсмічному мікрорайонуванні будівельних 

майданчиків, дозволить покращити співвідношення «рівень безпеки і вартість 

антисейсмічних заходів» при проектуванні сейсмостійких споруд в сейсмічних зонах 

країни.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНОЇ ТА ПРУЖНОЇ АНІЗОТРОПІЇ ПІРОКСЕН-

МАГНЕТИТОВИХ РУД ПІЩАНСЬКОЇ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СТРУКТУРИ 
 

Безродний Д.А., к. геол.н., доцент 

Свистов В.В., студент 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Експериментально досліджено швидкості об’ємних пружних хвиль піроксен-магнетитових порід 

Піщанської структури, яка приурочена до південно-східної частини Бузького мега-блоку Українського 

щита (45,4 – 323,8 м). Проаналізовано характер зміни пружних параметрів. Розраховано складові 

тензору акустичних постійних та отриманий повний набір матриці пружних сталих для всебічного 

аналізу анізотропії. Визначена симетрія акустичного та пружного тензорів. Побудовані стереопроекції 

вказівних поверхонь параметрів анізотропії об’ємних пружних хвиль. 

 

Экспериментально исследованы скорости объемных упругих волн пироксен-магнетитовых пород 

Песчанской структуры,которая приурочена к юго-восточной части Бугского мега-блока Украинского 

щита (45,4 - 323,8 м). Проанализирован характер изменения упругих параметров. Рассчитаны 

составляющие тензора акустических постоянных и получен полный набор матрицы упругих 

постоянных для всестороннего анализа анизотропии. Определена симметрия акустического и упругого 

тензоров. Построены стереопроекции указательных поверхностей параметров анизотропии объемных 

упругих волн. 

 

The propagation speeds of spherical elastic waves are measured in magnetite-pyroxene rocks from 

Peshchanska structure of to the south-eastern part of Bug mega-block of the Ukrainian Shield (45.4 - 323.8 m). 

Changes of elastic parameters are analyzed. The acoustic tensor and the matrix of elastic constants are 

calculated. The symmetry of acoustic and elastic tensors is determined. The stereographic projections 

of anisotropy parameters pointing surfaces of spherical elastic waves are composed. 

 

Дослідження пружної анізотропії гірських порід – джерело багатої інформації про 

склад, структуру та напружений стан земних надр. Наявність анізотропії пружних 

хвиль свідчить про характер геодинамічних процесів та існування в геологічних 

середовищах впорядкованості різної фізичної природи, яка відповідає певним 

структурним геологічним рівням. Типи впорядкованості визначаються механізмом 

деформації геологічного середовища. Для розв’язку різноманітних геолого-

структурних та текстурних задач ультразвукові дослідження керну відіграють особливу 

роль. 
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Піщанська залізорудна структура була виявлена за результатами комплексних 

гравімагнітних досліджень (глибинне геологічне картування листа М-35-XXVI 

(Гайворон)) та характеризується надпотужною магнітною аномалією, інтенсивність 

якої в епіцентрі складає більше 60000 нТл. В залишковому гравітаційному полі вона 

представлена інтенсивною додатною аномалією сили тяжіння (максимум 1.6 мГал), 

розміри якої в плані складають 350150м [3]. 

Мета роботи – аналіз експериментальних досліджень акустичних і пружних 

параметрів піроксен-магнетитових руд Піщанської структури, що виміряні та 

розраховані авторами з врахуванням акустичної анізотропії.  

Вивчення впорядкованостей текстур гірських порід дає важливу інформацію про 

послідовність розвитку деформацій і тектонічну природу умов їх формування і 

перетворення. Багаточисельні ультразвукові дослідження гірських порід 

(Александров К.С., Бабушка В., Горбацевич Ф.Ф., Корчин В.О., Крістенсен Н., Лобанов 

К.В., Продайвода Г.Т., Прос З., Рамананатандро Р., Вижва С.А. та інші) показали, що 

для повної характеристики азимутальної анізотропії швидкостей різних типів пружних 

хвиль необхідно застосовувати методи, що забезпечують визначення повного набору 

компонент матриці пружних постійних гірської породи. 

Проте існуючі основні методи вивчення пружної анізотропії гірських порід не 

завжди дають можливість отримати повний розв’язок поставленої задачі. 

Розроблена в Київському національному університеті методика інваріантно-

поляризаційного сейсмоакустичного методу досліджень дає можливість отримувати 

вичерпну інформацію про анізотропію пружних хвиль в гірських породах, визначати 

повний набір матриць акустичних і пружних постійних, що дозволяє всебічно та 

глибоко вивчати пружну симетрію та текстуру порід. 

Технологія сучасних досліджень включає в себе 2 блоки:  

 блок експериментальних вимірювань швидкостей квазіповздовжніх і 

квазіпоперечних хвиль; 

 блок обробки та інтерпретації експериментальних результатів. 

Для експериментального вивчення параметрів пружної і акустичної анізотропії були 

відібрані зразки керну піроксен-магнетитових руд зі свердловини № 3 Піщанської 

структури в інтервалі глибин 45,4 – 323,8 м. 

Для вимірювань були виготовлені зразки, які мають форму куборомбододекаедра, 

грані якого позначаються кристалографічними індексами [100], [010], [001] і т.п. у 

робочій системі координат.  

Вздовж кожного з 9 напрямків куборомбододекаедра були виміряні фазові 

швидкості трьох пружних хвиль (кваповздовжньої, “швидкої” і “повільної” 

квазіпоперечних хвиль). Для вимірювань була використана ультразвукова установка, 

принцип дії якої описаний в попередніх роботах [1, 2], похибка визначення швидкості 

квазіповздовжньої хвилі складає 0,31 %, а квазіпоперечної – 0,68 %. 

Колекція зразків (12 штук) представлена переважно кристалосланцями піроксен-

магнетитовими, де магнетит присутній у вигляді гнізд, спостерігаються смуги 

магнетиту потужністю до 3 мм, поодинокі до 15 мм. Смуги орієнтовані під кутом 5 – 

400 до осі керну. Породи тріщинуваті, тріщини орієнтовані під кутом 0 – 700 до осі 

керну.  

На основі експериментально отриманих швидкостей квазіповздовжньої та 

квазіпоперечних («швидка» та «повільна») були визначені:  

1. акустичний тензор ,  

2. коефіцієнт відносної  середньоквадратичної акустичної анізотропії ,  
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3. параметри акустичного еліпсоїду: акустична лінійність  і акустична 

сланцюватість   (тут  відповідно найбільше,  проміжне і  

найменше власні значення акустичного тензору), 

4. усереднена (регулярна) складова  ефективного тензору пружних 

постійних. 

Проведений аналіз параметрів пружної анізотропії, азимутальна залежність яких 

представляється у вигляді стереопроекцій вказівних поверхонь (рис. 1) параметрів 

анізотропії об’ємних пружних хвиль, а саме: 

 фазових швидкостей квазіповздовжньої хвилі 

 різниці між «швидкою» и «повільною» квазіпоперечними хвилями,  

 кутів відхилень вектора пружних зміщень від напрямку хвильової нормалі,  

 диференціального коефіцієнту анізотропії. 

Ці параметри пружної і акустичної анізотропії дозволяють зробити певні висновки 

відносно пружної симетрії піроксен магнетитових порід Піщанської залізорудної 

структури. 

Дослідження зразків керну свердловини № 3 Піщанської структури ультразвуковими 

методами показали, що для них характерна суттєва анізотропія швидкостей пружних 

хвиль (до 43 %). 

 
                                    а                                                                     б 

 
в                                                                 г 

Рисунок 1. Стереопроекції ізоліній значень параметрів анізотропії кристалосланця піроксен- 

магнетитового (зразок № 6):  

а –коефіцієнту диференціальної пружної анізотропії (%); 

 б – кута відхилення вектора пружних зміщень квазіповздовжної хвилі від напрямку хвильової 

нормалі (град); 

 в – швидкості квазіповздовжної хвилі (км/с);  

г – різниці значень фазових швидкостей “швидкої” і ”повільної” квазіпоперечних хвиль (км/с). 
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В досліджених зразках порід, які зазнавали впливу істотних тектонічних 

деформацій, в першу чергу, бічних, анізотропія викликана впорядкованістю 

мікротріщин і мінералів по формі та кристалографічною орієнтацією мінералів. 

 

1. Александров, К.С., Продайвода Г.Т. Анизотропия упругих свойств минералов и 

горных пород // Новосибирск. 2000.  

2. Безродний Д.А. Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її 

використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу // Дис. на здобуття 
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Bezrodnyi D., Swistov V. STUDY OF ACOUSTIC AND ELASTIC ANISOTROPY OF 
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ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОСТЕНСЬКОГО БЛОКУ УЩ 

 
1Гіщук О.В., аспірант, геофізик І категорії 

1,2Ширков Б. І., геофізик І категорії, аспірант 
1Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 

2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

 
Виконана обробка даних довготривалих спостережень природного електромагнітного поля Землі за 

допомогою двох програмних комплексів (PRC_MTMV та PTS), таким чином отримані частотні 

залежності амплітуди та фази імпедансу, позірного опору, компонент горизонтального магнітного 

тензора та типперів. 

 

Выполнена обработка данных длительных наблюдений природного электромагнитного поля Земли с 

помощью двух программных комплексов (PRC_MTMV и PTS), получены частотные зависимости 

амплитуды и фазы импеданса, кажущегося сопротивления, компонент горизонтального магнитного 

тензора и типперов. 

 

Processing of long-term Earth’s electromagnetic field observations was perfomed using two software 

systems (PRC_MTMV and PTS), frequency distribution of the amplitude and phase of impedance, apparent 

resistivity, horizontal components of the magnetic tensor and tipper were obtained. 

 

Вступ. В основі МТ/МВ методів лежить індукційний принцип, що ґрунтується на 

явищі скін-ефекту – пропорційній залежності глибини проникнення ЕМ поля від 

періоду(Т)  коливань .У методі магнітотеллуричного зондування (МТЗ) звичайно 

використовують тензор імпедансу [Z] для моделі горизонтально-шаруватого 

середовища, який визначається із співвідношень між горизонтальними 

(тангенціальними) компонентами електричного та магнітного полів: E τ= [Z] H τ (умова 

Леонтовича) де E τ = E τ (Ex, Ey) ,  H τ = H τ (Ex, Ey).За модулем |Z| розраховується  

ефективний (позірний) опір геоелектричного розрізу: ρт = [Z]2/ωμ≈126,7 * 103 [Z]2 Т,де 

ω = 2π/Т – кругова часто та ,μ = 4π * 10-7 Гн/м – абсолютна проникність вакууму. 

У методі магнітоваріаційного профілювання (МВП) визначається тензор Візе-

Паркінсона (типпер), що розраховується із співвідношення між вертикальною та 

тангенціальною складовими магнітного поля Hz = [W] Hτ, де [W] = [Wzx , Wzy ]. 

Комплесний вектор W складаються з двох типеррів – дійсного і уявного (умовні 

позначення Cu і Cv за програмою PTS; Vec_Re та Vec_Im за програмою PRC_MTMV). 
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Горизонтальний магнітний тензор[М] відображує зміну геоелектричного середовища 

між базисною (опорною) і польовою точкою. Hτ (r) =M(r,rв) Hτ (rв). Найбільш ясне 

представлення про будову середовища в околі польової точки отримуємо у випадку, 

коли базова точка розміщена в горизонтально однорідній області, яка характеризується 

номальним магнітним полем Hτ (rв).= . 
Головні значення тензора горизонтального аномального магнітного поля Муу і Мхх 

визначають розмірність і орієнтацію структури. За теорією про горизонтальну-

шарувату Землю маємо || M||=  зони з ||M ||>   відповідають зонам пониженого, а 

||M|| <  високого опору. [1]. 

Уявлення про будову регіону дослідження за даними МТ/МВ спостережень. 

Точка спостережень знаходиться на Коростенському блоці УЩ. Дана територія 

складена граніто-гнейсовими-сланцями. Оцінки позірного опору порід на УЩ 

становлять: граніти і гранітодіорити до 1000 Ом·м 3000 Ом·м, порфірити і габро 

2000 Ом·м 4000 Ом·м. По даним МТЗ граніти Новаукаїнського, Уманського, Корсунь-

Новомиргородського і Коростенського плутонів мають опір від 1000 Ом·м до 

3000 Ом·м, а гнейси, в яких вони розміщені, мають ρ 100 Ом·м -1000 Ом·м. Низький 

опір може бути обумовлений широким розпоповсюдженням метасоматично змінених 

порід. 

Дана територія досліджена геофізичними організаціями геологічних служб України 

достатньо щільно, отримані комплексні значення імпедансів МТ-поля в діапазоні 

періодів 0,1–1000 с і індукційні типерри для періодів 150 с і 1000 с. Сумарна 

повздовжня провідність осадків змінюється від 0,25-0,5 См. в районі Коростенського 

плутону до 5-10 См біля точки спостережень (с.Плоска) на Українському щиті. [3]. 

Сучасні експериментальні дослідження. Сучасні довготривалі (11 діб) 

експериментальні МТ/МВ спостереження були проведені в Хмельницькій області 

(с.Плоска) в 2015 р. Експерементальні дані оброблені за допомогою двох програмних 

комплексів - PRC_MTMV [4], та PTS [2] 

Шляхом обробки за програмою PRC_MTMV отримані криві МТЗ (рисунок 1а) у 

діапазоні T від 10 с до 11000 с. Фазові криві (φ) знаходяться в межах 00 до – 1800 

(рисунок 1б). 

 

 

  а ) 

 

б) 
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Рисунок 1. Криві позірного опору амплітудні (а) та фазові (б), амплітудні криві горизонтального 

магнітного тензору(в): північна складова, східна складова ; реальна та уявна компоненти типпера (г) 

отримані за допомогою програми PRC_MTMV для 11 діб. 
 

Vec_Re спрямований на північний захід і більший за 0,7 майже у всьому діапазоні T. 

Vec_Im змінює свій напрямок з південного сходу на північний захід на Т від 10 до 80 с. 

На більших Т орієнтація зберігається на північний захід. Головні компоненти (Мхх і 

Муу) тензора, які пов'язаний з горизонтальним магнітним полем в точці зондування 

(с.Плоска) і базовим пунктом спостереження (Димер, Київська область) отримані в 

діапазоні періодів від 10 с до 10000 с (рис 1в) , значення яких  не перевищують 0.4 на 

всьому діапазоні періодів. 

Криві МТЗ за програмою PTS наведені в головних напрямках, які були визначені за 

полярними діаграмами імпедансу (адмітансу) і становлять 5о і 95о в діапазоні Т від 230 

до 2000 с. Фазові криві (φ) імпедансу знаходяться на рівні від -45 до 90о (для 5о) та від -

70о до 90о (для 95о) у всьому діапазоні Т. Спостерігається амплітудно-фазове 

співідноення кривих з періоду 100 с. 

 
а)                                                 б)                                                      

 
в) 

 

Рисунок 2.Криві позірного опору амплітудні (ρ(Y)) та фазові криві (φ(Y)): а -  напрямок 5о; б - 

напрямок 95о; с - компоненти типпера Cu i Cv та їх азимути (за програмою PTS). 

 

Розраховані дійсна та уявну компоненти типпера на Т 98 с – 1020 с (рисунок 2в). Cu 

дорівнює 0,95 на Т= 110 с, із його збільшенням до 1000 с її рівень плавно спадає до 

0,85. Азимути Cu постійні від 3000 до 2700, в той час як, азимути Cv різко змінює напрям 

від одного періоду до іншого в широкому діапазоні від 500 до 3500. Значення Cv 
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змінюються у діапазоні Т від  0,05 до 0,5, тобто у 2-3  разів менше за Cu. При збільшенні 

Т відбувається поступовий поворот дійсного типпера у західному напрямку (близько 

270о), уявного – у південно-західному (220о). 
Висновок. В селі Плоска (Хмельницької обл.) проводилися виміри компонент ЕМ 

поля Землі за допомогою сучасної апаратури – довгоперіодичної, п’ятикомпонентної 

станції LEMI-417. Виконана обробка даних довготривалих спостережень за допомогою 

двох програмних комплексів (PRC_MTMV та PTS), отримані частоті залежності 

амплітуди та фази імпедансу, позірного опору, компонент горизонтального магнітного 

тензора та типперів в широкому діапазоні періодів. 

 

1. Бердичевсий М.Н., Дмитриев В.И. Модели и методы магнитотелуррики. – М.: 

Научный мир, 2009.- 680 с.  

2. Семенов В.Ю. Обработка данных магнитотеллурического зондирования. М.; " 

Недра", 1985 – 133 с. 

3. Baysorovich M.M., Tregubenko V.Iv., Nasad A.G. Geoelectric heterogeneities of 

Ukraine`s lithosphere. Геол. журн. 1998. Т. 2. №1. С. 23–35. 

4. Varentsov Iv.M. Arrays of simultaneous EM soundings: design, data processing and 

analysis // EM sounding of the Earth’s interior (Methods in geochemistry and geophysics, 

40). New York: Elsevier. 2007. P. 263-277. 
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МАГНЕТИЗМ ЛЕСОВОГО РОЗРІЗУ В’ЯЗІВОК (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

 

 

Главацький Д.В., молодший науковий співробітник 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 

 
Проведені вступні палео- й петромагнітні дослідження розрізу В’язівок. Положення границі 

Матуяма-Брюнес виявлено у широкінському ґрунтовому горизонті, що відповідає попереднім 

результатам. Також наведено короткий опис магнітного профілю вздовж літологічної колонки. 

 

Проведены начальные палео- и петромагнитные исследования разреза Вязовок. Положение границы 

Матуяма-Брюнес выявлено в широкинском почвенном горизонте, что соответствует предыдущим 

результатам. Также приведено краткое описание магнитного профиля вдоль литологической колонки. 

 

Initial paleo- and petromagnetic studies of Vyazivok section are completed. The position of the Matuyama-

Brunhers boundary was found in Shyrokino soil horizont, which is consistent with the previously results. Consice 

magnetic profiles along the lithologic column are also described. 

 

Розріз розташований у селі В’язівок Лубенського району Полтавської обл., 

потужність четвертинних відкладів понад 56 м. Один із найбільш повно вивчених 

профілів плейстоценових відкладів Придніпров’я. Вивчався такими стратиграфами: 

М.Веклич, Н. Сіренко, В. Дубняк, І. Мельничук, С. Паришкура (1967), Ж. Матвіїшина 

(1978, 1982, 2001), В. Передерій (1976, 2001), Н. Герасименко (досьогодні). 
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Палеомагнітні дослідження проводилися у 1970-х роках (А. Третяк, З.Волок) і у 1990-х 

роках (Л. Вігілянська). 

У 2015 р. колективом відділу петромагнетизму Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна 

НАН України проводилися польові роботи з відбором орієнтованих штуфів для 

палеомагнітних і петромагнітних досліджень. Виміри виконуються на магнітній станції 

Демидів на сучасній високоточній апаратурі. На даний час проведені виміри магнітної 

сприйнятливості, природної залишкової намагніченості, диференційний 

термомагнітний аналіз, коерцетивна спектрометрія, а з нижньої частини розрізу 

виконані терморозмагнічування та магнітна чистка ступінчастим полем. 

Магнітна сприйнятливість коливається вздовж розрізу від 100*10-6 од. СІ у лесах до 

500*10-6 од. СІ і вище у ґрунтах. Значення намагніченості менші, ніж на розрізах півдня 

України (Роксолани, Долинське), але вищі, ніж у західному регіоні (Бояничі, Коршів). 

 

 
 

Рисунок 1. Напрямки первісних векторів намагніченості для зразків лесів приазовського та ґрунтів 

широкінського, іллічівського й крижанівського горизонтів, отримані внаслідок термочистки (зліва) й 

розмагнічування магнітним полем (справа). Пусті круги – обернена намагніченість, повні – пряма.  
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Рисунок 2. Палеомагнітний профіль В’язівок. 

 

За попередніми палеомагнітними дослідженнями дослідженнями Інститу геофізики, 

підсумованими в Українській магнітостратиграфічній регіональній шкалі (А. Третяк, 
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Л. Вігілянська, 1994), границя Матуяма-Брюнес проходить у розрізі В’язівок на рівні 

похованих ґрунтів широкінського горизонту. 

Для новітніх палеомагнітних досліджень було вибрано пілотну колекцію із 40 

зразків із нижньої частини розрізу, де очікувалася границя Матуяма-Брюнес. Внаслідок 

розмагнічування ступінчатим магнітним полем до 100 мТл і температурою до 300-400 

градусів було виявлено зразки із прямою й зворотною полярністю. Незважаючи на 

слабкий магнітний сигнал, високоточна магнітометрична апаратура дозволила чітко 

зафіксувати зміну полярності у широкінському горизонті. 

 

1. Lindner L., Gozhik P. et al. Main climatic changes in the Quaternary of Poland, Belarus 

and Ukraine // Geol. Quart. 48 (2), pp. 97–114 ((2004). 

2. Rousseau D., Gerasimenko N., Matviischyna Zh., Kukla G. Late Pleistocene 

Environments of the Central Ukraine // Quaternary Research 56, pp. 349–356 (2001). 

3. Третяк А., Вигилянская Л. Магнитостратиграфическая шкала плейстоцена 

Украины // Геофиз. журн., 1994. – Т. 16, № 2. – С. 3-14. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ І РЕЗОНАНСНО-

АКУСТИЧНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ 

ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТРУБОПРОВІДНІ ТРАНСПОРТНІ 

СИСТЕМИ 

 

Глоба Р.М., аспірант 

Данилов О.В., зав. сектором відділу науково-технічної 
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Глоба Я.М., аспірант 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
 

Запропоновано використання комплексу геофізичних досліджень для інженерних вишукувань при 

проектуванні і експлуатації лінійних підземних споруд трубопровідного транспорту України.Виконано 

аналіз традиційних електрометричних і нових резонансно-акустичних геофізичних методів 

дослідження. Показана можливість вибору найкращих ділянок для будівництва та експлуатації 

трубопровідних транспортних систем. Розкрито ефективність комплексного застосування 

геофізичних методів при обґрунтуванні заходів захисту трубопровідних транспортних систем від 

впливу природних і техногенних процесів. 

 

Предложено использование комплекса геофизических исследований для инженерных изысканий при 

проектировании и эксплуатации линейных подземных сооружений трубопроводного транспорта 

Украины.Выполнен анализ традиционных электрометрических и новых резонансно-акустических 

геофизических методов исследования.Показана возможность выборанаилучших участков для 

строительства и эксплуатации трубопроводных транспортных систем. Раскрыта эффективность 

комплексного применения геофизических методов при обосновании мер защиты трубопроводных 

транспортных системот воздействия природных и техногенных процессов. 
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It is proposed to apply a set of geophysical methods to engineering surveys when designing and operating 

linear underground constructions within Ukrainian pipelines. There is carried the analysis of conventional 

electrical and new resonant acoustic methods in integration. The study allows for identifying the area’s best 

fitting for laying and operating the pipeline transport system. The paper provides a complex of geophysical 

methods to guarantee safety standards on the pipeline transport systems when affected by natural and 

anthropogenic hazards. 

 

Вступ 

При проектуванні і експлуатації трубопровідних транспортних систем для розробки 

проектної і робочої документації для капітального ремонту або будівництва об'єкта, а 

також для прийняття обґрунтованих проектних рішень є комплексне вивчення їх 

природних і техногенних умов. Використання комплексу методів електрометрії при 

інженерних вишукувань можна умовно поділити на такі напрямки: вивчення трас під 

будівництво трубопроводів; пошук трубопроводів і визначення їх положення; оцінка 

стану трубопроводів; наявність корозійних ділянок трубопроводу; дослідження 

можливих ділянок витоків при пошкодженні в трубопроводах. Для вивчення 

геологічного розрізу; картування зон зсувів, обвалів, обводнених, водоносних 

горизонтів, зон тектонічних порушень; виявленні карстових зон використовують метод 

РАП. 

Розглянуті методи в комплексі можуть бути застосовані для вирішення вище 

описаних завдань і можуть як доповнювати інженерні вишукування, так і бути 

застосовані при оцінці природних і техногенних умов середовища, створення 

різноманітних статичних і динамічних моделей стану і розвитку геологічного 

середовища та інші завдання з метою обґрунтування проектів будівництва і 

експлуатації споруд [5]. 

Геофізичні методи електрометрії для дослідження впливу природних і 

техногенних умов на стан трубопровідних транспортних систем. 

Методика виявлення корозійних ділянок газопроводу, корозійної активності грунтів 

і вибору майданчика під анодне заземлення передбачає: 

• вимір поздовжнього потенціалу «труба-земля» для визначення захищеності 

катодного поляризацією по довжині газопроводу і поперечного градієнта електричного 

поля кроком 5м для визначення якості ізоляційного покриття комунікацій; 

• вимір питомої електричного опору ґрунтів методом симетричного електричного 

профілювання (СЕП); 

• виконання вертикального електричного зондування (ВЕЗ) землі на глибину до 100 

м з метою вибору майданчика під анодне заземлення [1]. 

Вертикальне електричне зондування виконувалося за межами ділянки дослідження. 

При виконанні робіт використовується прилад «Електротест-S», в режимі змінного 

струму з частотою 5 Гц, симетрично установкою з бронзовими вимірювальними 

електродами MN і сталевими живлять AB. Максимальний рознос лінії живлення 

електродів АВ становить 200 м. 

Для визначення якості ізоляційного покриття проводятьсявимірювання поперечного 

градієнта захисного потенціалу технологічних трубопроводів, з кроком 5 м по осі 

трубопроводу (установка MN = 5 м). Також застосовується метод «віддаленого 

електрода» (один з електродів розташовується за межами території майданчика з метою 

уникнення впливу електричних полів сусідніх технологічних трубопроводів і анодних 

зон)[3]. 

Корозійна активність грунтів на майданчику визначається за даними вимірювання 

питомого електричного опору ґрунту в основному приладом Ф-4103-М1, із 

симетричною установкою Веннера при двох розносять електродів3 м і 2 м [6]. 
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Метод резонансно-акустичного профілювання (РАП) для дослідження 

природних і техногенних умов трубопровідних транспортних систем.Метод РАП 

відноситься до геофізичних методів, які вивчають і використовують для отримання 

інформації природні фізичні поля. Це ставить його в розряд методів з невеликою 

собівартістю, так як дозволяє обходиться без громіздких джерел збудження. Метод 

використовує для отримання інформації власне акустичне поле Землі, а саме - поле 

акустичного резонансу, що виникає в товщах гірських порід під впливом різних 

зовнішніх факторів. Зовнішніми факторами є джерела сейсмічної активності земної 

кори, механічні коливання, що виникають в результаті напруг земної товщі, руху 

планет і багато іншого. Під впливом зовнішніх факторів в товщах гірських порід 

виникають коливання, частота яких обернено пропорційна потужності коливається 

«шару». Виникаючі пружні коливання формуються поперечними хвилями, при цьому 

чіткість прояви кордонів між шарами-резонаторами визначається можливістю 

взаємного "проковзування" сусідніх шарів при наявності в досліджуваному масиві 

зсувного пружного процесу, тобто ступенем "ослаблення" контакту між товщею 

гірських порід, що знаходиться між поверхнею спостережень і поверхнею 

«ослабленого механічного контакту» (ОМК) [2]. 

При вивченні трас під будівництво трубопровідних транспортних систем даний 

метод вирішує наступні завдання: 

- Вивчення геологічного розрізу; 

- Картування зон зсувів, обвалів, обводнень; 

- Картування водоносних горизонтів; 

- Картування зон тектонічних порушень. 

Також метод РАП можна ефективно використовувати при дослідженні ділянок 

можливих місць витоків рідкого або газоподібного наповнювача через пошкодження в 

трубопроводах і пошуку трубопроводів і визначення їх положення [4]. 

 

Висновки 

Методи, представлені в даній статті є оптимальними для визначення природних і 

техногенних процесів які впливають на об'єкт дослідження. Технологія 

електрометричних досліджень була апробована на прикладі АГНКС «Суми-2». 

Виявлено, що за даними вимірів питомої електричного опору методом СЕП газопровід 

знаходиться в грунтах з низькою корозійною активністю. Для пошуку корозійних 

ділянок трубопроводу проводилися вимірювання поляризаційного потенціалу. 

Результати вимірювань знаходяться нижче мінімальної норми (-0,85 В). Дана проблема 

може привести до корозії і подальшого погіршення стану трубопроводу. За даними 

вимірів градієнт потенціалу стан ізоляційного покриттявхідного газопроводу АГНКС 

«Суми-2», знаходиться в задовільному стані. Згідно кривої ВЕЗ вибрано майданчик під 

анодне заземлення. На порівняльних прикладах виявлення зон карстоутворення та 

вивчення геологічного розрізу методом резонансно-акустичного профілювання 

показана можливість спільного використання електрометричних методів і методу 

резонансно-акустичного профілювання для вирішення інженерних завдань з вивчення 

геологічного розрізу, картування зон зсувів, обвалів, обводнених, водоносних 

горизонтів, зон тектонічних порушень і виявленні карстових зон з метою 

обґрунтування проектів будівництва і експлуатації трубопровідних транспортних 

систем. 

 

1. Ekine, A.S., Emujakporue, G.O. Investigation of Corrosion of Buried Oil Pipeline by 

the Electrical Geophysical Methods. 
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Рекомендовано до друку науковим керівником: Вижвою С.А. (доктор геологічних 

наук, професор, завідувач кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка). 

 

Hloba R., Danylov О., Korneyenko S., Hloba Y., ELECTRICAL GEOPHYSICAL 

METHODS AND RESONANCE ACOUSTIC PROFILING IN THE STUDY OF 

INFLUENCE OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT ON PIPELINE SYSTEMS.  

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД ПО 

ДАННЫМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

АНДРИЯШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Джурабоев Н.И., студент 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Проведено обробку та інтерпретацію кривих ГДС свердловини № 80 (інтервал 4620-4690 м) 

Андріяшівського родовища. За результатами інтерпретації встановлено літологію порід, виділено 

пласти-колектори, оцінено їх глинистість та пористість. Два пласта визначено як газонасичені. 

 

Проведена обработка и интерпретация кривых ГИС скважины № 80 (интервал 4620-4690 м) 

Андриящевского месторождения. По результатам интерпретации установлена литология пород, 

выделены пласты-коллекторы, оценена их глинистость и пористость. Два пласта определены как 

газонасыщенные коллектора. 

 

There is carried processing and interpretation of the well logs from the well №80 (for depths 4620-4690 m) 

of Andriyashevske field. There are lithology of rocks and reservoir layers defined and their clay and pore 

content assessed using the interpretation data. Two layers are defined as gas-bearing reservoirs. 

 

Одной из наиболее актуальных задач современной геофизики является выделение 

нефтегазоперспективных залежей в сложнопостроенных породах. Эти задачи не менее 

важны при поисках в уже изученных регионах при переинтерпретации ранее полученой 

геофизической информации. Изучение района Андрияшевского газоконденсатного 

месторождения, расположеного на территории Роменского района Сумской области 

Украины в 24 км западнее г. Ромны, осуществлялось в процессе планомерного 

исследования геологического строения и нефтегазоносности северо-западной части 

Днепровско-Донецкой впадины. Геофизические исследования скважин являются одним 

из основных способов выделения пластов-коллекторов, а также определения 
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коллекторских свойств горных пород. Интерпретация данных геофизических 

исследований скважин (ГИС) , полученная при новых исследованиях дает большую 

информацию про породы и их свойства для определения продуктивности пластов-

коллекторов.  

Целью данной работы является обработка данных, полученных различными 

методами ГИС, интерпретация кривых, расчленение разреза, выделение пластов-

коллекторов и определение их свойств. 

При исследовании Андрияшевского газоконденсатного месторождения были 

проведены следующие методы ГИС: стандартный каротаж (КС), боковое каротажное 

зондирование (БКЗ), микрокаротаж (МК), индукционный каротаж (ИК), микробоковой 

каротаж (МБК), боковой каротаж (БК), кавернометрия (КВ), радиометрия (ГК, НГК) и 

акустический каротаж. 

Автором проведена обработка и интерпретация кривых ГИС скважины № 80 

(интервал 4620-4690 м) Андриящевского месторождения, для чего выбрана одна из 

самых современных систем анализа разной геолого-геофизической информации 

система "Геопоиск". 

База данных каротажных кривых включала результаты измерения всех методов ГИС, 

которые были проведены в скважине.  

Практически последовательно были построены кривые каротажа, которые 

загружались в базу данных системы «Геопоиск» в формате LAS, проводилась их увязка 

по глубине в поточечном режиме, выделение пропластков. Разбивка на пласты была 

проведена с помощью опции «Технология» – «Обработка пропластков», а 

редактирование их – с помощью опций «Режим редактирования» – «Редактирование 

пропластков». 

Определение фильтрационно-емкостных свойств выделенных на первом этапе 

пород-коллекторов проводилось на основе расчета формул с помощью дополнения 

«Расчет формулы» и «Калькулятор».  

Раасчет коефициента глинистости (Кгл) осуществлялся на основе данных ГК 

(рисунок. 1) по параметрам Іγ, Іγ min, Іγ max (интенсивность вторичного гамма-

излучения напротив пластов, а также их минимальное и максимальное значение в 

разрезе): 

Kгл=0.33*(2^dI-1), 

где dI=( Іγ -1.446)/(10.52-1.446). 

 Коэффициент пористости (Кп) был рассчитан по данных АК с учетом 

глинистости (по ГК): 

Kп=(ΔТ-170)/440-Kгл*70/440, 

где ΔТ – интервальное время пробега продольной волны по данным АК. 
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Рисунок 1. Кривые методов ГИС Скв. №80, Андрияшевское месторождение и результаты их 

интерпретации. 

 

В результате обработки данных ГИС и интерпретации кривых ГИС скважины № 80 

(интервал 4620-4690 м) Андриящевского месторождения автором было получено 

(рисунок 1): 

 Установлена литология пород, 

 Выделены породы-колекторы по качественным признакам кривых ГИС, 

 Количественно оценены глинистость и пористость пород-коллекторов, 

 Определена насыщенность пород-коллекторов. 

Таким образом, с помощью комплексной обработки и интерпретации каротажных 

кривых проведена качественная и количественная оценка перспективности 

исследуемого интервала. На основе оценки емкостных свойств коллекторами, вероятно, 

являются пласты: в интервалах 4636-4638 м и 4645-4648 м, а также пласты 4662-4664 м, 

4666-4667 м и 4686-4690 м  - газонасыщеннами коллекторами.  

 

1. Горбачев Ю.И. Геофизические исследования скважин: Учеб. для вузов / Под ред.   

Е.В. Каруса. – М.: Недра, 1990. –398 с. 
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3. Инструкция по работе с программным обеспечением "геопоиск" 
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Рекомендовано к печати научным руководителем: Безродной И.Н. (канд.геол.н.,зам. 

директора УНИ «Инситут геологии»). 

 

Dzhuraboev N., DETERMINATION OF RESERVOIR PROPERTIES OF ROCKS 

ACCORDING TO THE DATA OF WELL LOGS OF ANDRIYASHEVSKE FIELD. 
 

 

 
АНАЛІЗ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОРІД ОСАДОВОГО ЧОХЛА ТА 

МАГНІТОЛІНЕАМЕНТІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-

ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНУ СТОСОВНО ПРОГНОЗУВАННЯ ГЛИБИННИХ 

ВУГЛЕВОДНІВ 
 

Друкаренко В.В., м.н.с.  

Розиган Т.В., аспірант 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ 

 
Виконано аналіз магнітної сприйнятливості та густини порід осадового чохла та кристалічного 

фундаменту північно-західної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену у зв’язку з магнітним полем, 

регіональними та локальними магнітолінеаментами та прогнозуванням нафтогазоносності. В низах 

осадового чохла виявлено області розущільнення аргілітів і алевролітів з одночасним збільшенням їх 

магнітної сприйнятливості, які у сукупності з приуроченістю до локальних магнітних аномалій і 

магнітолінеаментів,  можуть свідчити про шляхи проходження та накопичення глибинних вуглеводнів.  

 

Выполнен анализ магнитной восприимчивости и плотности пород  осадочного чехла и 

кристаллического фундамента северо-западной части Днепровско-Донецкого авлакогена в связи с 

магнитным полем, региональными и локальными магнитолинеаментами и прогнозированием 

нефтегазоносности. В низах осадочного чехла обнаружены области разуплотнения аргиллитов и 

алевролитов с одновременным увеличением их магнитной восприимчивости, которые в совокупности с 

приуроченностью к локальным магнитным аномалиям и линеаментам, могут свидетельствовать о 

путях прохождения или накопления углеводородов. 

 

The analysis of the magnetic susceptibility and density of rocks of sedimentary cover and crystalline 

basement of the north-western part of the Dnieper-Donets avlacogene in connection with the magnetic field, 

regional and local magnitolineaments and forecasting of oil and gas potential were done. Areas of mudstones 

and siltstones decompression with simultaneous increasing of their magnetic susceptibility in the bottoms of the 

sedimentary cover were found.  It may indicates pathways, or the accumulation of hydrocarbons  together with 

confinement to the local magnetic anomalies and lineaments. 

 

На сьогодення встановлено, що більшість родовищ вуглеводнів контролюється 

глибинними розломами, тому пошук їх "глибинних" коренів, а також "місць реалізації" 

в приповерхневих умовах є, безсумнівно, дуже актуальним завданням. Вивчення 

магнітної сприйнятливості дозволяє розчленувати розріз осадового чохла в 

магнітостратиграфічному відношенні, вивчити умови накопичення осадів, 

спрогнозувати шляхи міграції і скупчення вуглеводнів [6,4]. У досліджуваному регіоні 

пробурені параметричні і пошукові свердловини: Строївська 333 (глибина - 3803м), 

Борківська 15 (4776м), Ніжинська 338 (5337м), Зорківська 370 (6200м), Борзнянська 303 
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(4508м), Гужівська 305 (5501м), Савинківська 361 (6005м) і Петрівська 1 (5501м), що 

дозволило отримати важливу інформацію про склад і структуру осадового чохла, а 

також його взаємозв'язок зі структурами фундаменту. Розріз кори району досліджень 

представлений аргілітами, алевролітами, пісковиками, вапняками, мергелями, 

туфопісковиками, туфоаргілітами, доломітами, сіллю, туфобрекчіями, гнейсами, 

гранітогнейсами та базальтами. Гнейси і гранітогнейси представляють докембрійський 

фундамент. В цілому для регіону значення χ різних типів порід змінюються в широких 

межах: аргіліти - від 1,8х10-5 (Гужівська) до 4980х10-5 од. СІ (Строївська); алевроліти - 

від 4х10-5 од. СІ (Ніжинська) до 11450х10-5 од. СІ (Борківська); вапняки - від 1,3 

(Ніжинська) до 340х10-5 од. СІ (Зорківська); пісковики - від 1,9х10-5 (Ніжинська) до 

11665х10-5 од. СІ (Борківська); туфобрекчії - від 13х10-5 до 84х10-5 од. СІ (Борківська); 

мергелі - від 6,9х10-5  до 365х 10-5 од. СІ (Борковська); туфопісковики - від 7х10-5 

(Борковська) до 8913х10-5 од. СІ (Строївська). Базальти Борковської свердловини 

відрізняються високими значеннями χ - до 11110х10-5 од. СІ. Значення χ гнейсів 

Строївської свердловини коливаються в межах (1,9 – 95)х10-5 од. СІ, гранітогнейсів - 

(4,2 - 104)х10-5 од. СІ. Досліджено також густину порід. 

Карта локального магнітного поля досліджуваної частини Дніпровсько-Донецького 

авлакогена (ДДА) дозволяє співставити на якісному рівні намагніченість осадового 

чохла і кристалічного фундаменту з локальними особливостями геомагнітного поля 

(Рисунок 1) Максимальні його значення (до 800 нТл) характерні для Чернігівського 

магнітного  

 
 

Рисунок 1. Карта локальної компоненти аномального магнітного поля для території північно-

західної частина ДДВ та гістограма азимутів простягання магнітолінеаментів; 1 – 2 регіональні та 

локальні магнітолінеаменти, 3 – границя ДДВ, 4 – свердловини. 

 

максимуму. Досліджувані свердловини розташовані в областях з різним характером 

геомагнітного поля (∆Т)а - від мінімумів, максимумів і градієнтних зон локальних 

магнітних аномалій до відповідних зон в його регіональній компоненті.  
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За допомогою пакету фільтрів програми Oasis Montaj було виконано трансформації 

аномального геомагнітного поля для території північно-західної частини ДДА з метою 

виділення локальних магнітолінеаментів в межах досліджуваної ділянки. А саме: 

вхідне поле приводилося до північного магнітного полюсу для того, щоб спостережені 

магнітні аномалії знаходилися прямо над магнітними джерелами (так ніби 

намагнічування і оточуюче поле було по вертикалі). Потім виконувалося розділення 

аномального поля на регіональну та залишкову компоненти шляхом осереднення 

вхідного поля (регіональна компонента) та подальшого віднімання осередненого від 

вхідного (залишкова компонента). Далі для залишкової компоненти виконувалася 

трансформація «похідна нахилу», ця трансформація редукованих до полюсу полів має 

аномалії нульового перетину, що розташовані близько до країв структур. 

Магнітолінеаменти виділялися в програмі Surfer по вісям додатних аномалій 

трансформованого поля. 

Після виконання описаних маніпуляцій була складена схема локальних 

магнітолінеаментів для території північно-західної частини ДДА (Рисунок 1). В 

програмі Grapher побудована гістограма розподілу локальних магнітолінеаментів. На 

гістограмі виділяються такі напрямки: 90(270)±10°, 295±10°, 315±10°, 335±5°, 345±5°, 

0±10°, 15±5°, 30±8°, 50±10°, 75±5°. Виконано співставлення отриманих 

магнітолінеаментів з регіональними, що були виділенні раніше, і з рельєфом 

фундаменту північно-західної частини ДДА, а також із значеннями магнітної 

сприйнятливості зразків порід досліджуваних свердловин.  

У досліджуваних свердловинах густина пісковиків озерсько-хованської світи 

верхнього девону Гужівської свердловини з глибиною незначно зменшується, а їх 

магнітна сприйнятливість збільшується. У Зорківській свердловині глибше 5500м 

спостерігається невелике розущільнення аргілітів, пісковиків і вапняків візейського 

ярусу нижнього карбону на фоні збільшення їх магнітної сприйнятливості. У 

Строївській свердловині в інтервалі 1700-2000м густина аргілітів і вапняків верхнього 

девону незначно зменшується з глибиною, а їх магнітна сприйнятливість збільшується. 

Така залежність при постійному складі порід, можливо, пояснюється геохімічними 

причинами, швидше за все, наявністю флюїду. Частковим підтвердженням цього 

можуть слугувати припливи нафти на розташованих поблизу Гриборуднянській і 

Ловинській ділянках [1]. Згідно з роботою [7], такі ділянки можуть бути потенційно 

нафтогазоносними. Підвищені значення густини і магнітної сприйнятливості багатьох 

зразків Борковської свердловини, а також деяких порід з інших свердловин, можна 

пояснити їх насиченістю залізистими мінералами, зокрема магнетитом [5,2]. Якщо 

врахувати наявність в кристалічному фундаменті регіону досить щільних і магнітних 

утворень, то виглядає природнім утворення в результаті їх руйнування аналогічних 

осадових порід. З іншого боку, збагачення магнітними і щільними мінералами може 

бути пов'язане з магматичною і вулканічної діяльністю, широко розвиненою в цьому 

регіоні [3]. Виявлені області розущільнення аргілітів глибше 5000м, аж до 

кристалічного фундаменту, на фоні підвищеної магнітної сприйнятливості може 

свідчити про передумови для створення на цих глибинах, а також, ймовірно, в 

кристалічному фундаменті, умов для скупчення вуглеводнів. 
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Drukarenko V., Rozyhan T. ANALYSIS OF THE PHYSICAL PARAMETERS OF 

THE SEDIMENTARY COVER ROCKS AND MAGNETIC LINEAMENTS OF THE 

NORTHWESTERN PART OF THE DNIEPER-DONETS AVLACOGEN TO 

PREDICT DEEP HYDROCARBONS. 

 

 

 

РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНІ СПЕКТРОМЕТРИ ДЛЯ 
РОЗВІДУВАЛЬНИХ ТА ДОБУВНИХ РОБІТ 

 
1Єфіменко О.С., інженер 

2Єфіменко С.А., канд. технічних наук, головний геофізик 
3Рева М.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент 

1-2ТОВ «Корпорація Казахмис» 
3ННІ «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка 

 
Розроблена сучасна модифікація польового EDXRF спектрометра РПП-12 для випробування руд на 

шахтах ВО "Жезказганколірмет". Вона включає: SDD детектор; безпровідну схему передачі сигналу, 

операційну систему Android (смартфон замість блоку обробки), GPS модуль, фотокамеру, систему 

самодіагностики. 

 

Разработана современная модификация полевого EDXRF спектрометра РПП-12 для опробования 

руд на шахтах ПО «Жезказганцветмет». Она оснащена: SDD детектором; беспроводной схемой 

передачи сигнала, операционной системой Android (смартфон вместо блока обработки), GPS модулем, 

фотокамерой, системой самодиагностики. 
 

Modern modification of the field EDXRF spectrometer of RPP-12 is worked out for the assay of ores on 

mines РА «Zhezkazgantsvetmet». She is equipped: SDD by a detector; by the bluetooth transmission of signal, 

operating system Android (smartphone instead of block of treatment), GPS module, photo camera, system of 

self-diagnose. 

 

Задача забезпечення геологорозвідувальних, гірничопідготовчих та очисних робіт 

оперативною та достовірною інформацією про речовинний і валовий склад руд  на 

шахтах Гірничо-виробничого комплексу філіалу ВО «Жезказганколірмет» ТОВ 

«Казахмис» була і залишається досить актуальною. На практиці вона вирішувалася з 

1978 року за допомогою енергодисперсійних рентгенофлуоресцентних (EDXRF) 
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спектрометрів, що реалізують рентгенорадіометричний метод (РРМ) випробування руд. 

З удосконаленням апаратурної та методичної бази РРМ достовірність результатів та 

перелік визначуваних елементів рентгенорадіометричного випробування (РРВ) руд 

зростають. 

Світовий ринок переносних EDXRF спектрометрів нині досить широкий. Це 

спектрометри фірм Innov-XSystems, Inc., ThermoScientificNiton, OxfordInstruments, 

SkyrayInstrument, OmegaExplorer, які настійливо намагаються завоювати ринок Росії й 

Казахстану. Нагадаємо про те, що закордонні польові EDXRF спектрометри 

створювалися спочатку для аналізу темних та кольорових металів. Такі метали являють 

собою гомогенні середовища. З метою досягнення високої чутливості до домішок у 

спектрометрах було максимально зменшена фокусна пляма. Але ринок сплавів не 

безмежний, тому виробники переорієнтувалися на гірничий сектор кольорової 

металургії, перенісши на нього всі методичні наробки. Руди ж родовищ кольорових 

металів є гетерогенними, а не гомогенними, середовищами. У таких середовищах 

невеликий розмір фокусної плями спектрометра є великим мінусом, оскільки 

призводить до зниження повноти випробуванняі якості аналізу. 

У ТОВ «Корпорація Казахмис» при виборі EDXRF спектрометрів для 

обслуговування геологорозвідувальних й очисних робіт перевага із самого початку 

була надана Казахстанському виробнику ТОВ «Аспап ГЕО» [1,2]. У даній фірмі рівень 

математичного, методичного й програмного забезпечення, закладеногов EDXRF 

спектрометри, надзвичайно високий. Також важливо, що фірма забезпечує 

виготовлення  апаратури «під ключ», максимально адаптуючи її до гірничих умов, 

речовинного складу руд конкретного родовища, оперативно супроводжує свою 

апаратуру впродовж усього терміну її використання на гірничому підприємстві. 

З 1998 року на шахтах ВО «Жезказганколірмет» використовується спектрометр 

РПП-12 (рисунок 1А). Цей спектрометр обладнаний пропорційним детектором СИ-13Р 

і дозволяє визначати 4 елементи (Cu, Pb, Zn, Fe) й радіонукліди Cd-109 абоPu-238. 

Спектрометр максимально адаптований до специфіки проведення гірничих робіт 

(вертикальний переріз випробування вибоїв висотою до 8 м) і відрізняється великою 

живучістю (датчик, після падіння з великої висоти на грунт виробки, відновлюється за 

48 годин). Нині на шахтах ВО «Жезказганколірмет» працюють 18 бригад 

рентгенорадіометричного випробування (РРВ) вибоїв. Згодом РПП-12 були запущені в 

роботу на рудниках і кар’єрах ВО «Балхашколірмет» та ВО»Карагандаколірмет» 

корпорації «Казахмис». 

З роками стали жорсткішими вимоги безпеки при проведенні РРВ й підвищилися 

вимоги до інформативності й точності даних РРВ. Розгорнутий перелік охоплював 

наступні вимоги: а) максимально скоротити час перебування бригади РРВ у вибоях; б) 

збільшити список елементів, визначуваних у процесі РРВ; в) підвищити точність та 

повноту даних РРВ; г) забезпечити прив’язку перерізів РРВ (наприклад, до найближчої 

маркшейдерської точки). Ці вимоги були передані керівництву ТОВ «Аспап ГЕО» й 

були прийняті до реалізації. Відповідно до нових вимог у ТОВ «Аспап ГЕО» були 

розроблені сучасні модифікації польового спектрометра РПП-12 (рисунки 1Б й 1В) 
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Рисунок 1. Лінійка польових спектрометрів РПП-12  

(А – базовий варіант, Б – SDD/радіонуклід, В – SDD/РТ) 

 

По-перше, були вирішені питання техніки безпеки. Відмовилися від передачі 

кабелем сигналу від датчика до блоку обробки результатів (рис. 1А) й перейшли до 

безпровідної (bluetooth) схеми передачі сигналу (рис. 1Б й 1В).Відтак оператори на 

датчику й пульті тепер не зв’язані кабелем і значно більш вільні у своїх переміщеннях у 

разі, якщо в гірничій виробці, де проводиться РРВ вибою, виникає небезпечна ситуація. 

Більш того, оператор на пульті знаходиться не за 2-3 м від вибою, а на певній відстані 

від нього й під захистом, наприклад, цілика. 

По-друге, відмовилися від пропорційного детектора випромінювань й перейшли на 

кремнієвийдрейфовий детектор (SDD) з коліматором. Цим самим значно підвищили 

точність РРВ й розширили перелік визначуваних елементів. 

По-третє, перейшли на вузол керування й обробки інформації на базі операційної 

системи Android (смартфони, планшети, годинники), чим забезпечили високу 

швидкодію й гнучкість програмного забезпечення, можливість голосового керування 

приладом та реалізацію додаткових можливостей з документування результатів РРВ, а 

саме: фотографування, визначення координат перерізу РРВ з використанням  GPS 

модуля; оперативну передачу даних за наявності мережі; захист РПП-12 від 

несанкціонованого використання за рахунок багатоступеневої системи доступу; запис 

результатів РРВ, спектрів, режимів роботи РПП-12 та іншого з можливістю передачі 

цієї інформації через USB порт в персональний комп’ютер, ноутбук чи флеш-

накопичувач; система самодіагностики. Смартфон (ємність його акумулятора достатня 

для роботи впродовж повної зміни) виконаний у спеціальному захисному варіанті. У 

разі роботи на крутопохилих рудних тілах, коли гірнича виробка чи вибій 

випробовується горизонтальними перерізами, і пошукових маршрутах з таким 

приладом може працювати один спеціаліст. 

Спектрометр РПП-12 (варіант SDD/радіонуклід) оснащенийпристроєм для 

кріпленняштанг. SDD детектор маєплощу 25 мм2зтермоохолодженнямйенергетичним 

розрізненням140 эВ. У разі використання радіонукліду Pu-238 (можна Fe-55 і Cd-109) 

РПП-12 визначає не менше 12 елементів (Cu, Zn, Pb, Fe, Ba, K, Ca, Ti, Mn, Ni, As, Sr). У 

такому варіанті спектрометр РПП-12 нині використовується в АТ «Жайремський ГЗК» 

ТОВ «KazzincHoldings». У датчик встановлюється 1, або 2 (бажано) радіоактивних 

джерела Pu-238. Експозиція вимірів у точці спостереження складає 5 сек, а тривалість 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

 

114 

 

неперервної роботи  – 5 годин (дозволяється гаряче підключення додаткових 

акумуляторів). РПП-12 забезпечує багатоелементне РРВ в інтервалі вмісту елементів 

від n∙10-3% додо 100%.  Програмне забезпечення здійснює точневизначенняістинних 

інтенсивностейаналітичних ліній елементів. Для врахуванняматричних эфектів 

використовуються алгоритмифундаментальних параметрів. Три таких 

спектрометривже надійшли на шахтиKAZMinerals. Згодомтакі ж  РПП-12 

надійдутьуВО «Жезказганколірмет» та інші гірничі підприємства ТОВ «Корпорація 

Казахмис». 

Спектрометр РПП-12 (варіант SDD/РТ) оснащениймалогабаритним рентгенівським 

випромінювачем 50 кВпотужністю 4 Вт. Блок збудження й детектування забезпечує 

гнучкість при виборі площі збору аналітичної інформації (до 4 см2)  та високу 

світлосилу (вхідне завантаження вище 100 кГц). Кількість визначуваних елементів 31 

(Cu, Zn, Pb, Ag, Cd, As, Ba, Fe, Mo, Mn, Ti, V, Cr, Co, K, Ca, Ni, Ga, Br, Rb, Sr, Zr, Y, Nb, 

Se, Sn, Sb, Bi, W, Th, U). Саме такі спектрометри працюють в ТОВ «Латон-Геосервіс» и 

в АТ «Жайремський ГЗК» ТОВ «KazzincHoldings».Потужне програмне забезпечення 

спектрометрів дозволяє: а) використовувати фундаментальні алгоритми для врахування 

матричних ефектів; б) точно визначати функцію відгуку кожного детектора, а також 

спектральний склад збуджувального випромінення; в) очищати спектр від подвійних і 

потрійних накладань; г) відновлювати спектр вторинного випроміненняз урахуванням 

залежностей відносних інтенсивностей характеристичних ліній від речовинного складу, 

що забезпечує точне визначення істинних інтенсивностей аналітичних ліній елементів. 

РПП-12 характеризується високою міцністю й захищеністю, простотою в експлуатації 

і, як наслідок, мінімальними вимогами до кваліфікації оператора.Межі виявлення  для 

більшості рудних елементів знаходяться в діапазоні від n∙10-4% до n∙10-3%. 

Тривалістьнеперервної роботи РПП-12 без підзарядки акумуляторів не менше 10 годин. 

Вага спектрометра не більше 1,5 кг.Даний спектрометр призначений для шахт з крутим 

падінням рудних тіл (перерізи РРВ горизонтальні), для кар’єрів і для 

геологорозвідувальних організацій .Спектрометр РПП-12 (варіант SDD/РТ)не тільки не 

поступається переносним спектрометрам відомих фірм Innov-XSystems,Inc. 

таThermoScientificNiton, але за рядом характеристик суттєво їх перевершує. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ГОРИЗОНТІВ ЗА ДАНИМИ КОМПЛЕКСУ 

ГДС У БАСЕЙНІ ТАРАНАКІ, НОВА ЗЕЛАНДІЯ 

 

Кузь Ю.В., студентка  

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
У ході роботи за даними комплексу ГДС у басейні Таранакі, Нова Зеландія було виділено 5 

перспективних горизонтів з різними ступенем ефективності та територіальним розповсюдженням. 

Продуктивність трьох з них підтверджена випробуванням в свердловинах. Середня пористість для всіх 

пластів-колекторів коливається в межах 20%. 

 

В ходе работы по данным ГИС в басейне Таранаки, Новая Зеландия выделено 5 перспективных 

горизонтов с разными степенями эффективности и территориального распространения. 

Продуктивность троих подтверждена испытанием в скважинах. Средняя пористость для всех 

пластов-коллекторов колеблется в пределах 20%. 

 

During work using well logging data in Taranaki basin, New Zealand it was distinguished 5 perspective 

horizons with different levels of quality and spatial distribution. The productivity of three of them are confirmed 

by test wells. The average porosity for all the reservoirs is in the range of 20%.  

 

Визначення перспективних пластів і ділянок за вже проведеними дослідженнями, 

зокрема і наявним комплексом методів ГДС, територіальний аналіз зміни їх 

характеристик дає можливість спрямування подальших пошуків на нові нерозвідані 

частини басейну, наприклад більш глибоководну, а в комплексі із сейсморозвідкою і 

рекомендації щодо комерційного освоєння.   

Басейн Таранакі розташований переважно на шельфі пн.-зх. частини острова, в 

даний час є єдиним осадовим басейном в Новій Зеландії з активним видобутком 

вуглеводнів. Басейн мав складну історію розвитку від пізньої крейди до неогену, 

охоплюючи рифтогенез, пасивне просідання, стиснення, пов'язане з еволюцією межі 

Австралійсько-Тихоокеанської плити і пізньо-задугових рифтових фаз [1]. 

Метою роботи було виділення перспективних горизонтів, попередня оцінка їх 

ефективності на основі аналізу комплексу методів ГДС.  

Набір даних представлений комплексом методів ГДС (акустичний каротаж ВНС, 

кавернометрія в 2-х напрямках CAL1 I CAL2, нейтронна пористість CNL, поправка за 

об’ємну густину DHR, гамма-гамма густинний FDC, гамма каротаж GRI, індуктивні 

методи ILD і ILM, методи питомого опору LLD і LLS, самочинної поляризації SP) по 9 

свердловинам (Арікі-1, Кора-1, Патеке-2, Похокура-2, Тейн-1, Таранга-1, Туї-1, Вайнуї-

1, Вітіора-1) з різним ступенем забезпечення. 

Методика роботи включала обробку даних за допомогою програмного пакету Petrel 

2014. Для всіх свердловин була розрахована глинистість (Кгл) на основі гамма 

каротажу за рівнянням Ларіонова. Коефіцієнт пористості Кп_сер. розраховувався 

середній по 3-х методах: ВНС (Кп_ВНС), FDC(Кп_FDС) і CNL (Кп_СNL). Для свердловин з 

присутніми методами питомого опору (LLD, LLS) був визначений коефіцієнт 

нафтогазонасичення Кнг (рисунок 1). Схема розрахунку наступна: 

Коефіцієнт глинистості: 

 

 - рівняння Ларіонова 

Пористість: 
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Коефіцієнт нафтогазонасичення: 

 

 
За перспективні пласти-колектори вважалися такі шари розрізу, які літологічно 

складені низькоглинистими пісковиками (40-60 API за GRI) [3] та перекриті зверху 

потужними товщами щільних карбонатних порід та/або перешарувань алевроліто-

аргілітових формацій. За умову продуктивності колектора прийнято співвідношення за 

якого Кп>0.08, Кгл<0.18 і Кнг> 0.65. 

В межах досліджуваного полігону було виділено 5 перспективних горизонтів. 

Більшість з них мають локальне поширення і розкриті 1-2 свердловинами.  

1-й перспективний горизонт розкритий трьома свердловинами. В якості колектора 

виступають пласти флювіальних і прибережно-морських алювіальних пісковиків 

формацій Фаревел+Кайміро в межах глибин 3390-3675м; покришка – формації Турі 

(перешарування алевролітів, аргілітів, сильноглинистих пісковиків, доломітів), Отароа 

(аргіліти), потужність понад 400м. Пористість чистих пісковиків досягає 20%. 

Припливи отримані в свердловинах Патеке-2 і Туї-1. 

2-й перспективний горизонт розкривають свердловини Кора-1 і Арікі-1. Колектор -

формація Тангароа (турбідитні пісковики з прошарками вапняків і сланців), потужність 

100-130м, пористість >20%, нафтонасичення – в середньому 0,45; покришка – формації 

Тікоранжі (вапняки), Таймана (вапняки і аргіліти), нижня Мангануї (глинисті породи), 

потужність >600м. Наявність насичення підтверджено свердловиною Кора-1 (рисунок 

1).  
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Рисунок 1. Другий перспективний горизонт, свердловина Кора-1. 

 

3-й перспективний горизонт зустрічається майже в усіх свердловинах, крім Кори-1, 

де вони заміщають вулканічними породами. Як колектор виступають придонні 

турбідитні пісковики формації Мокі з потужністю 20-100м, пористість – 26%; 

покришкою є верхня Мангануї (так само глинисті породи, але з більшим вмістом 

прошарків пісковиків та карбонатних порід), потужність зазнає латеральних змін: для 

Вітіори-1, Похокури-2, Таранги-1 вона значна (понад 700-800м), для Патеке-2, Тейну-1, 

Вайнуї-1 і Арікі-1 зменшується (150-250м). 

4-й перспективний горизонт розкритий лише свердловиною Похукура-2. Як 

колектор тут може виступати формація Мохакатіно (вулканогенні пісковики) з 

вторинною пористістю, потужніть 370м, покришкою слугує верхня Мангануї (на даній 

частині території представлена виключно алевролітами та аргілітами), потужність 

>1000 м. Виділений в основному за аналогією з іншими дослідженнями. Характер 

насичення невідомий [2]. 

5-й перспективний горизонт також виділений тільки за Похокурою-2. Колектор- 

прибережні пісковики формації Мангахева, потужність 270м, пористість коливається в 

значних межах (8-27%); в якості покришки формація Турі. Фаревел (у цій свердловині 

більш заглинизований) може виступати як тим, так і іншим. Випробуванням 

свердловини припливи газу були отримані з глибин 3575-3600, 3614 - 3632 м (рисунок 

2). 

 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

 

118 

 

 
 

Рисунок 2. П’ятий перспективний горизонт, формація Мангахева. 

 

Басейн Таранакі характеризується різними перспективними горизонтами, для якісної 

оцінки ефективності яких необхідне подальше вивчення. 
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У даній роботі піднято питання необхідності визначення коефіцієнта проникності, поставлено цілі 

для майбутніх досліджень та описано можливі шляхи розробки методики її знаходження. 

 

В даной работе поднят вопрос необходимости определения коэффициента проницаемости, 

поставлено цели для будущих исследований и описаны предположительные способы разработки 

методики  ее определения.  
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The problem of necessity of permeability coefficient definition, the purpose for future investigation deals with 

in this article and described probable ways of development of methods of its definition. 

 

Коефіцієнт проникності – це важливий геофізичний параметр від якого залежить 

ефективна товщина колектора,за ним визначається його однорідність як об’єкта 

розробки, він застосовується для підрахунку запасів родовищ, визначення ділянок 

пласта для яких потрібно застосовувати різні додаткові способи впливу на колектор 

(гідророзрив) тощо.   

Кількісну оцінку проникності можна проводити за даними каротажу, оскільки за 

тривалий час промислового видобутку вуглеводнів було знайдено та проаналізовано 

досить різноманітний спектр кореляційних зв’язків цього параметру із іншими, що 

прями або опосередкованими способами визначаються за даними ГДС. Залежності 

цього параметру від особливостей морфології порід було найперше описано Козені. 

Вже потім інші дослідники вдосконалили його методики, виразивши параметри 

середовищ через еквівалентні фізичні величини та підлаштували їх під 

найрізноманітніші ситуації. Наприклад, широко використовується для оцінки 

слабоглинистих порід рівняння фірми Шлюмберже, для чистих пісків або 

слабозцементованих піщаників виведена своя формула, існують і різноманітні 

модифікації формули Козені-Кармана і для порід із різним поперечним перерізом пор 

(круглі, овальні, неправильні), виведені формули, що найбільш оптимально зв’язують 

параметри саме у нафтоносних чи газоносних пластах тощо.Головною особливістю 

усіх рівнянь цього класу є наявність обернено-степеневих залежностей між 

коефіцієнтом проникності та звивистістю каналів; коефіцієнта проникності із 

параметром пористості і прямою залежністю між коефіцієнтом проникності із 

коефіцієнтом динамічної пористості. Але подібні кореляції справедливі тільки для 

колекторів із міжзерновою пористістю, і, відповідно, не можуть бути застосовані для 

тріщинних чи тріщинно-кавернозних колекторів. 

На сьогоднішній день, коли вже майжезнайдені усі запаси нафти і газу у 

високопроникних колекторах порового типу, при розробці родовищ стало необхідним 

брати до уваги тріщинуваті зони, оскільки це дає можливість досліджувати і тріщинно-

кавернозно-порові колектори, які характеризуються в більшості низькою поровою та 

високою тріщиною проникністю. Велике значення цього виду колекторів може бути 

проілюстровано фамено-турнейськими карбонатними відкладами Волго-Уральської 

нафтогазової провінції. Дослідження цих порід показало, що тріщина проникність у 

них становить 0,019-28,16 мкм2 або 23,0-99,9% від загальної проникності пор і тріщин у 

цілому. Тріщина пористість при цьому дорівнює тільки 0,21-0,64% при пористості 

матриці 9,0-12,0%. А пораховані запаси нафти складають 7,3-45,0% від загальних 

вилучаємих запасів в порах та тріщинах [1]. Доволі впевнено можна говорити, що 

карбонатні відклади девону та візею ДДЗ дуже схожі за колекторськими властивостями 

із вищезгаданими відкладами Волго-Уралу. Тому існує дуже велика ймовірність, що на 

території України також існують зони, де значення тріщинноїпористості та проникності 

є переважаючими. Виходячи з поданих вище досліджень можна стверджувати, що 

навіть невелика тріщина пористість можу бути гарним фактором, що говорить про 

наявність вуглеводневого колектора. 

Як уже було наголошено, визначення проникності гірських порід на сьогоднішній 

день в більшості обмежується тільки поровою компонентою цього параметру. Але 

навіть це не є досить простою операцією і вимагає цілий ряд послідовних перетворень 

та обчислень. Використання рівняння Козені-Кармена та його похідних потребує 

знання величин, які можуть бути визначені або по кореляційним зв’язкам із 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

 

120 

 

результатами петрофізичних досліджень кернового матеріалу, по яких будуються 

палеткові закономірності; або через інші дані методів ГДС, що проявляють не досить 

сильні кореляційні зв’язки із параметрами, що необхідно знати.  Наприклад, у рівнянні 

Шлюмберже : 

 

(1.1) 

 

відразу невідомо два множники: коефіцієнт ефективної пористості та параметр 

насичення, до яких не можна відразу перейти. Для визначення ефективної пористості 

необхідно дослідити загальну пористість порід та їх об’ємну частку, яка не може брати 

участь у фільтрації флюїдів через заповнення певними частками, наприклад глинами та 

зв’язною водою. Параметр насичення можна оцінити за даними каротажу опору в 

продуктивних інтервалах розрізу, проте в водоносних колекторах оцінка його немає 

змісту (порівнявши значення опори нафто- та водонасичених порід)[2].  

Щоб охарактеризувати тріщину компоненту проникності необхідне виконання ще 

більшого списку завдань. Найперше необхідно виявити зони із вторинною пористістю, 

або тріщинуваті зони, для яких і застосовувати арсенал перетворень та розрахунків для 

вилучення необхідних параметрів. Це можна зробити проінтерпретувавши результати 

каротажу природньої поляризації, порівнявши отримані значення опору розраховані по 

мікро- і макро зондам електричних методів. Найбільш об’єктивно кількісно оцінити це 

можна порівнявши отримані коефіцієнти пористості по нейтрон-нейтронному/гамма 

каротажу із акустичним (оскільки перший реагує на загальну пористість порід, а другий 

виключно на міжзернову; віднявши ці два значення  можна отримати тріщину 

компоненту пористості). Наступною логічною дією, є визначення ступеня 

взаємозв’язності існуючих тріщин, оскільки частина із них можу бути закритою, а такі 

не несуть ніякого якісного внеску на процес фільтрації флюїду. Для оцінки цього 

параметру існує коефіцієнт міжпорової зв’язності λ, який визначається при 

випробуваннях свердловини в режимі із нестабілізованого тиску [3]. Це один із 

параметрів від якого дуже залежить власне значення проникності гірської породи, 

оскільки, якщо цей коефіцієнт буде достатньо великим, це говоритиме про великий 

потенціал порового простору бути резервуаром для корисних речовин із здатністю їх 

віддати.  

Більшість гірських порід із тріщиною пористістю характеризуються подвійною 

проникністю, оскільки фільтрація у них відбуватися в якійсь мірі і через міжзернові 

порожнини. Тому виділення проникності тріщинуватих порід можна почати саме із 

міжзернової складової. Крім метода Козені та його похідних можливе і використання 

формули Тімура або Коатса, які базуються на зв’язках проникності із  насиченістю або 

за методом HFU (FZI). Власне ж тріщину компоненту проникності розрахувати 

проблематично. Однією із об’єктивних причин цього є великий список факторів, від 

яких вона залежить. З іншого боку, вивчення усіх цих параметрів та опис їх впливу є 

одним із варіантів розробки універсальної методики. Наприклад, тріщину проникність 

можна розглядати як величину, що залежить від частоти тріщинуватості, ступеня 

розкритості тріщин, їх морфології. Неможливо також не брати до уваги направленість 

тріщин, оскільки якщо порода і характеризуватиметься високою тріщинуватістю, яка 

буде орієнтована паралельно до стовбура свердловини, то це зовсім не нестиме 

корисного ефекту. 

Пошук подібних закономірностей можна проводити теоретично, шукаючи 

залежності між параметрами, застосовуючи математичний апарат або у лабораторних 

умовах. Останній спосіб є ефективним ще й тому, що він дає великий обсяг даних, по 

яких можливе виведення і статистичних залежностей проникності із іншими 
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параметрами. Сьогоднішні умови дають змогу також залучити до процесу розробки 

методики оцінки тріщинної проникності і польові експериментальні дослідження – 

гідродинамічні дослідження свердловин. Цей спектр методів дає змогу оцінити 

параметри фільтрації при різних перепадах тисках, що також може бути однією із 

потенційно успішних кореляцій. 

Таким чином, питання визначення тріщинної проникності є досить актуальним і 

необхідним для вирішення, оскільки зона його застосування може не обмежуватися 

тільки теригенними міцними тріщинуватими породами, а й застосовуватися для 

магматичних, які є нетрадиційними колекторами нафто-газової сировини також. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОВОЙ ГЕОТОМОГРАФИИ (ТТГ) – МЕТОД РЕШЕНИЯ 

АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ В СВЯЗИ С 

АБИОГЕННО-МАНТИЙНЫМ ГЕНЕЗИСОМ УВ 

 

Мосийчук О.М., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
Необхідність пошуку нових підходів при вирішенні актуальних завдань нафтогазової геології 

продиктована, перш за все, низькою ефективністю традиційних геофізичних методів в частині 

можливості прогнозування насиченості геологічного розрізу вуглеводнями. 

Приклади використання ТТГ, наведені в даній роботі і використовують 3D-моделі геосреди, створені 

методом пошарового теплової радіометрії, підтверджують основні положення вихідної парадигми і 

дозволяють виявляти термодинамічні аномалії, які є прообразами пасток вуглеводнів (по параметру 

радіаційної температури), в тому числі  

 

Необходимость поиска новых подходов при решении актуальных задач нефтегазовой геологии 

продиктована, прежде всего, низкой эффективностью традиционных геофизических методов в части 

возможности прогнозирования насыщенности геологического разреза углеводородами. 

Примеры использования ТТГ, приведенные в данной работе и использующие 3D-модели геосреды, 

созданные методом послойной тепловой радиометрии, подтверждают основные положения исходной 

парадигмы и позволяют выявлять термодинамические аномалии, которые являются прообразами 

ловушек углеводородов (по параметру радиационной температуры), в том числе неантиклинальных, в 

осадочной толще, а также в толще кристаллических фундаментов. 

 

The need to find new approaches in solving urgent problems of petroleum geology dictated primarily by low 

efficiency of traditional geophysical methods in terms of the possibility of prediction of the geological section 

hydrocarbon saturation. 
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The decision marked the problem requires a new geological paradigm, which is based on layered-block 

model of the crust (including sedimentary strata of sedimentary basins) and abiogenically-mantle origin of 

hydrocarbons (HC), and the use of innovative technology, which in our case is the technology of thermal 

geotomography ( TSH), which is based on the original method of interpretation of satellite images (COP) 

infrared electromagnetic waves satellites «Landsat» and others. 

Examples of the use of TSH contained in this paper and using 3D-model of geological medium by the method 

of stratified thermal radiometry, confirmed the basic provisions of the original paradigm and allow the 

identification of thermodynamic anomalies, which are types of hydrocarbon traps (in the parameter of the 

radiation temperature), including non-anticlinal in sedimentary deposits, as well as in thickness of crystalline 

bases. 

 

Традиционный подход к поисково-разведочному процессу, заключающийся в 

комплексировании технологической сейсморазведки и глубокого бурения, все больше 

отягощается растущими затратами, связанными с усложнением технологий, 

дороговизной геофизического оборудования и увеличением трудозатрат. 

В рамках сейсмического метода практически отсутствуют технологии исследования 

кристаллических фундаментов с целью выявления зон разуплотнения и прогноза 

флюидонасыщения последних, а также выявления литологических ловушек в 

осадочной толще. В связи с этим, крупными нефтедобывающими компаниями все чаще 

ставится под сомнение целесообразность постановки 3D-сейсморазведки; в то же время 

отмечен рост интереса к инновационным технологиям прямых поисков УВ. 

Опыт использования технологии тепловой геотомографии (ТТГ опирается и в 

значительной мере подтверждает развивающуюся новую геологическую парадигму, 

которая включает: теорию абиогенно-мантийного происхождения УВ; представление о 

слоисто-блоковом строении земной коры; учение о глубинных разломах – каналах 

поставки УВ, а также о связанных с ними зонах деструкции и вытекающих из этого 

закономерностях распределения нефти и газа во вторичных коллекторах.  

Как показывает практика использования ТТГ для решения задач нефтегазовой 

геологии, получаемые тепловые 2D и 3D изображения являются наиболее тесно 

связанными с реальными моделями геосреды в аспекте современных научных 

представлений; это касается мозаично-блокового строения геосреды, слоисто-блоковой 

ее структуры, глубинной иерархии геоблоков, а также локализации термодинамических 

аномалий (связанных с УВ) в деструктивных зонах, приуроченных к глубинным 

разломам.  

Дешифрирование ИК-снимка, полученного на лицензионном участке, позволило 

внести ясность касательно дальнейшего направления поисковых работ. Главным 

результатом исследований стало выявление в его пределах многоэтажной 

неантиклинальной газовой ловушки в стратиграфическом интервале C1sr – P2nc; 

рекомендовано бурение поисковых скважин. 

Сказанное выше иллюстрируется на рисунке 1, где приведены горизонтальные срезы 

теплового куба 3D на уровнях -600м, -800м, -1100м и -1900м и вертикальные 

термодинамические разрезы, секущие ловушку в различных направлениях. Прогнозная 

неантиклинальная комбинированная ловушка по отношению к структурному плану 

территории, по данным сейсморазведки и бурения, локализована в прогибе. 
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Рисунок 1. Отображение прогнозной нефтяной залежи, расположенной в верхней части фундамента, в 

тепловом поле вертикального разреза (а) и горизонтального среза (б). Северный борт ДДВ, Украина. 

 

Результаты приведенных в статье эпизодов геофизических исследований 

представляют собой лишь незначительную часть накопленного нами опыта, который 

будет освещаться в дальнейших публикациях. Однако из приведенного, особое 

значение мы придаем нижеследующим положениям и выводам: 

 Результаты исследований в Мизораме (Индия) являются еще одним ярким 

подтверждением на региональном уровне многоэтажности и блоковой слоистости 

структуры литосферы Земли и, в частности, ее осадочной толщи. Очевидно, что 

уровень представления упомянутой структуры геосреды пока доступен осязанию 

только в тепловом геофизическом поле. 

 Примеры использования ТТГ для решения локальных задач нефтегазовой 

геологии убедительно доказывают не только ее возможности как эффективного 

инструмента для поиска и оконтуривания залежей углеводородов, но и позволяет 

говорить об их генезисе. 

 Проявление на вертикальных геотермических разрезах и горизонтальных срезах 

теплового куба 3D блоковой структуры геосреды и наличия деструктивных зон, а также 

установленная генетическая связь с ними залежей углеводородов говорит о 

перспективности нового направления повышения эффективности поисково-

разведочных иссдедований на нефть и газ. 

 Анализ внутренней структуры деструктивных зон позволяет не только выделить в 

их пределах отдельные тектонические блоки более высоких рангов, но и локализовать 

отдельные области внутренней термофациальной структуры, которые могут 

соответствовать участкам с различными литофациальными условиями, что, возможно, 

объясняет различную степень продуктивности в близко расположенных скважинах. 
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 Установленное тепловизорной съемкой наличие в геосреде деструктивных зон и 

каналов подпитки вторичных зон размещения УВ-залежей доказывает их абиогенно-

мантийный генезис и, как следствие, позволяет обозначить новые направления 

геологоразведочных исследований. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИДІЛЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНОГО 

ПОЛЯ ЛІТОСФЕРИ 

 

Нікітченко К.В., аспірант 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
Дана стаття спрямована на огляд доступних та ефективних методик визначення магнітного поля 

літосфери, проблеми його виділення та інтерпретації. Будуть коротко проаналізовані методи 

моделювання регіональних магнітних тіл (прямокутний гармонійний аналіз, циліндричний гармонійний 

аналіз, метод сферичних сегментів). Виділення особливостей кожної методики, межі застосуванні та 

перспективи подальшого розвитку. 

 

Данная статья направлена на обзор доступных и эффективных методов определения магнитного 

поля литосферы, проблемы его выделения и интерпретации. Будут кратко проанализированы методы 

моделирования региональных магнитных тел (прямоугольный гармонический анализ, цилиндрический 

гармонический анализ, метод сферических сегментов). Выделение особенностей каждой методики, 

границы применении и перспективы дальнейшего развития. 
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This article aims to review the available and effective methods of determining the lithosphere magnetic field, 

problems of its extraction and interpretation. These methods will be briefly analyzed (rectangular harmonic 

analysis, harmonic analysis, cylindrical, spherical segments method). The paper emphasizes on the features of 

each technique, the scope of application and prospects of further development. 

 

Наразі не існує єдиної прийнятої методики для виділення складових магнітного поля 

Землі від різних джерел. І це в першу чергу обумовлено не аналітичною складовою, а 

відсутністю в достатній кількості відповідних виміряних даних. Хоча певні зрушення в 

даному напрямку є, наприклад, запуск таких супутникових місій як “Swarm” і 

“Magnetospheric Multiscale”, які дозволять у найближчому майбутньому краще 

зрозуміти природу джерел магнітного поля, його внесків, інтенсивності варіацій. Проте 

через високу вартість досліджень, кількість їх не відповідає потребам. Тому постає 

питання: як із наявних на сьогоднішній день даних побудувати прийнятну модель 

магнітного поля, створюваного літосферою. 

В останні роки, накопичився великий об’єм векторних та скалярних магнітних 

даних, які стали доступними для вчених всього світу. Вони охоплюють висотні рівні 

від поверхні Землі до супутникових висот і характеризуються значною горизонтальною 

щільністю. Обробка таких даних вимагає альтернатив до широко використовуваного 

методу сферичних гармонік. Кількість доступних методів значна, тому часто важко 

вибрати один метод, який буде найбільш підходящим [4]. Регіональні методи 

моделювання можна поділити на дві групи. В першу входять методи: основані на 

сферичних сплайнах, вейвлетах чи інших локалізованих сферичних функціях. До другої 

відносять: методи, в основі яких лежить пласка апроксимація, наприклад, прямокутний 

гармонійний аналіз і циліндричний гармонійний аналіз; методи, які враховують 

сферичність Землі (SCHA, Revised-SCHA). Всі підходи, очевидно, не еквівалентні на 

практиці [6]. 

Магнітне поле, створюване намагніченістю порід дуже важко ідентифікувати та 

інтерпретувати. Математично, літосферне магнітне поле – це таке магнітне поле, яке 

залишається після видалення компоненти, створюваної ядром Землі та компоненти, яка 

відповідає зовнішнім магнітним джерелам [1]. З такої точки зору, магнітне поле 

гірських порід визначається як аномалія по відношенню до домінуючого поля ядра та 

зовнішнього магнітного поля. Дане визначення підкреслює, як важко встановити 

природу магнітних аномалій, а також виділити необхідні компоненти. Складність 

ситуації можна продемонструвати за допомогою спектральної характеристики 

магнітних полів, створюваних різними типами джерел (Рисунок 1).  

Аналіз супутникових даних показує перерву у нахилі енергетичного спектру між 

сферичними гармоніками ступенів 13 і 16. Для епохи 2000.0 отримані моделі 

міжнародного геомагнітного аналітичного поля до SH ступеня 10, і до 13 ступеня після, 

але у цих моделей, вікові варіації розраховані тільки до ступеня SH 8. Лише протягом 

останнього десятиліття, завдяки хорошому покриттю супутниковими вимірами, стало 

можливим отримати моделі ядра Землі вищої роздільної здатності (до рівня SH 16). Як 

видно з малюнка, спектри різних типів джерел перетинаються, що робить процес 

виділення вкладів тих чи інших джерел окремо дуже складним [7]. 
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Рисунок 1. Схематичне зображення спектру магнітних хвиль, створюваних різними джерелами на висоті 

400 км на лівому малюнку і їх просторовий розподіл з висотою. 

Підходи до регіонального моделювання, які зараз використовуються у світі, основані 

на рішенні рівняння Лапласа в обмеженій області. Перш ніж продовжити, важливо 

зазначити, що поняття внутрішньої і зовнішньої області в регіональному масштабі 

ускладнюється наявністю бічної межі, будь то квадрат чи коло (або будь-який інший 

тип границі). Таким чином регіональні базисні функції не можуть розрізняти магнітних 

полів, що генеруються нижче або вище поверхні Землі. Тож, якщо потрібно вивчити чи 

інтерпретувати магнітне поле моделі, перед цим необхідно вилучити небажані 

компоненти [6]. 

Щодо глобальних методів моделювання, то вони звісно відрізняються, але при 

достатній кількості даних – забезпечують аналогічний результат. Але такі методи не 

еквівалентні з практичної точки зору. Відмінності виникають внаслідок зовсім різних 

фундаментальних концептах методів. Для деяких не обов’язково необхідно вирішувати 

рівняння Лапласа (наприклад, методи, які є похідними методів обробки сигналів), інші 

не мають рівномірного покриття (методи регіонального моделювання без відповідних 

граничних умов), а в загальному жоден з методів не може чітко розділити магнітне 

поле на зовнішнє і внутрішнє. Методи глобального моделювання погано підходять на 

малих територіях, але краще дозволяють виконувати поділ на компоненти магнітного 

поля. Грубо кажучи, при регіональному чи глобальному моделюванні необхідно мати 

сигнали з відповідними до області дослідження довжинами хвиль. Покращити 

результати, звісно, можна застосуванням апріорної інформації та регуляризації. 

Якщо порівнювати глобальні методи моделювання магнітного поля Землі із 

регіональними, то глобальні більше фокусуються на магнітному полі, створюваному 

ядром Землі і, тому мають нижчу роздільну здатність. Відсутність даних між низькою 

орбітою Землі і поверхнею Землі, створюють ефект розмиття. Наприклад, при вимірах 

на висоті 350 км одним супутником, максимальна просторова горизонтальна роздільна 

здатність складатиме 350 км (SH ступінь 130). Щільні ж приповерхневі дослідження 

мають кілометрову просторову роздільну здатність, що обумовлено ближчим 

розташуванням до літосферних джерел магнітного поля [8]. Нажаль, дані на поверхні 

Землі розподілені настільки нерегулярно, що внутрішні SH коефіцієнти неможливо 

отримати без інтерполяції, внаслідок якої виникають значні похибки. 
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Але спостереження і аналіз даних – це не єдині ключові фактори розвитку на 

найближче майбутнє. Чисельне моделювання є основним інструментом при вивченні 

магнітно-гідродинамічних процесів, пов'язаних з динамо Землі. Воно було дуже 

успішним при поясненні багатьох особливостей геомагнітного поля, і, можна 

очікувати, що покращить наше розуміння природи геомагнітного поля.  

Розвиток регіонального моделювання знаходиться у зародковому стані. Дотепер 

регіональні моделі, як правило, або не були представлені у вигляді прототипів, або ж 

будувались в національних масштабах. Деяка робота ведеться у напрямку порівняння 

регіональних моделей та глобальних, встановлюються відмінності та відповідності.  

Отже, необхідність розробки єдиного методу побудови регіональних моделей 

магнітного поля є одним із пріоритетних напрямків сучасного геомагнетизму. Одним з 

найбільш актуальних питань є можливість визначати геомагнітний спектр поля і 

відокремити джерела в регіональному масштабі, а це відкриє нові шляхи для 

визначення джерел магнітного поля в корі. 
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Для просторового контролю стану покладів вуглеводнів необхідно проводити 4-D сейсморозвідку. 

Складність застосування полягає в необхідності тотожних первинної та повторних зйомок, особливо в 

морській сейсморозвідці. Метод дає можливість оптимізувати об’єм видобутку, скоротити витрати 

на буріння. 

 

Для пространственного контроля состояния залежей углеводородов необходимо проводить 4-D 

сейсморазведку. Сложность применения заключается в необходимости тождественных первичной и 

повторных съемок, особенно в морской сейсморазведке. Метод дает возможность оптимизировать 

объем добычи, сократить затраты на бурение. 

 

In order to provide spatial control of hydrocarbons it is necessary to provide 4-D seismic. The complexity of 

the application is the need of identical primary and recurrent surveys, especially in marine seismic surveys. The 

method makes it possible to optimize the production capacity, reduce the cost of drilling. 

 

Сейсморозвідка займає перше місце серед геофізичний досліджень, як в Україні так і 

за її межами. Всі ми знаємо про існування 1-2-3-D сейсморозвідки, але зараз в світі 

набуває популярності 4-D сейсморозвідка (Time lapse seismic), що спрямована на  

безпосередній просторовий моніторинг за станом геологічного середовища. Цей метод 

використовується в умовах, коли «легке» видобування вуглеводнів закінчилося, а дебіт 

нових родовищ, порівняно невеликий [1], 1912. За допомогою даної технології можна 

контролювати різні процеси в різноманітних геологічних ситуаціях, таких, як: зміни 

ефективності проникнення води чи газу, підвищення рівня ВНК (водно-нафтових 

контактів) або ГВК (газо-водних контактів), руху флюїдів між резервуарами, 

геомеханічні ефекти. Сейсморозвідка 4-D по суті є сейсмічним моніторингом і 

зводиться до того, що на родовищі періодично проводиться сейсмічна зйомка 3-D. [3] 

Основи 4-D сейсморозвідки полягають в наступному: 

- Проведення базової сейсмічної зйомки на родовищі до початку розробки; 

- Проведення повторної сейсмічної зйомки на родовищі через деякий інтервал 

часу під час видобутку вуглеводнів чи закачуванні спеціалізованих розчинів або 

вуглеводнів для зберігання; 

- Аналіз зміни сейсмічних даних між первинною (початковою) і повторною 

зйомками. 

Для того щоб отримати оптимальні результати, повторна зйомка повинна бути 

ідентичною до первинної, зокрема схема розташування пунктів вибухів та приймачів, 

має бути ідентичною [3]. На жаль, на практиці таких умов досягти досить тяжко. 

Наступний етап – обробка, так само повинен бути виконаний за однаковим графом, у 

випадку невиконання даної умови, порівняння матеріалів буде просто некоректним. В 

результаті отримаємо два куба даних, які будуть між собою схожими, але матимуть 

деякі відмінності (див. рисунок 1). Ці відмінності знаходяться шляхом порівняння 

різних параметрів сейсмічних даних і інтерпретуються з позиції зміни положення ВНК 

(водно-нафтових контактів) та ГВК (газо-водних контактів), насиченості, тиску – тобто 

тих параметрів, котрі могли реально змінитися за час розробки родовища і мають 

значення для сейсморозвідки. 
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Рисунок 1. Схема проведення 4-D сейсморозвідки 

 

При значній кількості проведених 4-D зйомок, було визначено критерії оптимальних 

термінів проведення таких робіт. [4]. Їх рекомендують проводити: 

1) На піку видобутку або перед початком інтенсивної закачки; 

2) На спаді видобутку з метою оптимізації закачки; 

3) На завершальній стадії розробки родовища з метою виділення положення 

остаточних запасів; 

4) Можливий також варіант проведення повторних зйомок через певні проміжки 

часу. 

Також цей метод активно використовується і для видобутку вуглеводнів на шельфі 

морів. Наприклад, до 2009 року сейсморозвідка 4-D була виконана більш, ніж на 50 

морських родовищах, а за минулі 7 років це число виросло в півтора рази. Лідером за 

кількістю родовищ, де такі роботи були проведені, очевидно, є компанія British 

Petroleum [3]. 

Як зазначалося вище, для отримання оптимальних результатів необхідно повторити 

сейсмічну зйомку з однаковими умовами. Виконання цієї умови є досить складним для 

морської сейсморозвідки через наявність течій, які перешкоджають отриманню 

ідентичних результатів сейсмічними косами. Тому більш доцільним для 4-D 

сейсморозвідки є використання донних систем реєстрації. Така технологія на порядок 

знижує кількість шумів і відкриває додаткові можливості багатокомпонентної 

реєстрації сейсмічних сигналів. В сукупності все це дозволяє виявляти зміни в 

хвильовому полі, пов’язані з розробкою родовища. 

Є багато позитивних прикладів таких робіт в світовій практиці, але одним з 

найбільш тривалих проектів по часу спостереження є родовище Валхал (Valhall) (див. 

рисунок 2) в Північному морі, яке розроблялося компанією British Petroleum. Його 

освоєння почалося в 1982 році при оціночній величині запасів близько 35 млн тон 

нафти. Перші 23 роки відбувався постійний видобуток, а у 2004 році було прийнято 

рішення про проведення 4-D сейсморозвідки. На дні було розміщено 125 км кабелів і 

розпочалися  планові сейсмічні зйомки частотою раз на пів року. Ніяких особливих 

змін не спостерігалося до 2006 року, коли була пробурена перша цільова нагнітальна 

свердловина. З цього моменту зміни в хвильовій картині можна було спостерігати дуже 

динамічно [2]. 

Час 1 

Зйомка 

Обробка 

Куб 1 

Амплітуди  

Відмінності 

Час 2 

Зйомка 

Обробка 

Куб 2 

Амплітуди  
Порівняння 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

 

130 

 

 
Рисунок 2. 6, 8 і 10 зйомки на родовищі Валхал (Valhall) 

 

При цьому проникнення води в пласт досить легко спостерігається. Також можна 

побачити місця, куди вода проникає погано. Цим коректують буріння нагнітальних та 

експлуатаційних свердловин. 

Головні цілі проведення 4-D сейсморозвідки на родовищі були досягнуті: 

1. Оптимізація програми буріння нагнітальних і експлуатаційних свердловин; 

2. Зменшення витрат на буріння; 

3. Виявлення додаткових перспективних для видобутку ділянок, які підвищили 

запаси родовища в цілому, порівняно з первинною оцінкою запасів [3]. 

На жаль, 4-D сейсморозвідка на території України поки що не проводилася, але цей 

тип геофізичних досліджень є дуже перспективним. 

Отже, використання 4-D сейсморозвідки є надзвичайно важливим методом для 

використання при розробці нафтогазоносних родовищ, як на суші так і на шельфі. При 

її використанні якісний підхід до оцінки покладів переходить в кількісну оцінку, котра 

дозволяє оптимізувати об’єм видобутку. Варто зазначити, що цей метод  останнім 

часом використовується провідними нафтодобувними компаніями світу на багатьох 

родовищах. Безперечно проведення 4-D сейсморозвідки залежить від рентабельності, 

але вона дає дуже вагомі результати. 
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СЕЙСМІЧНІСТЬ ЗАКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ В ПЕРІОД 2001-2014 рр. 

 

Пиріжок Н.Б., інженер І кат,  

КВ ІГФ ім. С.І. Субботіна НАН України 

 
Проведено аналіз просторово-часового розподілу подій з енергетичним класом K=7–12 та 

проаналізовано їх зв’язок з тектонічною будовою та неоднорідністю земної кори Закарпатського 

прогину. Показано, що Закарпатський глибинний розлом проявляється як субвертикальна зона та 

маркується гіпоцентрами подій у діапазоні глибин від 2-3 км до 30-35 км (поверхня Мохо).  

 

Выполнен анализ пространственно-временного распределения событий с энергетическим классом K 

= 7-12 и проанализирована их связь с тектоническим строением и неоднородностью земной коры 

Закарпатского прогиба. Показано, что Закарпатский глубинный разлом проявляется как 

субвертикальна зона и маркируется гипоцентрами событий в диапазоне глубин от 2-3 км до 30-35 км 

(поверхность Мохо). 

 

The analysis of spatial and temporal distribution of events with energy class K = 7-12 was done and their 

relationship with tectonic structure and heterogeneity of the crust Transcarpathian deep was analyzed. It is 

shown that the Transcarpathian deep fault appears as a subvertical zone and marked origins of events at depths 

from 2-3 km to 30-35 km (Moho surface). 

 

Вступ. Перші етапи вивчення сейсмічності Закарпаття базувались на уявленнях про 

те, що сейсмічна активність регіону визначалась впливом сейсмоактивного району 

Вранча (Румунія). Протягом історії досліджень [1, 2, 5, 6, 7 ,10, 11] було показано, що 

землетруси Закарпаття є самостійними подіями. 

Методика та результати роботи. Для аналізу особливостей сейсмічності 

використано дані інструментальних спостережень Карпатської сейсмічної мережі за 

2001-2014 рр. [8, 9]. За розглянутий період на території Закарпаття зареєстровано 209 

землетрусів з енергетичним класом від 7 до 12 (події меншого класу не розглядалися, 

оскільки їх природу походження складно відрізнити від промислових вибухів).  

Відчутні землетруси відбулися поблизу м. Берегове 23.11.2006 р. з К=12,1, М=4,2 та 

Іо=6 балів та с. Тросник 15.11.2014 з К=8,9, М=2,3, Іо=2-3 бали в зоні Панонського 

глибинного розлому, а також поблизу с.Угля (Тячівського району) 14.12.2010 р. з 

К=9,7, М=3,2 та Іо=5 балів та в районі с. Нижнє Селище (Хустського району) 04.04.2013 

р. К=8,4, М=1,7 Іо=3 бали в зоні Закарпатського глибинного розлому. 

Найбільша щільність епіцентрів подій [4, 7] спостерігається в зонах тектонічних 

порушень поздовжніх та поперечний напрямків, а також у вузлах їх перетинів. До 

поздовжніх належать Закарпатський, Панонський та Центральна зони розломів. До 

поперечних – Латорицький, Боржавський, Виноградівський, Тячівський розломи.  

Сейсмічною активністю серед поперечних порушень характеризується зона 

Виноградівського розлому в якій групується значна кількість подій. Виноградівський 

розлом під гострим кутом перетинається з Оашським розломом, який розділяє різні за 

історією розвитку блоки земної кори: Чоп-Мукачівську та Солотвинську западини 

[5,7,8]. Про особливості розвитку сейсмотектонічного процесу у Закарпатті можна 

судити із рисунка 1. Спостерігаються дворічні періоди сейсмічної активності регіону. 

Розподіл сумарної річної енергії коливається в межах 108 – 109 дж/рік (рисунок 2).
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Рисунок 1. Гістограма розподілу кількості землетрусів (К>7) Закарпатського прогину 

за період 2001-2014 рр. 

 
Рисунок 2. Гістограма сумарної виділеної енергії землетрусів (К>7) Закарпатського прогину  

за період 2001-2014 рр. 

 

Максимум виділеної енергії спостерігався у 2006 р. на рівні 1012 дж, який 

зумовлений Берегівським землетрусом 23.11.06 р. Інші екстремуми (близько 1010 дж) 

пов'язані з Углянським землетрусом 14.12.10 р. та землетрусом поблизу с. Тросник 

15.11.2014.  

Глибинний розподіл сейсмічних подій показує, що найбільша їх концентрація 

спостерігається в зоні Закарпатського глибинного розлому (рис. 3). Гіпоцентри 

створюють V-подібне поле, яке розділено на три поверхи. Перший – верхні шари 

земної кори на глибинах 2-10 км. Другий – діапазон глибин 15-22 км, що відповідає 

базальтовому шару. При цьому ця зона поширення гіпоцентрів землетрусів не виходить 

за межі Закарпатського розлому на північному сході і Закарпатського прогину на 

південному заході [4]. Третій поверх (глибина 25-30 км) характеризується невеликою 

кількістю гіпоцентрів землетрусів. Привертає увагу той факт, що у Зовнішніх Карпатах 

на ділянці від Закарпатського глибинного розлому до Передкарпаття за розглянутий 

часовий період землетруси з гіпоцентрами більше 10 км не спостерігались. 

Висновки. Співставлення просторового розподілу епіцентрів подій із тектонічною 

будовою Закарпаття дозволяє зробити висновок про те, що вогнища землетрусів 

приурочені до тектонічних порушень різного рангу та до вузлів їх перетинів. 

Закарпатський та Панонський глибинні розломи є важливими сейсмогенними зонами 

Закарпатського прогину. Важливою сейсмогенеруючою структурою є також 
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Панонський глибинний розлом, який за кількістю землетрусів, що тут відбуваються 

щорічно, хоча і дещо уступає Закарпатському розлому, проте не уступає йому за 

кількістю сильних для Закарпаття землетрусів. Також важливою сейсмогенною 

структурою слід вважати Центральну (Ужгород-Тячівську) зону розломів. Із 

поперечних сейсмоактивних структур за рівнем сейсмічної активності виділено 

Латорицький, Виноградівський (разом з Оашським) розломи, а також Тячівську зону 

розломів (Тячівський лініамент) 

 
 

Рисунок 3. Розподіл гіпоцентрів землетрусів  

у літосфері Закарпатського прогину та Флішевих Карпат 

 за період 2001-2014 рр. 
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В тезах розглядається та обґрунтовується необхідність введення кінематичних поправок для 

побудови часового сейсмічного розрізу. Розроблений граф введення кінематичних поправок, 

демонструється модуль інтерактивного швидкісного аналізу, порівнюються часові сейсмічні розрізи до 

та після введення швидкостей підсумовування. 

 

В тезисах рассматривается и обосновывается необходимость введения кинематических поправок 

для построения временного сейсмического разреза. Разработан граф введения кинематических 

поправок, демонстрируется модуль интерактивного скоростного анализа, сравниваются временные 

сейсмические разрезы до и после введения скоростей суммирования. 

 

The thesis  proves the necessity of NMO-correction for seismic gathers stacking. Processing flow of NMO 

application is described, demonstrates the module of interactive velocity analysis and compares seismic time 

sections both before and after NMO-corrections application. 

 

У наш час метод спільної глибинної точки (СГТ) займає провідне місце серед 

методів сейсморозвідки. Цей метод застосовується для відображення структури 

середовища та виявлення покладів вуглеводнів. Для вирішення завдань виявлення 

місця залягання та обсягів покладів, необхідна висока точність досліджень, яку може 

забезпечити МСГТ.  

Основою методу спільної глибинної точки є: складні системи багатократних 

перекриттів, сортування вихідних трас в сейсмограми СГТ (середина відстані джерело - 

приймач), розрахунок і введення статичних і кінематичних поправок, подальше 

підсумовування трас сейсмограм СГТ в одну підсумовану трасу для кожної спільної 

глибинної точки. Сукупність підсумованих трас для спільних глибинних точок 

представляє головний результат МСГТ – часовий розріз [1].  

Всі типи сейсмічних хвиль – однократно відбиті, багатократно відбиті та 

дифраговані на сейсмограмах СГТ виглядають як гіперболи [2]. Відмінність цих хвиль 

полягає в тому, що відповідні їм гіперболи мають різну кривизну. Використовуючи ці 

відмінності можна послабити хвилі-завади і підсилити корисні хвилі. Для цього в траси 

сейсмограм СГТ вводяться кінематичними поправки, які відповідають однократно 

відбитим хвилям, так щоб гіперболічні вісі синфазності хвиль на кожній з сейсмограм 

стали горизонтальними, при цьому вісі синфазності кратних хвиль, що мають більшу 

кривизну, вирівнюються не повністю. Наступний крок – траси кожної з сейсмограм 

підсумовуються в одну сумарну трасу, що відноситься до відповідної точки СГТ. В 
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Рисунок 1. Алгоритм (граф) введення кінематичної поправки. 

процесі підсумовування імпульси однократно відбитих і дифрагованих хвиль 

складаючись у фази – підсилюються, а імпульси хвиль, вісі синфазності яких після 

введення кінематичних поправок залишилися криволінійними – послабляються. 

Сукупність сумарних трас, утворених з послідовно розташованих за профілем 

сейсмограм СГТ називається часовим розрізом СГТ. Сутність кінематичної поправки 

полягає в тому, щоб трансформувати гіперболічний годограф СГТ відбитої хвилі на 

сейсмограмі в горизонтальну лінію [3]. 

Метою роботи є демонстрація ефективності застосування методики введення 

кінематичної поправки на реальних сейсмічних матеріалах.  

Для аналізу швидкостей проходження пружних хвиль через геологічне середовище 

був розроблений граф, який демонструється на Рисунок 1. Розрахунок кінематичних 

поправок проводився у спеціалізованому програмному забезпеченні – демонстраційна 

версія програми Vista 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат введення швидкостей підсумовування у сейсмічні дані демонструється на 

Рисунку 2.  

 

 

 

 

Рисунок 2. Часовий розріз до (зліва) та після (справа) введення статичних і швидкісних поправок 
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Рисунок 3. Інтерактивний аналіз швидкостей 

 

 

На рисунку 3 показаний модуль Interactive Velocity Analysis, який використовується 

для інтерактивного аналізу і контролю якості швидкостей підсумовування. Модуль 

інтерактивного швидкісного аналізу являє собою вікно, що складається з трьох частин 

(зліва на право): вертикальний спектр швидкостей, вікно сейсмограми, траси реальної 

суми з постійними швидкостями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введення кінематичної поправки здійснюється ітераційно (2-3 цикли). За 

отриманими даними було побудоване поле швидкостей середовища та часовий 

сейсмічний розріз. (рисунок 4, рисунок 2). У цифровій обробці такий методичний 

прийом (підсумовування ділянок розрізу з постійною швидкістю) отримав назву 

сканування швидкостей. Цей метод вибору істинної швидкості 
сгтV  має широке 

поширення і дуже зручний, оскільки критерієм вибору швидкості тут є якість 

остаточного результату обробки – часового сейсмічного розрізу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Поле швидкостей, побудоване після введення всіх поправок. 
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ПАЛЕОТЕКТОНІКА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ У 

СЕРЕДНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИЙ ЧАС (НА ОСНОВІ ПАЛЕОМАГНІТНИХ 

ДАНИХ) 

 

Поляченко Є.Б., м.н.с. 

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 

 
Були розглянуті моделі відносної кінематики Східноєвропейської платформи та палеоконтиненту 

Лаврентія у середньому палеозої, засновані на результатах палеомагнітних досліджень. Побудови 

виконані як за матеріалами світової бази палеомагнітних даних, так і власних даних, отриманих 

автором. За результатами аналізу траєкторії позірної міграції полюсів для різних блоків і нових 

палеомагнітних визначень для середньо палеозойського фрагменту Східноєвропейської платформи 

(Поділля) побудовані дві кінематичні моделі, наведенні їх кількісні характеристики, зроблені висновки на 

користь кожної з них. 

 

Рассмотрены модели относительной кинематики Восточно-Европейской платформы и 

палеоконтинента Лаврентии в среднем палеозое, основанные на результатах палеомагнитных 

исследований. Построения выполнены как по материалам мировой базы палеомагнитных данных, так и 

собственных данных, полученных автором. По результатам анализа траекторий кажущейся миграции 

полюсов для разных блоков и новых палеомагнитных определений для среднепалеозойского фрагмента  

Восточно-Европейской платформы (Подолия)  построены две кинематические модели, приведены их 

количественные характеристики, сделаны выводы в пользу каждой из них. 

 
The relative kinematics models of the East European platform and paleocontinent Laurentia in the middle 

Paleozoic on the base of paleomagnetic data are examined. The constructions were made both by global 

paleomagnetic databases and by author’s original data. According to the analysis of Apparent Polar Wander 

Path for different blocks and new paleomagnetic data for middle Paleozoic fragment of the East European 

Platform (Podolia) two kinematic models were constructed. The favor of each of them and their dynamic 

characteristics were analyzed. 

 

На сьогоднішній день, побудова палеотектонічних реконструкцій, є однією з 

основних завдань глобальної та регіональної тектоніки. Вирішення тектонічних завдань 

з використанням палеомагнітних даних припускає наявність ряду достовірних 

відомостей, які в свою чергу повинні задовольняти критеріям їх надійності.  
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Важливо зазначити, що палеомагнітні дослідження відіграють пріоритетну роль при 

створенні палеогеодинамічних реконструкцій, оскільки дозволяють кількісно 

оцінювати переміщення та обертання окремих блоків земної кори.  

Обов’язковою умовою реалізації палеотектонічних реконструкцій на основі 

палеомагнітного методу, є побудова траєкторії позірної міграції полюсів (ТПМП). Такі 

траєкторії побудовані для усіх ключових блоків земної кори у тому числі і для 

Східноєвропейської платформи (СЄП). 

Для СЄП існує ряд палеомагнітних побудов, які відображають її кінематику в 

палеозойський час [4, 8]. Необхідно зазначити, що надійність цих визначень 

залишається різною. Палеозойські визначення ґрунтуються на невеликій кількості 

надійних даних, що потребує залучення нових не менш надійних.  

Виходячи з класичної моделі ТПМП для Балтики (СЄП) [4] місцеположення СЄП 

визначається як рух з при екваторіальних широт південної півкулі у ордовіку, її 

переміщення в силурійський час у північну півкулю, та до початку девону міграція в 

район екватора. Альтернативна модель заперечує таку динаміку СЄП [8]. 

Середньопалеозойський сегмент ТПМП, проходить значно північніше у порівнянні з 

класичними уявленнями, але кількість даних використана для побудови альтернативної 

моделі неприпустимо мала, що потребує її детальної перевірки та уточнення. 

Для вирішення поставлених завдань проводився повний спектр палеомагнітних та 

мікроаналітичних досліджень із залученням існуючих результатів комплексних 

геологічних досліджень з південно-західної частини СЄП та суміжних територій. 

Детально методика і результати досліджень викладенні в [1, 2, 6, 9, 3, 7]. 

Результати наведених в цих роботах досліджень вказують на розташування СЄП в 

при екваторіальних широтах південної півкулі у венлоці, і подальше переміщення її в 

екваторіальні широти південної півкулі в пржидольський час. Далі характер дрейфу 

змінюється у південному напрямку і стабілізується у празькому часі з відповідним 

розташуванням у при екваторіальних широтах південної півкулі. Характер дрейфу 

платформи можна описати, як поворот проти годинникової стрілки на 24º навколо 

полюса Ейлера, з координатами Φ=45ºS  Λ=241ºE. Швидкість широтного переміщення 

становила 3,5 см/рік. 

За даними [8] , дрейф СЄП в силурійські час мав інший характер і вказує на її 

розташування у венлоці - лудлові в помірних широтах Південної півкулі з подальшою 

міграцією на протязі пржидола-лохкова в Північному напрямку. Цей рух описується, як 

поворот проти годинникової стрілки на 30º навколо полюса Ейлера з координатами 

Φ=82ºS, Λ=27ºE. Враховуючи доволі широку амплітуду широтного переміщення, не 

менше 10,5 см/рік за короткий проміжок часу , такий дрейф СЄП важаться менш 

прийнятним у співставленні з даними [4] та цієї роботи. 

Побудова і зіставлення кривих ТПМП Балтики (СЄП) і Лаврентії, дав доволі чітке 

уявлення про міграцію палеомагнітних полюсів у фанерозої. Починаючи з 430 млн. 

років одновікові полюса СЭП і Лаврентії набувають тенденцію до паралельної міграції, 

яка збереглася до рубежів 130-180 млн. років. Альтернативна модель ТПМП для СЄП 

[8] відсуває полюса 410-430 млн. років північніше, тим самим ліквідовуючи 

силурійсько-кам’яновугільний "касп", згідно з яким силурійські полюси «тяжіють» до 

кам'яновугільних полюсів. Результатом є більш пізнє сходження при міграції 

одновікових полюсів Балтики і Лаврентії. Подібна модель має право на існування, але 

важливо відзначити, що кількість ключових визначень, на підставі яких була 

побудована альтернативна крива, дуже мала. 

На підставі наявних даних були проведені палеотектонічні реконструкції та оцінка 

кінематичних параметрів руху Лаврентії та СЄП в силурійський та нижньодевонський 

час. Близько 440 млн. років тому Лаврентія перебувала в екваторіальних широтах, а 
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СЄП в приекваторіальних широтах південної півкулі, материки були розділені 

палеоокеаном Япетус, який вже в цей час мав тенденцію до закриття [4]. На рубежі 430 

млн. років Япетус закривається і відбувається колізія Лаврентії та СЄП з утворенням 

материка Лаврусія. У період часу 430-400 млн. років Лаврусія переміщається в 

екваторіальні широти південної півкулі з одночасним поворотом проти годинникової 

стрілки на 24º. Швидкість широтного дрейфу (мінімальна, тому як довготних дрейф 

залишається невідомим) становить 3.5 см/рік [5, 6, 7, 10, 1, 4; 3]. 

У роботі представляє альтернативний варіант [8] описаний інший характер дрейфу 

СЄП платформи і відповідно її інше розташування щодо Лаврентії. У венлоці СЄП 

перебувала в помірних широтах південної півкулі. У період з венлока по емс вона 

дрейфувала в північному напрямку до колізії з Лаврентією на рубежі 400 млн. Років з 

одночасним поворотом на 30º проти годинникової стрілки. Враховуючи досить широку 

амплітуду переміщення, з мінімальною швидкістю широтного дрейфу не менше 10,5 

см/рік за відносно короткий проміжок часу, такий характер руху СЄП, представляється 

досить складним і малоймовірним. 

Порівняння отриманих полюсів з раніше отриманими, по одновікових відкладах,  

полюсами для Скандинавії та Британських островів та деякими полюсами отриманими 

на платформній частині СЄП, дозволило проаналізувати існуючі палеомагнітні моделі 

та зробити висновки в доцільності однієї з них.  

Отриманні результати добре узгоджуються з існуючими (класичними) уявленнями 

геодинамічної еволюції СЄП у середньому палеозої та вкладаються у моделі відносної 

глобальної тектоніки мега-блоків північної півкулі.  
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ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ  

СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ PRC_MTMV 

 

Попко Я.Г., студент 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 
 

Проведено обробку експериментальних спостережень на північно-західному схилі ДДЗ методами 

МТЗ і МВП. Отримано електромагнітні передавальні оператори в широкому діапазоні періодів. 

 

Проведена обработка экспериментальных наблюдений на северо-западном склоне ДДВ методами 

МТЗ и МВП. Получены электромагнитные передаточные операторы в широком диапазоне периодов. 

 

Spend analysis of experimental observations on the northwest slope of the DDV methods MTZ and the IMP. 

Obtained electromagnetic transmission operators in a wide range of periods. 

 

Вивчення електромагнітних полів Землі – важлива частина комплексу, 

направленого на виявлення і аналіз глибинних процесів. В результаті таких досліджень 

можуть бути встановлені сучасні термодинамічні параметри надр, встановлені 

температура та в’язкість речовини кори та мантії і т.д. Ефект дослідження суттєво 

залежить від підходу до обробки та інтерпретації даних польових робіт. 

Метою цієї роботи є ознайомлення з обробкою експериментальних даних 

отриманих при дослідженнях методом МТЗ та МВП в точці північного борту 

Бєлгородсько-Сумського мегаблоку. В 2014 в Сумській області с. Чумаково були 

проведені довгострокові експериментальні МТ/МВ спостереження за допомогою 

цифрової п’ятикомпонентної довгоперіодної станції LEMI-417 [3]. 

Методи дослідження глибинної електропровідності Землі, засновані на використанні 

природних джерел геоелектромагнітних варіацій, розділяються на магнітоваріаційне 

зондування (МВЗ), магнітотелуричне зондування (МТЗ) та магнітоваріаційне 

профілювання (МВП). 

Існуюча методика інтерпретації результатів МТЗ заснована на застосуванні моделі 

Тихонова – Кан’яра, в якій передбачається, що джерело коливань природного 

електромагнітного поля Землі – плоска однорідна хвиля, а середовище – 

горизонтально-шарувате. Практично в природі така схема не здійснюється, оскільки в 

http://www.igph.kiev.ua/FullVersion/2015/gj5/art51315.pdf
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середовищі є геоелектричні неоднорідності, які зустрічаються на різних глибинах 

(особливо часто в при поверхневій зоні) и які мають різні горизонтальні розміри. 

Для обробки даних використано програму PRC_MTMV, розроблену І. Варенцовим 

[2]. 

Система PRC_MTMV складається з двох основних модулів, які виконують оцінку і 

аналіз передавальних функцій, і серії допоміжних утиліт для імпорту даних з різних 

МТ станцій, препроцессінга і ряду інших дій. Методика заснована на отриманні 

окремих оцінок для окремих відрізків записів і їх відбраковування по когерентним 

критеріям з подальшою багаторівневою робастною оцінкою [1, 2]. Виключення 

відрізків з інтенсивним низько когерентним шумом значно полегшує виділення високо 

когерентного МТ сигналу. 

Програмний комплекс PRC_MTMV використовує ЕМ передаточні оператори 

Локальне МТ: 

Імпеданс Z:        Eh(r) =Z(r) Hh(r) 

Локальне МВ: 

Типпер Wz:             Hz(r)=Wz(r) Hh(r) 

Синхронне МВ: 

Горизонтальний M:  Hh(r) =M(r,r´) Hh(r´) 

Криві МТЗ отримані за допомогою програми PRC_MTMV в діапазоні  70 < T > 9000  

с (рисунку 1 ). Спостерігається плавне зростання (висхідна гілка) кривої західної 

складової ρк з 20 Ом•м до 30 Ом•м на Т = 200 с. Зі збільшенням періоду ρк плавно падає 

і на1000  с дорівнює 15 Ом•м. Рівень кривої в напрямку поляризації МТ поля південь-

північ (ρxy) нижче рівня напрямку захід-схід (ρyx). 

 

              
 

Рисунок. 1 Криві уявного опору для запису 3 доби (а - амплітудні, б - фазові): північна складова, 

східна складова, отримані за допомогою програми PRC_MTMV. 

 

Криві φ знаходяться в діапазоні -200 до - 700. Із збільшенням Т вони плавно 

сповзають з -200 на Т = 20с до -700 на 1000с. Криві φ не піддаються гальванічним 

спотворенням і несуть інформацію тільки про відносні зміни питомого опору 

середовища. Над однорідним електропровідним півпростором φ = - 350. 

http://emf.ru/ems2013/section1/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf
http://emf.ru/ems2013/section1/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2.pdf
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Рисунок 2 Криві удаваного опору для запису 10 діб. (а - амплітудні, б - фазові): північна складова, 

східна складова, отримані за допомогою програми PRC_MTMV за даними [3]. 

 

Діапазон кривих для десяти днів запису: 10 < T > 9000 с (рисунок 1). Спостерігається 

дисперсія даних на частотах Т < 300с, після чого крива набуває нормальної форми і 

спостерігається плавне зростання (висхідна гілка) кривої західної складової ρк з 20 

Ом•м до 35 Ом•м на Т = 300 с. Після чого зі збільшенням періоду ρк плавно падає і 

на1000 с дорівнює 15 Ом•м. Рівень кривої в напрямку поляризації МТ поля південь-

північ (ρxy) нижче рівня напрямку захід-схід (ρyx). 

Порівнявши отримані криві можна зробити висновок, що зі збільшенням часу 

спостережень підвищується точність спостережень і стає легше набрати статистичні 

данні та відсіяти завади. Дисперсія даних на Т < 300с може бути пов’язане з дією 

різних поверхневих факторів наприклад таких як техногенний вплив навколишніх 

комунікацій. 

Періоди варіацій в наближенні до 10000 с певною мірою можна вважати критичним, 

так як глибина проникнення ЕМ поля в провідну Землю стає сумірною з 

геометричними розмірами струмових систем, які служать джерелами варіацій.  

На рисунку 3 представлені індукційні типпери, побудовані за допомогою програми 

PRC_MTMV. Реальні (Vec_Re) і уявні (Vec_Im) типпери повернені під кутом  один до 

одного. Vec_Re спрямований на північний схід у всьому діапазоні T. Vec_Im змінює 

свій напрямок з північного сходу на південний схід на 45 < Т > 1700 с. На великих Т 

орієнтація зберігається на південний захід і південь. Максимум частотної 

характеристики приблизно знаходиться на 350 с. 

 
Рисунок 3 Реальна і уявна компоненти типера (за програмою PRC_MTMV). 

http://www.igph.kiev.ua/FullVersion/2015/gj5/art51315.pdf
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На періоді 1722 с компоненти типпера мають різні напрямки, Vec_Re на багато 

більша ніж Vec_Im. Таким чином, на коротких періодах вони орієнтовані від епіцентру 

аномалії високої електропровідності, в той час як на Т > 1722 с напрямок Vec_Re 

зберігається, а Vec_Im змінюється і тепер він спрямований до епіцентру провідника. 

Швидше за все, така поведінка комплексного індукційного типпера свідчить про 

складну тривимірну геоелектричну обстановку. 

Отже можна зробити висновок, що 3-добові МТ / МВ зондування з апаратурою 

LEMI-417 забезпечили впевнене розподілення корових та верхнє-мантійних структур. 

Синхронність спостережень дозволила придушити сильні промислові ЕМ 

перешкоди, найбільш захищеними від перешкод виявилися горизонтальні магнітні 

відгуки. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Бураховичем Т.К. (доктор геологічних 

наук, професор, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України) 
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Романовська В.В., студентка 

Безродна І.М., канд.геол наук, заст. директора 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 

В даній роботі запропоновано аналіз результатів досліджень петрофізичних властивостей колекції 

зразків Островерхівської площі (інтервал 3751-4572 м). За отриманими результатами аналізу 

густинних, фільтраційно-ємнісних електричних, акустичних параметрів вибірки зразків, дванадцять з 

них мають властивості порід-колекторів. 

 

В данной работе предложен анализ результатов исследований петрофизических свойств коллекции 

образцов Островерховской площади(интервал 3751-4572 м). По полученным результатам анализа  

плотностных, фильтрационно-емкостных, электрических, акустических параметров выборки образцов, 

двенадцать из них - имеют свойства пород-коллекторов. 

 

In this paper proposes an analysis of the results of petrophysical properties in samples of Ostroverhivska 

area (interval 3751-4572m) According to the results of porosity, permeabilitys, densitys, electricals, acoustics  

parameters, twelve samples tend to reservoir rocks. 

 

На даний час одним із перспективних та необхідних ресурсів є  нафта та газ, 

незважаючи на ризики та складну будову геологічної структури цих покладів, вони є 

актуальними і сьогодні. Більшість традиційних об’єктів вже відомі, тому постає 
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питання про вивчення нових, нетрадиційних порід-колекторів, а також пошуки та 

проведення досліджень на старих об’єктах, розробка нових інтерпретаційних 

петрофізичних моделей для розвідки вуглеводневої сировини. 

В даній роботі досліджувалась колекція зразків Островерхівсього родовища. 

Островерхівська площа розташована у Харківській області та приурочена до північного 

борту південно-східної частини ДДЗ. Структура цього родовища виявлена в 1983р. і 

представляє собою відклади нижнього карбону антикліналь південно-східного 

простягання, розрізану з півночі зворотним скидом. 

Об’єктом дослідження є зразки (52 зразки), відібрані зі свердловини 

Островерхівська-1 (глибина 3751м – 4572м), які представлені аргілітами, пісковиками, 

алевролітами та вапняками. Для цих зразків в лабораторних умовах визначені об’ємна 

густина, фільтраційно-ємнісні, електричні параметри та фазові швидкості проходження 

повздовжніх хвиль.[1] 

Було проведено статистичний аналіз отриманих петрофізичичних параметрів порід, 

побудовані гістограми, які їх характеризують. 

Загалом, густина зразків коливається в інтервалі 2250 кг/м3-2550кг/м3,середнє 

значення густини –2400кг/м3 (рисунок 1). Пористість порід вибірки знаходиться в 

межах: 1,4% – 26%, але основна кількість зразків має пористість – 2-12%. (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 1. Гістограма розподілу зразків за густиною. 

 
                                         Рисунок 2. Гістограма розподілу зразків за  коефіцієнтом пористості 
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Досліджено електричні властивості (електричний опір) та швидкості повздовжніх 

хвиль насичених і сухих зразків. Питомий електричний опір сухих зразків коливається 

в межах 700 Ом*м –1449997Ом*м, насичених зразків при частості F=4,88 Гц 

коливається в межах 1,63 Ом*м – 20,27 Ом*м. - 

В цілому, значення швидкостей повздовжніх хвиль змінюється для сухих зразків від 

1987 м/с до 5691м/с, для насичених - 3442 м/с-6350м/с З насиченням порід 

мінералізованою водоюшвидкості повздовжніх хвиль збільшуються в середньому на 

200м/с – 500м/с.  

Встановлено також, що проникність більшості зразків лежить в межах від 0,0022 

мкм2до 6,0545мкм2. Значення проникності для деяких зразків перевищує 10мкм2 і 

досягає 30мкм2 

За результатами петрофізичних досліджень побудовано графіки взаємозв’язків 

петрофізичних параметрів, а також встановлено кількісні функціональні залежності 

між фізичними величинами для окремих груп зразків. Виділено залежностіпитомого 

електричного опору порід від коефіцієнту відкритої пористості (рисунок 3.), 

швидкостей повздовжніх хвиль від пористості та густини, коефіцієнта пористості від 

коефіцієнта проникності. 

Проаналізувавши отримані результати та залежності між фізичними властивостями 

порід було обрано групу зразків, які за своїми властивостями можуть бути колекторами 

нафти та газу. Це зразки з інтервалів глибин 3780м-3944м, 4012м-4067м, 4491м – 

4570 м (зразки №№ 8-11, 24,27,28,29,42,43,44,50, які представлені пісковиками), 

щохарактеризуються проникністю більше 0,1 мкм2 та пористістю більше 6,5% 

(граничне значення пористості порід-колекторів на даній площі). 

 

 
Рисунок 3. Графік залежності питомого електричного опору від коефіцієнту відкритої пористості для 

насичених зразків пісковиків 

 

Таким чином, за результатами проведених досліджень авторами 

побудованапетрофізичнамодель порід-колекторів. В перспективі планується провести 

більш детальне вивчення групи порід, що виділена на цьому етапі, як породи-колектори 

для кількісної оцінки їх типів пористості та прогнозу продуктивності порід таких типів. 

 

1. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М.  Прогнозирование  

эффективностисложнопостроенныхпород-коллекторов // «Геолог Азербайджана», 2014 

р. № 18, С. 78-87 
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Подано результати досліджень зразків відкритої пористості газоволюметричним методом. 

Визначено їх фільтраційно-ємнісні властивості, побудовано графіки взаємозв’язків петрофізичних 

параметрів, а також лінії апроксимації зв’язків між фізичними величинами для окремих груп зразків. 

Показано можливості застосування стандартних зразків у петрофізичних дослідженнях порід-

колекторів.  

 

Приведены результаты исследований образцов открытой пористости газоволюметрическим 

методом. Определены их фильтрационно-емкостные свойства, построены графики взаимосвязей 

петрофизических параметров, а также линии аппроксимации связей между физическими величинами 

для отдельных групп образцов. Показаны возможности применения стандартных образцов в 

петрофизических исследованиях пород-коллекторов. 

 

This work presents results of investigations of standard samples of open porosity with the help of the gas-

volumetric method. Their filtration properties were determined, graphs relationships petrophysical parameters, 

and approximating line connections between physical quantities for certain groups of samples. Possibilities of 

utilization of  samples in the petrophysical investigations of reservoir rocks were demonstrated as well. 

 

Коломацька площа розташована в прибортовій частині Дніпровсько-донецької 

западини (ДДЗ). Поблизу розташовані досить великі газоконденсатні родовища. 

Виходячи з цього доцільно розглядати Коломацьку площу, як можливу перспективну 

для розробки вуглеводнів. Зростаючий попит на природні нафту та газ, виснажених 

запосів традиційних родовищ зумовили інтерес до пошуків родовищ вуглеводнів 

нетрадиційного типу. 

Підняття площі виявлене структурно-картувальними роботами в мергелях київської 

світи в 1952 р. і підтверджене електророзвідкою в 1955 р. Сейсморозвідувальними 

роботами 1965-1971 рр. деталізована будова підняття в мезозойських, пермських і 

верхньокам’яновугільних відкладах. У 1980-1982 рр. знову проведено детальні 

сейсморозвідувальні дослідження, за матеріалами яких виконані структурні побудови 

по відбиваючих горизонтах серпуховських, верхньовізейських і турнейських утворень. 

На даний час ще відсутня достовірна петрофізична модель теригенних порід 

карбону, які могли б виступати породами-колекторами площі. Метою роботи є обробка 

та аналіз фільтраційно-ємнісних параметрів та геологічних матеріалів, визначення та 
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аналіз залежностей між петрофізичними параметрами зразків для перспектив 

обґрунтування перспектив нафтогазоносності порід Коломацької площі ДДЗ. 

Під час досліджень в лабораторіях ННІ «Інститут геології» було визначено 

літологічні особливості складу зразків, а також виміряно їх основні петрофізичні 

параметри. Зразки вибірки порід представлені пісковиками, аргілітами і алевролітами, 

параметри – даними по густинним (об’ємна густина), ємнісним (відкрита пористість, 

залишкова водонасиченість), фільтраційним (абсолютна газопроникність) та іншим 

властивостями.  

При визначенні петрофізичних фільтраційно-ємнісних параметрів застосовувалися 

установки та апаратура, розроблені в Київському університеті. Було проаналізовано 

фільтраційно-ємнісні параметри і в результаті статистичного аналізу побудовані 

гістограми (рисунок 1). Встановлено, що петрофізичні параметри коливаються в межах: 

1) об’ємна густина: від 2000 до 2540 кг/м3. 

2) відкрита пористість: від 1 до 8,56 %. 

3) залишкова водонасиченість: від 0,1 до 0,8. 

У результаті проведеного статистичного аналізу виділено окремі характерні групи 

порід за петрофізичними параметрами. На основі систематизованих даних побудовані 

кореляційні залежності Кп = f (σ), які апроксимуються лінійними.  

За допомогою даних отриманих за петрофізичними дослідженнями, а також за 

теоретичними відомостями, побудовано графіки взаємозв’язків петрофізичних 

параметрів, а також лінії апроксимації зв’язків між фізичними величинами для окремих 

груп зразків (приклад – на рисунку 2). 

За допомогою отриманих даних можна оцінити подальші перспективи пошуків і 

видобутку вуглеводнів у колекторах розглянутої площі прибортової частини ДДЗ. 

 
Рисунок 1. Гістограма розподілу сухих зразків за коефіцієнтом відкритої пористості. 
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Рисунок 2. Графік залежність густини сухих зразків до коефіцієнта відкритої пористості для аргілітів 

та алевролітів. 

 

Середнє значення пористості для вибірки складає 5,02 %. Найбільшу пористість 

мають пісковики, серед цих зразків 4 є колекторами, а 11 – ущільненими колекторами, 

середня пористість складає 5,9 %. Багато ущільнених колекторів серед жорствяників 

(6), среднє значення пористості дорівнює 5,4 %. Найменшу пористість мають зразки 

алевролітів та аргілітів, середнє значення пористості їх становить 2%. Середнє 

значення залишкової водонасиченості дорівнює 0,5. Дана вибірка порід має нормальні 

значення проникності, деякі зразки - високу проникність, близько 15. 

Досліджені характеристики пористості, проникності, залишкової водонасиченості 

зразків доповнюють загальну інформацію по вибірці порід. Порівнявши пористість із 

залишковою водо насиченістю, встановлено, що більшій пористості відповідає менше 

значення залишкової водо насиченості, а це є важливою ознакою порід-колекторів.   

З усіх досліджених зразків була вибрана група зразків, які за своїми властивостями 

можуть розглядатися як колектори нафти та газу, з яких переважна кількість зразків 

(23) відповідає інтервалу пористості 5–8,5 %. Серед групи цих порід можна виділити 4 

колектори і 19 ущільнених колекторів, тобто породи родовище можна вважати 

перспективними. 

Отримані для вибірки порід дані та взаємозв’язки можуть бути покладені в основу 

створення петрофізичної моделі порід-колекторів.  

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Безродною І.М. (кандидат 
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АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОРЕЛЯЦІЇ ГОРИЗОНТІВ ВІДБИТТЯ 

 ЗА ДАНИМИ СЕЙСМОРОЗВІДКИ СГТ 

 
Русаченко Н.В., студентка  

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
У тезах подано загальний аналіз та порівняння методів кореляції горизонтів відбиття за даними 

сейсморозвідки МСГТ. Зазначено важливість кореляції відбиваючих горизонтів за сейсмічними даними. 

Визначено основну відмінність 3D  алгоритму кореляції від 2D. 

 

В тезисах представлен общий анализ и сравнение методов корреляции отражающих горизонтов по 

данным сейсморазведки МСГТ. Указано важность корреляции отражающих горизонтов по 

сейсмическим данным. Определено основное отличие 3D алгоритма корреляции от 2D. 

 

Thesis describes general analysis and comparison of correlative methods of reflective horizons according to 

CDP seismic data. Mention importance of correlation of reflective horizons according to seismic data. The main 

difference of correlative 3D algorithm and 2D is described. 

 

Метод (спосіб) спільної глибинної точки (МСГТ) – модифікація МВХ, заснована на 

системі багаторазових перекриттів, що відрізняється підсумовуванням (накопиченням) 

відбиттів від спільних ділянок границі при різних розташуваннях джерел і приймачів. 

Метод СГТ базується на припущенні про те, що хвилі збуджуються віддаленими на 

різну відстань джерелами, але відбиваються від спільної ділянки на межі розділу двох 

акустично контрастних середовищ. Перевагою методу СГТ є можливість послаблення 

фону багатократних відбиттів, які підсумовуються із певним ссувом фаз, і посилення 

однократно відбитих хвиль, які підсумовуються синфазно. Такий ефект пов’язаний із 

відмінностями в кінематичних характеристиках між однократно відбитою хвилею і 

багатократними відбиттями. 

Важливість кореляції горизонтів відбиття сейсмічних хвиль за даними 

сейсморозвідки досить важко переоцінити. З одного боку, результати кореляції 

розломів і горизонтів (спільно зі створенням швидкісної і структурної моделей) 

визначають структурний каркас родовища. З іншого – вони є основою для динамічного 

аналізу хвильового поля, включаючи сейсмічну інверсію. Відповідно, помилки в 

кореляції горизонтів відбиття критично впливають не тільки на точність побудови 

структури резервуара, а й на точність оцінки зміни динамічних характеристик 

хвильового поля. 

Процедура кореляції в сейсморозвідці характеризується як процес виділення та 

простеження горизонтів відбиття, що характеризують різні сейсмофаціальні комплекси 

(рифи і ін.) в часі / глибині як в двовимірному так і в 3D варіанті, на сейсмограмах, 

сумарних часових та глибинних сейсмічних даних.  У процесі простеження горизонтів 

відбиття використовують сукупність кінематичних і динамічних сейсмічних атрибутів. 

При їх комплексному аналізі здійснюється кореляція сейсмічних відбиттів у просторі 

шляхом простеження найбільш яскраво виражених екстремумів хвильового поля, при 

цьому головним чином ураховують ознаку подібності сусідніх сейсмічних трас. 

Існують два загальнопоширені види кореляції: кореляція по сейсмічним профілям та 

кореляція по сейсмічному кубу [1]. 

Кореляція горизонтів відбиття за сейсмічними даними 

Кореляцію проводять по двовимірним та тривимірним хвильовим зображенням – 

сейсмограмах або динамічних розрізах/кубах. На рисунку 1 зображені 2D сейсмічні 

розрізи до виконання кореляції відбиваючих горизонтів та після. На основі часових 
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Рисунок 2. Сейсмічний куб з відкорелюваними 

відбиваючими горизонтами. 

 

розрізів 2D трасують тектонічні порушення і прогнозують тектонічно екрановані 

пастки. Про надійність кореляції сейсмічного горизонту стверджують на основі його 

ув'язки всередині замкнутих контурів, утворених мережею 2D профілів. 

 
 

Рисунок  1. Сейсмічний профіль ліворуч – до кореляції; праворуч після кореляції горизонтів відбиття. 
 

Виділяють три види кореляції відбиваючих елементів за сейсмічним даними: 

 Фазова. Полягає у виділенні на часових розрізах осей синфазності відбитих 

хвиль. У цьому випадку досліджується характер поширення в хвильовому полі однієї 

фази.  

  Групова. Корелюється і картується межа, що розділяє два 

сейсмостратиграфічних комплекси (ССК). Як правило, ця межа приурочена до 

стратиграфичної незгідності. 

 Комбінована. В основному, даний вид кореляції використовується в районах 

часткового розмиву пласта або виклинювання окремих шарів [3]. 

Кореляція по сейсмічному кубу 

Кореляцію в межах 3D кубу (Рисунок 2) виконують по послідовних вертикальних 

перетинах – поздовжньому і поперечному, оскільки безпосередній візуальний аналіз 

тривимірного хвильового поля важкий.  

У плані вибору лінії для кореляції  горизонту суттєву перевагу мають 3D сейсмічні 

дані. Адже це дає змогу побудувати, а потім корелювати горизонт за профілем 

(розрізом) будь-якого напрямку.  

 

 

 

 

 

За результатами 2D або 3D кореляції 

відбиваючих горизонтів будують структурні 

карти на яких в ізолініях відображають 

структурні особливості досліджуваної 

ділянки та протрасовані тектонічні 

порушення. На рисунку 3 зображена 

структурна карта, що відбудована за 2D 

сейсмічними даними. 
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Рисунок 3. Структурна карта побудована на основі кореляції горизонту відбиття. 
 

Принциповою відмінністю 3D алгоритму кореляції від  2D є те, що алгоритм 

враховує сусідні траси і є завадостійким, тобто результат виходить  статистично 

надійним. Суттєвими труднощами є кореляція відбиваючих горизонтів на основі 2D 

мігрованих сейсмічних даних в межах територій, що мають складну геологічну будову. 

Це пов’язано з тим що за мігрованими 2D сейсмічними даними не можливо врахувати 

просторове переміщення елементів відбиття сейсмічних хвиль (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Приклад не можливості врахування сейсмічного зносу за 2D сейсмічними даними. 

Найголовнішою перевагою є детальність кореляції та точність відображення 

відбиваючих елементів геологічного середовища за сейсмічними даними. Не зважаючи 

на те, що принципи кореляції відбиваючих горизонтів для побудови структурних 

моделей фактично однакові, як для 2D так і для 3D, однак сейсмічні дані 3D є більш 

інформативні порівняно з 2D даними. Це пов’язано з тим що у варіанті 3D можливо 

врахувати просторову орієнтацію відбиваючих елементів на основі точно підібраної 

швидкісної моделі. 
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3. ФБУ «ГКЗ» Pекомендации к методике построения геологических моделей при 

подсчете запасов углеводородного сырья. 
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У роботі розглядаються теоретичні передумови і практичні аспекти розрахунку статичних 

поправок. На реальних сейсмічних даних демонструється ефективність введення статичних поправок. 

Наводиться алгоритм введення поправок у спеціалізованому програмному забезпеченні. Демонструється 

часовий сейсмічний розріз до та після введення статичних поправок, аналізується результат їх 

застосування. 

 

В работе рассматриваются теоретические предпосылки и практические аспекты расчета 

статических поправок. На реальных сейсмических данных демонстрируется эффективность введения 

статических поправок. Приведен алгоритм введения поправок в специализированном программном 

обеспечении. Демонстрируется временной сейсмический разрез до и после введения статических 

поправок, анализируется результат их применения. 

 

In the paper described theoretical background and practical aspects of static corrections calculation. On the 

real seismic data demonstrates the effectiveness of static corrections application. An algorithm for static 

correction is shown in seismic processing software. Demonstrates Time seismic section before and after static 

corrections and analyzed the obtained results. 

 

У наш час задачі, які стоять перед нафтогазовою галуззю ускладнилися. Геологічну 

розвідку доводиться проводити у все більш важких кліматичних, орогідрографічних та 

сейсмогеологічних умовах. Тому достовірне визначення перспективних на вуглеводні 

структур є важливою задачею. У вирішенні цієї проблематики не останню, а часто 

головну роль відіграє правильний розрахунок неоднорідностей верхньої частини 

розрізу (ВЧР) та рельєфу денної поверхні. При обробці сейсмічних даних потрібно 

враховувати неоднорідності у ВЧР та зону малих швидкостей тобто ввести статичні 

поправки. Статична поправка – це різниця між дійсним(спостереженим) часом  

реєстрації хвилі та часом її приходу, що пропускається, за умови, що точки збудження 

та приймання коливань розташовані на лінії приведення. 

Метою роботи є демонстрація ефективності методики введення статичних 

поправок на реальних сейсмічних матеріалах. 

Проводився розрахунок статичних поправок для сейсмічних робіт в 

демонстраційному спеціалізованому програмному забезпеченні Vista. Введення 
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поправок складався з декількох важливих етапів. Послідовність введення поправок 

наведено у графі на рисунку 1.  

 
Рисунок 1 Граф введення статичних поправок. 

 

Для підтвердження ефективності застосування даного алгоритму, на рисунку 2 

приводиться порівняння часових сейсмічних розрізів до та після статичної поправки. 

  

 
Рисунок 2 Фрагменти часових сейсмічних розрізів. a) до введення статичних поправок, b) Після введення 

статичних поправок. 

При введенні статичних поправок, розраховані дані візуалізовувались та 

аналізувалися у 3D просторі часів та віддалень (рисунок 3). Це дало змогу коректно та 

якісно вводити статичні поправки. 
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Рисунок 3. 3D візуалізація розрахованих статичних поправок. 

 

Розрахунок статичних поправок в процесі обробки сейсмічних даних, пов'язаних з 

рельєфом денної поверхні і ЗМШ – є однією з важливих  процедур обробки сейсмічних 

даних. Якість виконання цієї процедури безпосередньо впливає  на надійність 

виділення і кореляцію  однократних відбитих хвиль при подальшій інтерпретації 

сейсмічних даних. 

Наявність в спостереженому часі статичних зрушень перешкоджає синфазному 

підсумовуванню корисних хвиль, і саме тому, першою важливою проблемою в обробці 

даних СГТ стало усунення цих зрушень або, іншими словами, приведення 

спостереженого годографа до виду теоретичного годографа СГТ. Продемонстрована 

методика корекції статичних поправок дозволила вирішити ці завдання і отримати 

динамічно виражені часові розрізи. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Тищенком А.П. (кандидат геологічних 

наук, доцент кафедри геофізики, ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка) 

 

Tyshchenko A., Basova A., CALCULATION OF STATIC CORRECTIONS DURING 

CDP SEISMIC DATA PROCESSING. 

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАСТІВ КОЛЕКТОРІВ МЕТОДАМИ ГДС НА ПРИКЛАДІ 

СВЕРДЛОВИНИ № 33 ЯРОШІВСЬКОГО РОДОВИЩА НАФТИ 

 

Федько Д.А., студентка 
ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  
 

Наведено принципові положення технології дослідження нафтогазових колекторів в свердловинах на 

основі комплексу методів ГДС. Викладені у роботі: фізичні основи електричних, радіоактивних, 

акустичних, магнітних, ядерно-магнітних методів дослідження свердловин; області застосування 

методів геофізичних досліджень свердловин (ГДС) на нафту, газ; обробки й інтерпретації матеріалів. 
Використання систем обробки даних ГДС для виділення пластів-колекторів та оцінки їх 
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перспективності продемонстровано на прикладі Технології «Геопошук». За результатами досліджень 

показано високу інформативність і ефективність запропонованих даних. 

 

Приведены принципиальные положения технологии исследования нефтегазовых коллекторов в 

скважинах на основе комплекса методов ГИС. Изложенные в работе: физические основы 

электрических, радиоактивных, акустических, магнитных, ядерно-магнитных методов исследования 

скважин; области применения методов геофизических исследований скважин (ГИС) на нефть, газ; 

обработки и интерпретации материалов. Использование систем обработки данных ГИС для выделения 

пластов-коллекторов и оценки их перспективности продемонстрировано на примере Технологии 

«Геопоиск». По результатам исследований показана высокая информативность и эффективность 

предложенных данных. 

 

An principled position technology research of oil and gas reservoirs in wells based on complex methods 

outlined in the GDS, the physical basis of electrical, radioactive, acoustic, magnetic, nuclear magnetic 

techniques for wells; the field of application of geophysical studies of wells (GDS) for oil and gas; Processing 

and interpretation of materials. Use GDS data processing systems for the allocation of reservoirs and evaluation 

of promising technologies demonstrated by the "Heoposhuk." According to the research shows a high 

information content and effectiveness of the proposed data 

 

Розвідка й видобування вуглеводнів (нафта, газ, конденсат) є важливим завданням 

паливно – енергетичного комплексу України. Багато нафтових родовищ України 

представлені продуктивними відкладами, які характеризуються значною 

диференціацією колекторних і фізичних властивостей, а особливо фільтраційних 

параметрів порід продуктивного комплексу.  

Геофізичні дослідження свердловин (ГДС) слугують основним засобом виявлення 

продуктивних пластів-колекторів і визначення їхніх параметрів у розрізі нафтогазових 

свердловин, під час ревізії свердловин старого фонду, а також для контролю 

розроблення нафтогазових родовищ. Через складність об’єктів доцільним є поєднання 

методів, зокрема радіоактивного каротажу (RК) у складі нейтрон-нейтронного 

каротажу (NК), гамма-каротажу (GK) і гамма-гамма каротажу (GGK)і акустичного 

каротажу (АК). [2] 

Незважаючи на широке коло існуючих систем інтерпретації ГДС при визначені 

пластів – колекторів, одною із сучасних комп’ютеризованих технологій аналізу різної 

геолого-геофізичної інформації являється програма “Геопошук”. 

“Геопошук” – це інтегрований пакет оперативної і зведеної інтерпретації даних, що 

дозволяє виконувати її не тільки на рівні свердловини або куща свердловин, але в 

межах усього родовища, групи родовищ [3]. 

Головною метою роботи є визначення пластів колекторів методами ГДС інтервалу 

свердловини № 33 Ярошівського родовища нафти, яке розташоване на території 

Талалаївського району Чернігівської області України. 

Для досягнення мети необхідно було розв’язати такі задачі: 

- дослідження загальних відомостей про район робіт; 

- вивчення фізичних властивостей порід та умов проведення геофізичних 

досліджень; 

-  проведення аналізу комплексу методів ГДС. 

Вивчено петрофізичні властивості порід колекторів регіону; фізичні основи 

електричних, радіоактивних, акустичних, магнітних, ядерно-магнітних методів 

дослідження свердловин; застосування систем обробки й інтерпретації матеріалів ГДС 

для виділення пластів-колекторів. 

При дослідженнях 3880-3920 інтервалу свердловини № 33 Ярошівського родовища 

автором були використані матеріали ГДС, що проведені були в Ніжинській експедиції 

ГДС. 
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База даних каротажних кривих включала результати вимірювань наступних методів: 

кавернометрія (DS,DN), акустичний каротаж (АК), метод самочинної поляризації(PS), 

радіоактивний каротаж: гамма-каротаж (GK), нейтронний гамма-каротаж (NGK), 

електричний каротаж набором градієнт-, потенціал- та мікропотенціал зондів (MPZ, 

MGZ), боковий каротаж (BК), індукційний каротаж (ІК). Інтерпретація матеріалів ГДС 

була проведена згідно загальноприйнятих методик в системі «Геопошук». 

Першим кроком роботи було створення бази даних, у яку були завантажені 

каротажні дані у форматі LAS. Потім обране певне родовище , та свердловину з якою 

надалі працювати. У поле крива обрані ті методи які потрібні, масштаб та шкалу. У 

поле форма обраний пропластовий параметр (літологія, насичення). У поле шкала 

обрана кровля та підошву, а у поле легенда умовні позначки в яких присутні значки 

насичення та літології. Для того, щоб провести розчленування розрізу свердловини на 

прошарки, було виконано ув’язування кривих по глибинах за допомогою додатку на 

панелі інструментів «Режим редактирования», і в ньому – операції «Забивка гвоздей». 

Після цього, для виконання не лише поточкової інтерпретації, а і попластової, було 

виконано розчленування розрізу свердловини на прошарки за допомогою додатку 

«Технология» - «Обработка пропластков». Коригування прошарків та значень кривих 

напроти них проводилось, в обції «Режим редактирования» - «Редактирование 

пропластков».[3]. 

Щоб дослідити пласти, було взято 8 каротажних кривих: PS(PZ), МPZ, MGZ, BK, IK, 

GK, NGK, DS(DN), AK. 

В результаті проведених досліджень побудовано планшет, на якому визначається 

літологія та насичення – за методами ГДС, а потім за цими даними виділяються пласти 

колектори. На даному відрізку свердловини виділено 5 пластів: 

 - з інтервалом глибин 3900-3902 та 3911-3918 знаходяться пласти насичені нафтою , 

з літологічним складом – пісковик; 

 - з інтервалом глибин 3880-3891, 3891-3899, 3908-3911 знаходяться пласти насичені 

газом, з літологічним складом – алевроліт і вапняк.  

Кожен метод визначає свій параметр, за яким можна визначити пласт колектор. 

 

 
 

Рисунок 1. Побудова планшету геофізичних даних. Комплекс ГДС по свердловині №33 Ярошівського 

родовища. 
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Нафто – газоносні пласти на кривій PS виділяються за вмістом глинистості,в даному 

випадку від’ємною амплітудою, тому що в них відсутня глинистість. На кривій PZ вони 

мають протилежне значення, тому що це є градієнтом самочинної поляризації. Іноді 

криві можуть згладжуватися, за рахунок солоної промивальної рідини, тому в 

комплексі методів використовують ВК, який виділяє пласти високим значенням опору. 

ІК визначає електропровідність гірських порід, на цій кривій пласт має мають низькі 

значення. На кривих МК вимірюється уявний опір зондами малої довжини, пласти 

виділяються розходженням двох зондів МPZ > МGZ. GK розчленовує породи за 

вмістом глинистості, пласти виділяються мінімальними значеннями, у зв’язку 

відсутності глинистості. На кривій NGK пласти виділяються середніми значеннями, які 

залежать від водню і кількості пустот, чим більші покази, тим менша пористість. На 

кривій АК пласти виділяються середніми значеннями , які залежить від щільності 

гірських порід г/м, пористості та інтервального часу пробігу хвиль мкс/м. 

Кавернометрія – виміри діаметра свердловини, на кривій діаметр свердловини майже 

відповідає діаметру породоруйніного інструмента, що відповідає значенням порід – 

пісковик, вапняки, ангідрити, на кривій пласти виділяються зменшеними показами за 

рахунок глинистої кірки, збільшеними – каверни.[2, 4]. 

Викладені у роботі: фізичні основи електричних, радіоактивних, акустичних, 

магнітних, ядерно-магнітних методів дослідження свердловин; області застосування 

методів геофізичних досліджень свердловин (ГДС) на нафту, газ; обробки й 

інтерпретації матеріалів. 

Проведена оперативна і якісна інтерпретація: розчленування розрізу на пласти 

(фізичні властивості, параметр визначення пластів, визначення границь пластів), 

виділення літологічного складу порід, виділення колекторів та оцінка їх насичення. 

У перспективі при подальшій роботі повинна проводитись кількісна інтерпретація. 

При якій буде проводитись оцінка підрахункових параметрів: Кп – коефіцієнт 

пористості, Кг – коефіцієнт глинистості, Кнг – коефіцієнт нафто – газонасиченості 

пластів – колекторів. На підставі даних, які будуть отримані в майбутньому, можна 

буде зробити висновки про перспективу розробки Ярошівського родовища та 

підрахування запасів нафти і газу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ ГАЗОНАСИЧЕНОСТІ ПІСКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ AVO-

АНАЛІЗУ 
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Для прогнозу наявності родовища вуглеводнів в сучасній сейсморозвідці набув широкого 

використання AVO-аналіз, за параметрами якого виявляють властивості порід, а саме, їх вугленосність. 

Проблема оцінки даних AVO-аналізу полягає в аналізі кожної поточної багатоканальної сейсмограми 

методу спільної глибинної точки, що і ускладнює процес інтерпретації даних. Використання цього 

аналізу збільшує видобуток вуглеводнів в декілька разів. 

 

Для прогноза наличия месторождения углеводородов в современной сейсморазведке получил широкое 

использование AVO-анализ, по параметрам которого определяют свойства пород, а именно, 

угленосность. Проблема оценки данных AVO-анализа заключается анализе каждой текущей 

многоканальной сейсмограммы метода общей глубинной точки, что и осложняет процесс 

интерпретации данных. Использование этого анализа увеличивает добычу углеводородов в несколько 

раз.  

 

To predict the presence of hydrocarbons in modern seismic has acquired extensive use of AVO-analysis, by 

its parameters we can define properties of rocks, namely, their coal capacity. The problem of AVO data 

evaluation is an analysis of each of the current multi seismograms of common midpoint method, which 

complicates interpretation. Using this analysis increases the production of hydrocarbons at several times. 

 

Прогноз колекторських властивостей пластів – складна і водночас дуже важлива 

задача, яка ставиться перед сейсморозвідкою [2]. Існує велика кількість методів 

вирішення даної задачі, але одним із найперспективніших напрямків кількісної 

інтерпретації даних сейсморозвідки є AVO (Amplitude Versus Offset) і AVA (Amplitude 

Versus Angle) аналіз. Обидві назви відносяться до одного й того ж явища: зміни 

амплітуди відбивання хвилі в залежності від кута падіння (AVA) або в залежності від 

виносу, віддалення джерело-приймач (AVO) [4].  

Те, що амплітуда відбитого сигналу на сейсмограмі змінюється зі збільшенням 

відстані від джерела, завжди сприймалося як належне. Дійсно, адже при збільшенні 

геометричного розходження фронту відбитої хвилі, змінюється кут відбиття від межі 

двох середовищ та поглинається енергія сигналу за рахунок збільшення відстані.  Все 

це, здавалося зрозумілим та аналізувалося при розрахунках синтетичних сейсмограм 

різними методами. Проте на початку 80-их років характер зміни амплітуди фіксованої 

відбитої хвилі на сейсмограмі стає предметом дослідження, він отримав назву AVO-

аналіз. Спочатку це було дослідження динаміки хвилі на сейсмограмі спільної 

глибинної точки (СГТ) для прогнозу властивостей газонасичених пісковиків. З часом за 

параметрами AVO-аналізу почали прогнозувати властивості порід або вугленосність. 

Сьогодні ж AVO-аналіз порівняно дорогий метод, адже аналізується кожна поточна 

багатоканальна сейсмограма СГТ (рисунок 1).    

В сучасній сейсморозвідці широко використовується AVO-аналіз сейсмічних даних, 

основою якого є модель шаруватого середовища і рівняння коефіцієнту відбиття R(θ) 

сейсмічної хвилі як функції кута падіння (θ) хвилі на відбиваючу границю. Увагу 

дослідників привернув той факт, що поведінка функції R(θ) для P-хвилі залежить не 

лише від контрасту густини і швидкості хвилі на відбиваючій границі, але і від 

співвідношення P- і S-хвиль, оскільки по мірі збільшення кута падіння θ все більша 

доля енергії падаючої P-хвилі перерозподіляється на формування обмінних хвиль РS. 
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 Рисунок 1. Метод спільної глибинної точки                             Рисунок 2. Карта амплітуд і AVO ефекту 

 

Технологія AVO застосовується та дає результати в умовах, коли прямі ознаки 

наявності вуглеводнів не проявляються. Завдяки цьому, більшість компаній 

використовують AVO-аналіз як один з основних методів при пошуках родовищ 

вуглеводнів, зокрема газу [1]. Ця технологія була застосована для дослідження газового 

родовища Граймс (Grimes) в осадовому басейні Сакраменто (Sacramento) в Каліфорнії. 

Основні продуктивні пласти на родовищі мають верхньокрейдовий вік та залягають на 

глибинах від 1680 до 3330 м (на рисунку 2 показані як зона 1). До цього на родовищі 

проводилася профільна сейсморозвідка. Старі свердловини заповнились водою, тому  

компанія вирішила провести на родовищі просторову зйомку та застосувати нову 

технологію AVO для оцінки потенційної газоносності відкладів турбідітів, не 

розкритих бурінням та пошуком в межах родовища нових покладів, які були досі не 

знайденими. Очікувані розміри піщаних тіл становили від 100 м до декількох 

кілометрів, при потужності пласта до 30 м. Практично всі поклади газу на родовищі 

пов’язані з літологічно обмеженими пастками, так як у структурному відношенні всі 

вони розташовані в межах регіонального схилу, ускладненого лише невеликими 

структурами. В такій ситуації карти амплітуд грали велику роль при пошуках покладів 

газу, ніж структурні побудови. На рисунку наведений розріз амплітуд, на якому 

відповідно до вибраної палетки спостерігаються лише високі амплітуди. Частина з яких 

може бути пов’язана з покладами газу, а частина зі зміною літології розрізу. Піщані 

пласти, пронумеровані як зони С та 14, раніше не розглядалися як продуктивні.  

 

  
Рисунок 3. Карта амплітуд зони С. 
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На рисунку 3 показані карта амплітуд та AVO ефекту. Аномалія на останній карті 

показує можливість існування газових покладів в зоні піщаного пласта С. Вона була 

індитифікована з можливістю покладів газу. Наступні буріння в точці, позначеною на 

карті чорним трикутником, призвело до відкриття газових покладів. У 1989 році після 

проведення цих робіт було пробурено 3 успішних свердловини, в результаті буріння 

яких видобуток газу в родовищі збільшився в 2 рази.  

         
Рисунок 4. Карта амплітуд піщаного пласта 14 зони. 

 

На карті амплітуд (Рисунок 4) ми спостерігаємо обширну аномалію позитивних 

амплітуд. Такі аномалії не обов’язково пов’язані з покладами газу. Карта зміни 

амплітуд по AVO показує декілька ділянок з підвищеними, але непостійними 

значеннями амплітуд. В результаті ці аномалії були проінтерпритовані як можливі 

поклади газу але малої ймовірності існування. Пробурена в межах такої ділянки 

свердловина не виявила в пласті 14 покладів газу, тобто ці аномалії AVO виявилися 

недостовірними[3].  

Таким чином можна зробити висновок, що вивчення зміни інтенсивності відбитої 

хвилі з віддаленням від джерела збудження коливань (AVO-аналіз) дозволяє отримати 

додаткову інформацію про геологічні характеристики розрізу. При високій зміні 

літологічного складу розрізу і невисокій латеральній витриманості піщаних пластів  

застосування AVO-аналізу дозволило з високою точністю спрогнозувати існування 

газових покладів. 
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ОГЛЯД ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ГЕОРАДАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Чернов А. П., студент 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

  
У роботі виконаний огляд аспектів, які мають враховуватись при проведенні георадарних 

досліджень. Виділено дві групи факторів: загальні питання (доцільність та можливість застосування 

георадарних досліджень, планування часу на проведення робіт) та спеціалізовані питання (вибір антени 

потрібної частоти, налаштування приладу,  прив’язка до місцевості, знання діелектричної проникності 

середовища, процедури обробки гоерадарних профілів). Зазначені фактори є впливовими на якість і 

швидкість проведення георадарних досліджень та мають враховуватись при виконанні даних робіт. 

 

В работе представлен обзор важных аспектов, которые необходимо учитывать при проведении 

георадарных исследований. Выделено 2 группы факторов: общие вопросы (целесообразность и 

возможность проведения георадарных исследований, планирование времени на проведение работ) и 

специализированные вопросы (выбор антенны необходимой частоты, настройка аппаратуры, методы 

привязки к местности, знание диэлектрической проницаемости среды, обработка полученных 

георадарных профилей). Рассмотренные пункты существенно влияют на качество и скорость 

выполнения георадарных исследований и должны учитываться при георадарных изысканиях. 

 

 In that paper review of important GPR survey peculiarities is presented. There are two groups of features: 

general questions (when and how to use GPR, time management for investigations) and specialized questions 

(choice of antenna with proper frequency, device setting, localization of GPR profiles on the territory, dielectric 

permeability, GPR data processing). Mentioned peculiarities should be taken into consideration to guarantee 

high-quality results in shortest time. 

 

В останній час широкого вжитку при дослідженнях верхньої частини геологічного 

розрізу набув георадарний метод. Особистий досвід автора та аналіз літературних 

джерел свідчить про те, що при виконанні георадарних досліджень виникає ряд певних 

актуальних питань, які потребують вирішення для отримання достовірних результатів 

георадарної зйомки. Ці важливі питання, можна поділити на дві групи: 

1. Загальні питання, які охоплюють: 

1.1. «Бути чи не бути» - чи варто використовувати георадар для даних досліджень ? 

 1.2. Як планувати час на виконання георадарних досліджень? 

2.  Спеціалізовані питання: 

2.1. Вибір антени необхідної частоти для вирішення поставлених задач. 

 2.2. Налаштування оптимальних параметрів зйомки при георадарних дослідженнях. 

2.3. Прив’язка профілю й точок на профілі до місцевості. 

 2.4. Визначення точних значень діелектричної проникності геологічних утворень  

        на  ділянці  проведення  робіт. 

2.5. Виділення корисного сигналу на отриманому георадарному профілі. 

Пункт 1.1. Георадар варто застосовувати тоді, коли певний об’єкт, у пошуках якого 

виникає потреба, відрізняється від оточуючого середовища за діелектричною 

проникністю1. В цьому випадку на результуючих георадарних профілях можливе 

проявлення границі між середовищами з різною діелектричною проникністю, яке буде 

виражатися, перш за все, в амплітудних особливостях електромагнітного імпульсу 

(локальному зростанні амплітуди).  

                                                 
1 Діелектрична проникність – характеристика середовища, яка вказує у скільки разів сила взаємодії двох 

електричних зарядів в досліджуваному середовищі менше ніж у вакуумі.  
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При плануванні робіт для вирішення поставленої задачі краще комплексувати  

декілька геологічних та геофізичних методів – електротомографію, магнітометрію, 

буріння, шурфування та інші в залежності від об’єктів пошуку та характеристик 

досліджуваної ділянки. Такий захід необхідний для отримання різнобічної інформації, 

яка підвищує достовірність розв’язку оберненої задачі.  

Для прийняття остаточного рішення стосовно доцільності використання георадарної 

зйомки необхідно попередньо  змоделювати хвильову картину на досліджуваному 

об’єкті з метою оцінки можливої ефективності георадарних досліджень, на основі чого 

й приймається відповідне рішення. 

Пункт 1.2. Для оцінки необхідного загального часу, який витрачається на 

проведення певного етапу робіт, варто врахувати час, який припадає на непередбачені 

обставини (будь-які умови, які збільшують часові витрати на проведення досліджень – 

природні, людський фактор та ін.). Відтак, загальний час Т, витрачений на певний етап 

досліджень, може бути розрахований за наступною формулою: 

 

        T=t + tr ,                                                  (1) 

де t – розрахунковий час на виконання власне досліджень, r – коефіцієнт, який 

вводиться для врахування часових витрат на непередбачувані обставини (може 

змінюватися від 0,1 до 1). Практика свідчить, що непередбачені часові витрати 

можуть складати від 20 до 50 % від запланованого часу на безпосереднє проведення 

робіт (в окремих випадках можливі відхилення в бік зменшення чи збільшення цих 

часових витрат).  

Пункт 2.1. При плануванні георадарної зйомки важливим є питання вибору антени, 

яка оптимально була б налаштована на дослідження певної частоти електромагнітних 

полів і яка дозволила б виконати вирішення поставлених задач. В залежності від 

частоти змінюється детальність та глибинність зйомки. Глибинність досліджень є 

обернено залежним показником від частоти. Але з іншого боку чим менша частота, тим 

дрібніші об’єкти ми можемо фіксувати при дослідженнях. Отже, при плануванні робіт 

варто обрати антену, яка забезпечить потрібну роздільну здатність та глибинність 

досліджень. 

Пункт 2.2. Для забезпечення отримання якомога швидшого та якісного результату 

георадарних досліджень варто правильно підібрати параметри зйомки для георадара. 

Одними з головних параметрів є: 1) крок досліджень – проміжок часу чи відстані, через 

який подається електромагнітний імпульс і записується георадарна траса; 2) кількість 

трас, яка підсумовується за одиницю часу; 3) глибинність досліджень; 4) кількість 

точок по глибині. 

Крок досліджень та кількість трас, які підсумовуються, безпосередньо впливають на 

швидкість запису георадарних профілів в полі та на роздільну здатність отриманого 

георадарного профіля. Максимальна глибинність досліджень залежить від частоти 

антени, від діелектричної проникності середовища і від поставлених задач.  

Кількістю точок запису по глибині задається роздільна здатність георадарної зйомки 

вздовж глибинної осі Z. Задаючи цей параметр варто брати до уваги розміри об’єктів 

дослідження і в той же час пам’ятати, що завелика кількість точок може призвести до 

збільшення завад в отриманих даних.  

Пункт 2.3. Під час проведення досліджень мають бути точно прив’язані до 

місцевості як профіля, так і точки на кожному із профілів.  

Для прив’язки профілів на місцевості варто ув’язувати характерні точки профілів 

(початок, кінець та ін.) з положенням нерухомих об’єктів місцевості (відстань від 
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стінок будівель, стовпів (стаціонарних), дерев (крайній випадок), азимут на вершину 

певної гори чи високої будівлі). 

Прив’язка точок на профілях може здійснюватися за допомогою часу запису (в 

певний час від початку запису профілю записана певна георадарна траса) або за 

допомогою одометра (траси прив’язуються до певної відстані на профілі). Останній 

метод є надійнішим при роботі на відносно рівній місцевості, але може давати похибку 

у разі досліджень на бугристих ділянках. Також для прив’язки застосовуються системи 

GPS, тахеометри.  

Пункт 2.4. Значення діелектричної проникності суттєво впливає на точність 

георадарних досліджень. Швидкість поширення електромагнітної хвилі  

розраховується за наступною формулою: 

           



с

 ,                   (2) 

де с – швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі;  та  – магнітна й 

діелектрична проникності середовища відповідно. Глибина h до відбивальної границі 

(границі, що розділяє два середовища з різними діелектричними проникностями), яка 

фіксується локальним зростанням амплітуди електромагнітного імпульсу на 

георадарній трасі, розраховується за наступною формулою: 
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де t – час після випромінення хвилі, через який на георадарній трасі фіксується зміна 

амплітуди імпульсу і який відповідає часу поширення імпульсу від випромінювальної 

антени до відбивальної границі і від неї до приймальної антени; d – відстань між 

антенами георадара.  

Враховуючи, що верхня частина розрізу практично немагнітна (=1), формула для 

визначення глибини h до відбивальної границі набуває вигляду 
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Отже з формули (4) бачимо, що глибина до певної ділянки відбиття вхідного 

імпульсу (наприклад до поверхні об’єкта пошуку) залежить від діелектричної 

проникності середовища, яка, зазвичай, не завжди точно відома на ділянках 

досліджень. Відтак знання саме діелектричної проникності відіграє важливу роль при 

георадарних дослідженнях, оскільки вона суттєво впливає на визначення глибини до 

виявленого об’єкта. Її отримують за даними параметричних спостережень на 

свердловинах, де глибини до відповідних відбивальних границь відомі, або ж 

безпосередніми вимірами у свердловинах (діелектричний каротаж) чи за результатами 

петрофізичних лабораторних досліджень діелектричної проникності на зразках порід. 

За результатами георадарних досліджень визначити приблизне значення діелектричної 

проникності можливо за рахунок зміни розносу між приймальною та випромінюючою 

антенами та вимірюванням куту між гілками гіперболи (аномалія від точкового 

об’єкта) на отриманих георадарних профілях. 

Пункт 2.4. Важливим є також етап обробки георадарних профілів. Георадарний 

профіль – це набір електромагнітних трас, записаних через заданий крок. Обробка 

проводиться відразу всього георадарного профілю. Виділення корисного сигналу 

здійснюється за рахунок фільтрації сигналу, підбору правильного режиму підсилення 

сигналу, шляхом виділення певних амплітудних та частотних особливостей, 

притаманних об’єкту пошуку, які відрізняють його від оточуючого середовища, 

застосуванням процедур міграції для кращої локалізації об’єкта. 
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Для кожного георадарного профілю застосовується свій набір процедур обробки. 

Навіть на одній ділянці досліджень не завжди можна застосовувати аналогічні операції 

для отримання точних результатів. У майбутньому мають бути створені алгоритми 

автоматизованої обробки георадарних профілів для певних класів середовищ, які 

підвищать якість візуалізації даних та ефективність георадарних зондувань. 

Всі розглянуті пункти є, на думку автора, досить важливими при проведенні 

георадарних досліджень, їх поліпшення безперечно призведе до вдосконалення 

методики проведення таких досліджень та підвищення якості отримуваних результатів. 
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У роботі проаналізовано розвиток методик сейсмічного районування будівельних майданчиків на 

території України, а також основні нормативні документи, що їх регламентують. Встановлено, що 

існуюча методика сейсмічного мікрорайонування (СМР) містить ряд недоліків, які потребують 

виправлень. У результаті досліджень визначено шляхи її удосконалення та усунення недоліків. 

 

В работе проанализировано развитие методик сейсмического районирования строительных 

площадок на территории Украины, а также основные нормативные документы, которые их 

регламентируют. Определено, что существующая методика сейсмического микрорайонирования (СМР) 

содержит ряд недостатков, которые требуют исправлений. В результате исследований определено 

пути её усовершенствования и устранения недостатков. 

 

The paper analyses development of seismic zoning technique for building sites in Ukraine and the basic 

normative documents that regulate them. It was revealed that the working seismic microzoning technique 

contains some issues, which must be corrected. There were fixed the ways of seismic microzoning technique 

improvement and problems solution after carried investigations. 

 

Актуальність теми. Згідно українського законодавства, захист від землетрусів 

покладено на власників або управителів об’єктів. Однак, інформацію про те від чого 

слід захищатися, вони отримують від сейсмологів, які на основі існуючих геолого-

геофізичних матеріалів і з використанням рекомендованих нормативними документами 

методів визначають кількісні параметри сейсмічної небезпеки. Ефективність технічних 

заходів із сейсмічного захисту зростає зі збільшенням точності інформації про значення 

параметрів прогнозованих на будівельних (експлуатаційних) майданчиках землетрусів. 

Взагалі, сейсмічне районування, яке представляє собою прогнозування імовірнісних 

значень параметрів сейсмічної небезпеки, є складною та відповідальною проблемою 

сучасної сейсмології, і має високу соціальну, економічну та екологічну значущість. ЇЇ 
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наукова складність полягає в тому, що вона належить до прогнозів, які базуються на 

неповній інформації та недостатньо чітких методологічних позиціях. 

Історія досліджень. Перша офіційна нормативна карта з сейсмічного районування 

території колишнього СРСР була опублікована в 1937 р. Г.П. Горшковим. Наприкінці 

40-х рр. 19 ст. дослідження Г.П. Горшкова, І.Є. Губіна, С.В. Медведєва та ін. заклали 

основи сейсмогенетичного двостадійного методу оцінки сейсмічної небезпеки з 

елементами прогнозу. Його дотримувалися укладачі карт загального сейсмічного 

районування (ЗСР) 1957 р., 1968 р. та 1978 р. Однак, ці карти були детерміністськими 

та не враховували характеристики сейсмічного режиму сейсмоактивних територій.  

Вперше для країн колишнього СРСР загальне імовірнісно-детерміністське сейсмічне 

районування було представлене на картах ЗСР-97 для території Північної Євразії 

(Г.О. Гамбурцев, О.О. Гусєв. В.І. Уломов), у результаті якого було створено комплект з 

трьох імовірнісних карт ЗСР (ЗСР-97-А, ЗСР-97-В, ЗСР-97-С), які відображають різний 

ступінь сейсмічної небезпеки в балах шкали MSK-64 для середніх ґрунтових умов [4]. 

Згодом, у 2004 році, було створено комплект з трьох імовірнісних карт ЗСР (ЗСР-2004-

А, ЗСР-2004-В, ЗСР-2004-С) для території України. 

Одночасно з розвитком методології ЗСР, розвивалося і детальне сейсмічне 

районування (ДСР), яке базується практично на подібних підходах, але метою якого є 

знаходження сейсмоактивних тектонічних структур, які можуть викликати значні 

сейсмічні події на територіях розміщення важливих та особливо важливих об’єктів. 

Обсяги робіт з ДСР території є значно більшими і вимагають детальної інформації з 

геодинаміки, тектоніки, морфології, геології та геофізики. 

Методологія сейсмічного мікрорайонування (СМР) також постійно змінювалася та 

розвивалася. Основною метою СМР є – встановити приріст інтенсивності сейсмічних 

струшувань за рахунок локальних ґрунтових умов (геологічних, тектонічних, 

літологічних, гідродинамічних тощо). Питаннями СМР активно займалися С.В. 

Медведєв, В.В. Штейнберг, В.В. Севостьянов, О.М.Скляр, О.С. Альошин, 

Ф.Ф. Аптікаєв, М.В. Шебалін, C. Cornell [7], C. Lacave, P.-Y. Bard, M. Koller та інші. 

Стан проблеми та методи досліджень. В існуючих методиках ЗСР, ДСР та СМР 

присутні певні проблеми. Для їх вирішення необхідно удосконалювати самі методики 

та підбирати нові сейсмологічні, геолого-геофізичні, тектонічні та ін. дані, які 

характеризують геодинамічну і сейсмологічну активність на території України і в 

суміжних районах. Зупинимося детальніше на проблемних питаннях, які виникають 

при СМР будівельних майданчиків в сейсмічних зонах.  

СМР використовується для одержання кількісних оцінок сейсмічної небезпеки 

конкретного будівельного майданчика. Основними методами робіт з СМР є: 1) Метод 

сейсмо-геологічних аналогій; 2) Метод сейсмічних жорсткостей; 3) Метод реєстрації 

землетрусів, вибухів і високочастотних мікросейсм. 

Існує ряд нормативних актів, які регламентують проведення СМР для території 

будівельних майданчиків в Україні та світі: Державні будівельні норми В.1.1-12:2014 

[2]; Республиканские строительные нормы [6]; Єврокод-8 [8] та інші. Зазначені 

документи містять ряд «проблемних» положень. Коротко охарактеризуємо їх. 

В ДБН В.1.1-12:2014 говориться, що «сейсмічність майданчиків будівництва … слід 

визначати в залежності від сейсмічних властивостей ґрунту верхнього 10-метрового 

шару» [2, с.47, с.116]. Однак, потужність товщі, яка відповідає за спектральне 

наповнення сейсмічного сигналу, має визначатися з урахуванням висоти будівлі, 

літології розрізу, глибини до кристалічного фундаменту.  

У державних будівельних нормах залежність прискорення, швидкості і зміщення в 

коливаннях ґрунту від сейсмічної бальності дана у вигляді конкретної величини 
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[2, с.21]. Однак, слід зазначити, що більш коректно було б використовувати імовірнісні 

співвідношення, дані в роботах Штейнберга, Аптікаєва [1] та [3]. 

Важливим для СМР є також проблематичне використання формули Медведєва [5], 

яка оцінює приріст сейсмічної інтенсивності за рахунок погіршення сейсмічних 

властивостей ґрунтів Jв  при водонасиченні [6]: Jв Ке h 0 04 2, , де К – коефіцієнт, що 

залежить від літологічного складу ґрунтів; h – розрахункове положення рівня ґрунтових 

вод. При цьому коефіцієнт К приймається рівним: 1; 0,5 чи 0 у залежності від 

особливостей складу та стану ґрунтової товщі. Такий крок зміни значення К приводить 

до значного заниження або завищення оцінок Jв . Для уникнення помилкових оцінок 

Jв  слід будувати модель ґрунту за даними інженерно-геологічних вишукувань і 

знаходити значення К як середньозважене для товщі ґрунту під майданчиком.  

До кінця минулого століття СМР часто проводили не для конкретних будівельних 

майданчиків, а для цілих населених пунктів. Такі карти СМР було складно використати 

для проектування сейсмостійких об’єктів, оскільки на них було представлено 

прогнозовану сейсмічну бальність, не диференційовану за імовірністю не перевищення 

за стандартні інтервали часу. Сучасні методики розрахунку сейсмічних навантажень на 

будинки і споруди вимагають знання фізичних параметрів прогнозованих сейсмічних 

впливів. Найповніше вони задаються у вигляді розрахункових акселерограм, без яких 

не вдається врахувати резонансні ефекти в ґрунтах при землетрусах. 

Діючі в Україні нормативні документи передбачають, що при проведенні СМР 

будуть одержані акселерограми прогнозованих на майданчику сейсмічних коливань. 

Однак, в багатьох випадках необхідними є також знання велосиграм і сейсмограм. 

Останні, наприклад, потрібні для оцінки залишкових зміщень. 

Результати досліджень. Досвід проведення СМР дозволив визначити шляхи 

удосконалення його методики. А саме: 

- рекомендується розраховувати додаткові сейсмічні навантаження в спорудах 

з урахуванням навантаження ґрунтової товщі проектованою спорудою. При цьому 

об’єм досліджуваного ґрунту слід обирати з урахуванням параметрів проектованого 

об’єкту; 

- при прогнозуванні сейсмічних впливів на конкретний майданчик слід 

використовувати емпіричні співвідношення між сейсмічною бальністю та фізичними 

характеристиками коливань: зміщеннями, швидкостями, прискореннями, які 

представлено в роботах Штейнберга, Аптікаєва [1] та в додатку до [3]; 

- при визначенні приросту сейсмічної інтенсивності майданчика за рахунок 

РГВ необхідно використовувати замість пропонованого в нормативному документі [6] 

дискретного значення коефіцієнту К, його середньозважену величину, розраховану для 

моделі ґрунтової товщі з урахуванням обводнення кожного шару. 

Висновки. Важливою проблемою сучасної сейсмології є підвищення надійності 

ЗСР, ДСР та СМР. За результатами проведених досліджень виділено проблемні аспекти 

методики проведення СМР будівельних майданчиків на території України, які 

потребують удосконалення. СМР повинно ґрунтуватися на сучасних підходах до 

побудови моделей сейсмічності та використанні теоретичних розрахунків сейсмічних 

полів в складно-побудованих неідеально-пружних моделях геологічного середовища, 

навантаженого спорудою. Слід також розвинути технологію контролю можливої зміни 

несучої здатності ґрунтів та міцнісних параметрів споруди протягом її експлуатації.  
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ГЕОЕЛЕКТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШОВНИХ ЗОН 

 

Ширков Б.І., аспірант 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка  

 
Розглянуто структурно-тектонічне положення шовних зон кристалічних щитів. Виділено їх 

геологічні, геофізичні та геоелектричні особливості. На території багатьох щитів були проведені 

глибинні магнітотелуричні дослідження та побудовані геоелектричні моделі, зокрема тривимірні. Їх 

параметри чітко вказують на особливе положення шовних зон в межах докембрійських щитів. 

 

Рассмотрено структурно-тектоническое положение шовных зон кристаллических щитов. Выделены 

их геологические, геофизические и геоэлектрические особенности. На территории многих щитов были 

проведены глубинные МТ исследования и построены геоэлектрические модели, в частности 

трехмерные. Их параметры четко указывают на особое положение шовных зон в пределах 

докембрийских щитов. 

 

It is considered the structural-tectonic position of the shear zones of the crystal shields. Their geological, 

geophysical and geoelectrical feature are highlighted. On the territory of the most of the shields the deep 

magnetotelluric investigations were conducted and the geoelectrical models, including three-dimensional, were 

built. These parameters clearly point to the special position of the shear zones within the precambrian shields. 

 

Вступ. Процеси, що відбуваються на Землі, можуть мати як зовнішні, так і 

внутрішні джерела енергії. Літосфера є динамічною неоднорідною 

складнопобудованою багатофазною оболонкою [11], яка знаходиться під впливом 
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найрізноманітніших чинників як ендогенної, так і екзогенної природи і знаходиться у 

різноманітних станах. Природно, зі збільшенням глибини все більшого значення 

набувають внутрішні, глибинні процеси. Вони проявляються в особливостях будови 

тектоносфери як материків, так і океанів. 

Геолого-геофізична характеристика шовних зон. Шовні зони – протяжні лінійні 

структури, які відокремлюють суміжні мегаблоки шитів і які відрізняються від них 

будовою, складом і віком формацій, якими вони складені [11]. Зазвичай шовні зони 

молодше обмежуваних ними мегаблоків або, при багатоетапному формуванні, містять 

формації, які відповідають кільком етапам розвитку земної кори мегаблоків. Основні 

риси шовних зон: 

1) наявність характерних формацій, які відсутні або обмежено розвинуті у суміжних 

мегаблоках; 

2) інтерпретація цих структур як швів закриття раніше існуючих 

міжмікроконтинентальних басейнів і їх реконструкція як колізійно-субдукційних 

структур; 

3) інтенсивне тектонічне перетворення, переробка і розвинений метаморфізм; 

4) локалізація специфічних, притаманних шовним зонам, корисних копалин. 

На території платформ, фундаментом яких є породи докембрійського віку, якщо 

відбувається відокремлення блоків земної кори границями, на яких спостерігається 

різка зміна фізичних властивостей, стратиграфії або тектоніки, структурні незгідності, 

то такі межі є шовними зонами, особливо якщо вони зазнали тектонічної переробки у 

процесі зсуву [2]. Аналогічним чином, є кілька характеристичних геофізичних 

особливостей, які властиві сучасним зонам колізії, що допомагають у виділенні шовних 

зон в межах архей-протерозойских террейнів [1]. 

1. Занурення відбиваючих границь в земній корі, які накладаються, співпадіння їх 

проекцій на поверхню з зоною зсуву та висока швидкість в нижній частині земної кори 

може відбуватися уздовж неї. 

2. Занурення відбивачів у верхній мантії від шовної зони, яке показує сліди 

залучених у субдукцію порід. 

3. Парні гравітаційні аномалії: більш високі на території протерозойських терейнів, 

що пов’язані з гірськими породами земної кори високої щільності і менш помітні на 

терейнах архейського віку, обумовлені теригенними осадками давніх морських 

басейнів. Крім того, з іншого боку зони зіткнення можуть спостерігатися подібні 

аномалії [13], пов’язані з потовщенням кори і гравітаційними мінімумами по обидві 

сторони шовної зони. 

Результати геоелектричних досліджень шовних зон кристалічних щитів. 
Магнітотелуричні дослідження виявляють структури різного рівня електропровідності 

по обидві сторони від архей-протерозойської шовної зони. Також виявлена висока 

провідність рухомих поясів на невеликій глибині і вздовж шва, яка пов'язана з блоками 

насувів і флюїдами [1]. Крім того, геоелектричні дослідження виявляють похилі 

структури підвищеної електропровідності у верхній мантії, які визначаються 

флюїдонасиченими породами такими як серпентиніти. 

Такі висновки підтверджені численними дослідженнями в межах кристалічних 

щитів. Можна виділити такі головні особливості, що простежуються в межах усіх 

шовних зон півострову Індостан, Південної Африки та південно-східної Австралії [3-

10]: 

 підвищена електропровідність (низький питомий опір – близько 5-20 Ом∙м за 

даними тривимірного моделювання); 

 простеження аномалій електропровідності від самої поверхні; 
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 розташування поряд чи в межах високоомних блоків (10 000 – 50 000 Ом∙м); 

 прояви інтенсивного метаморфізму, значний рівень переробки, присутність 

флюїдів; 

 графітизація та сульфідизація. 

Висновки. Інформація про докембрійські платформи відіграє ключову роль в 

розумінні тектонічних процесів, які переважали на початку або в середині архейського 

часу. Багато питань досі залишаються без відповіді щодо кількість тепла, яка 

виділялася в той час, початок плитотектонічних процесів та їх особливості у ранній 

період розвитку Землі, залишків і проявів цих процесів у існуючих на сьогоднішній 

день тектонічних структурах. Найбільшою перешкодою є відносна рідкісність 

збережених архейських порід порівняно з імовірним утворенням земної кори під час 

архею і значна трансформація докембрійських структур через подальші вторинні 

тектонічні події [7]. 

Тим не менш, за допомогою геофізичних методів вдалося пролити світло на цю 

проблему. Дистанційні методи досліджень дали можливість для дослідження всієї 

земної кори і мантії. Значну роль в них відіграли методи глибинної геоелектрики. 

На території багатьох щитів були проведені глибинні МТ дослідження та побудовані 

геоелектричні моделі, зокрема тривимірні. Їх параметри чітко вказують на особливе 

положення шовних зон в межах докембрійських щитів. 
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ГЕОІНФОРМАТИКА 
 

 

МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ УРАНУ НА ЕКОЛОГІЮ 

УКРАЇНИ 

 

Козаченко Є.В., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 

У статті проведено дослідження, у ході якого опрацьована і систематизована доступна і відкрита 

інформація з літературних джерел і тематичних карт, що відображає стан проблеми моніторингу 

впливу розробки родовищ урану на екологію України. Побудовані тематичні карти земель досліджуваної 

території Кіровоградського уранового району Кіровоградської області із використанням 

багатоспектральних супутникових знімків, а також цифрового рельєфу місцевості. 

 

В статье проведено исследование, в ходе которого проработана и систематизирована доступная и 

открытая информация из литературных источников и тематических карт, которая отражает 

состояние проблемы мониторинга влияния разработки месторождений урана на экологию Украины. 

Построены тематические карты земель исследуемой территории Кировоградского уранового района 

Кировоградской области с использованием многоспектральных спутниковых снимков, а также 

цифрового рельефа местности. 

 

This article provides studies during which fully accessible and open information from the literature and 

thematic maps is processed and systemized, reflecting the state of monitoring  the impact uranium mining 

problem  on the ecology of Ukraine. Thematic maps were constructed of the study area lands Kirovograd 

uranium district in Kirovograd region using multispectral satellite imagery and digital terrain. 

 

Розвиток людського суспільства нерозривно пов’язаний з використанням природних 

ресурсів нашої планети, із споживанням різних видів енергії у все зростаючих 

масштабах. Основним джерелом енергії є Сонце. Багато сотень мільйонів років на 

Землі відбуваються процеси енергетичного обміну, перетворення і накопичення різних 

форм енергії, включаючи викопні енергетичні ресурси. В основі виробництва теплової 

та електричної енергії лежить процес спалювання копалин енергоресурсів – вугілля, 

нафти, газу. Масштаб добутку та витрачання копалин енергоресурсів, металів, 

споживання води, повітря для виробництва необхідної людству кількості енергії 

величезний, а запаси ресурсів, обмежені. Особливо гостро стоїть проблема швидкого 

вичерпування запасів органічних природних енергоресурсів [1, 5]. 

Саме за рахунок використання цих ресурсів, які не відновлюються природою, 

виробляється більша частина енергії в світі, тому надзвичайно важливо вивчати їх 

природу, властивості, склад, умови залягання, моніторинг видобутку тощо. 

У 30 країнах світу функціонує 440 ядерних реакторів, з яких 104 – у США, 59 – у 

Франції, 54 – в Японії, 31 – в Росії, 19 – у Німеччині. Україна має 13 діючих ядерних 

реакторів і посідає 10-те місце у світі за їх кількістю. До 2050 року фахівці прогнозують 

збільшення потужностей світової атомної енергетики щонайменше удвічі (існують 

пропозиції збільшення потужностей навіть учетверо). Це означає будівництво кількох 

сотень ядерних реакторів і відповідне нарощування виробництва ядерного палива. 
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Припущення про недостатню увагу до ядерної енергетики в ЄС не відповідає 

дійсності. В цих країнах середній рівень частки ядерної електроенергії сягає приблизно 

34-46% (тобто перебуває на рівні України).  

Проте, на сьогодні не існує жодного безпечного атомного реактора. На багатьох 

АЕС світу в результаті технічного дефекту чи людських помилок трапляються 

інциденти, що можуть призвести до аварії. Наслідки аварії на атомній станції значно 

перевищуватимуть матеріальні чи людські втрати, спричинені аварією на будь-якому 

іншому енергетичному об’єкті. За даними Державного комітету ядерного регулювання 

України на українських АЕС кожного місяця відбуваються 2-3 порушення у роботі 

реакторів.  

Уран є основною компонентою ядерної енергетики сьогодення як сировина для 

виготовлення ядерного палива та виробництва електричної і теплової енергії. Питання 

підтверджених і прогнозних запасів та визначення тенденцій видобування уранової 

сировини сьогодні є важливим для всіх без винятку країн світу. В процесі виробництва 

електроенергії на АЕС утворюються радіоактивні відходи, які залишатимуться 

небезпечними десятки тисяч років. Досі не існує безпечної технології утилізації, 

переробки та захоронення радіоактивних відходів.  

Збільшення кількості блоків на українських АЕС, збільшення частки атомної 

електроенергії (рисунок 1) та продовження строку експлуатації існуючих блоків, як 

заплановано урядом України в Енергетичній стратегії розвитку ПЕК до 2030 року 

призведе лише до збільшення радіоактивних відходів і нових ризиків для населення.  

 
Рисунок 1. Енергетична стратегія України до 2030 р. 

 

У місті Дніпродзержинську, Дніпропетровської області накопичено 42 млн. тонн 

радіоактивних відходів, які лишилися місту після виробництва зі збагачення урану. 

Урядова програма з безпечного захоронення відходів чинна з 2003 року, але досі нічого 

з передбаченого нею не виконано, більше того, знайдені нові радіоактивні захоронення 

на території міста [5].  

Україна за підтвердженими запасами та об’ємами видобування урану входить до 

першої десятки країн світу і є провідною в Європі. Проте в останні десятиріччя на 

уранових копальнях України склалася катастрофічна екологічна ситуація [1, 3, 4]. 

На території Кіровоградської області (рисунок 2) є високі концентрації радону, 

особливо в центральній частині, яка розташована на масиві гірських порід 

гранітоїдного складу з підвищеним вмістом радіоактивних елементів.  

Експлуатація копалень призвела до багатомільйонних збитків, загрози здоров’ю і 

погіршення умов проживання людей, зниження біологічного розмаїття. Недосконала 
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технологія розробки родовищ з використанням традиційних методів без особливих 

урахувань екологічних вимог зумовила прискорення процесів забруднення ґрунтів, 

повітря, підземних та поверхневих вод, призвела до активізації просідання земної 

поверхні, провалоутворення, ерозії тощо. Масштаби проявів просідання і супутніх 

процесів величезні.  

У зонах провальної небезпеки опинилися не лише території шахт і кар’єрів, а й 

численні ділянки за їх межами. 

 

 
Рисунок 2. Екологічна карта України 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ 

ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ДО ГЕОФІЗИЧНИХ ДАНИХ 

 

Кравченко Є.Г., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
В роботі представлені основні результати дослідження та порівняння п’яти поширених методів 

інтерполяції та апроксимації даних, алгоритми яких реалізовані на мові програмування Python. З метою 

створення адекватної порівняльної характеристики, за основу досліджень були взяті реальні геофізичні 

дані магнітометричних спостережень. Основні методи, які були проаналізовані - метод обернено 

зважених відстаней (IDW), Крайгінга (Kriging), Шепарда (Shepard), метод поліноміальної інтерполяції 

(polynomialinterpolation), сплайн-метод (spline). 

 

В работе представлены основные результаты исследования и сравнения пяти самых 

распространённых методов интерполяции и аппроксимации данных, алгоритмы которых реализованы 

на языке программирования Python. С целью создания адекватной сравнительной характеристики, за 

основу исследований были взяты реальные геофизические данные магнитометрических наблюдений. 

Основные методы, которые были проанализированы – метод обратно взвешенных расстояний (IDW), 

Крайгинга(Kriging ), Шепарда (Shepard), метод полиномиальной интерполяции (polynomialinterpolation), 

сплайн-метод (spline). 

 

This paper presents the main results of study and comparison five of the most famous approximation and 

interpolation methods, which have been realized by Python programming language. The real geophysical 

magnetometric data have been used for creation good enough comparative characteristics. The main methods, 

which have been analyzed are: IDW, Kriging, Shepard, polynomial interpolation and spline. 

 

Вступ. Геофізичні дані, як і будь-які інші геологічні дані, найчастіше отримуються в 

дискретному вигляді, що інколи призводить до невизначеності через неможливість 

оцінки значень параметрів в деяких точках простору (Рисунок 1, а). Численні методи 

інтерполяції та апроксимації дають змогу промоделювати майже будь-які дані з 

заданою точністю та знаходити значення параметрів в тих точках, де виміри не 

проводилися (Рисунок 1, б). Метою даної роботи є порівняння реалізацій основних 

алгоритмів інтерполяції та апроксимації, адаптування їх «під користувача» (створення 

зручного інтерфейсу) та порівняння алгоритмів між собою за реальними геофізичними 

даними.  

 
а)    б) 

Рисунок 1. Представлення даних: а) без інтерполяції; б) проінтерпольованих методом IDW. 

 

Методика. Метод обернено зважених відстаней. В основу покладене припущення, 

що чим менше відстань між об’єктами, тим більша між ними схожість. Значення 

властивості в шуканій точці буде найбільш схоже зі значеннями властивості в 

довколишніх опорних точках, і менш схоже зі значеннями в віддалених опорних точках 

[1].Степінь впливу точок регулюється степенем згладжувального коефіцієнту. Із 

збільшенням коефіцієнту, поверхня буде менш згладженою.  
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, 

де  - це оцінюване значення в точці , -відомі значення в точках вимірів 

,  -кількість точок,  -вагові коефіцієнти.  

 

Недоліком такого методу є те, що дані в просторі можуть розподілятися на 

обмеженій відстані та мати більш складний розподіл. Крім того, максимальні та 

мінімальні відмітки інтерпольованих значень можуть бути зафіксовані тільки у вузлах 

інтерполяції. 

Крайгінг. Геологічні поверхні можна розглядати як регіоналізовані змінні. Ці 

поверхні неперервні від точки до точки та корелюють на невеликих відстанях. Але 

точки, які знаходяться на великій відстані одна від одної є статистично незалежними. 

Цей метод можна застосовувати для побудови карт в ізолініях [3]. 

Крайгінг має статистично оптимальні властивості. Можливо, найбільш важливим є 

те, що цей метод забезпечує контроль помилки або невизначеності поверхні, що 

зображується ізолініями. Крайгінг використовує інформацію з напівваріограми для 

знаходження оптимальної кількості ваг, для оцінки поверхні в точках, відмінних від 

точок випробування. Так як напівваріограма є функцією відстані, то ваги змінюються 

відповідно до географічного положення точок випробування [3]. 

Метод Шепарда. Це модифікований метод IDW. Він дозволяє зменшити ефект 

«бичачого ока» за рахунок того, що на відміну від IDW, в якості параметра Z в точці 

( 00 , yx ), в області досліджень, використовує середнє зважене значення апроксимуючих 

функцій в цій точці. В загальному випадку використовуються не всі точки, а лише 

найближчі до шуканої. Коефіцієнти, як і в IDW обернено пропорційні відстані, але 

розраховуються за іншим принципом: 

00max

00max )(
)(

i

i

ii
dd

dd
xw




 , 

де 0id  - відстань від точки інтерполяції до і-ї точки, 0maxd  - це відстань до 

максимально віддаленої точки вибірки серед тих, які враховуються під час обчислень.  

Поліноміальна інтерполяція. Суть методу полягає у знаходженні поліному n-го 

степеню, який в вузлах інтерполювання дорівнював би заданим значенням функції 

(Рисунок 2).  

ii yxP )( ,  i=0,1…n, 

де )( ixP -поліном (n-1)-го степеню, ix  - вузли інтерполювання, iy - відомі значення у 

точці ix
.
 

Інтерполяційний поліном обчислюється за формулою
n
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де ia  - коефіцієнти інтерполяційного полінома. Якщо замість x використати кожен з 

вузлів інтерполювання, то отримаємо систему: 
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розв’язавши яку, приймаючи за невідомі коефіцієнти ia , можна побудувати 

інтерполяційний поліном, степінь якого буде на 1 менша, ніж кількість точок. 
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Сплайн-метод. Сплайн-функція, яка разом з кількома похідними неперервна на 

всьому заданому відрізку [a, b], а на кожному частковому відрізку [ ix , 1ix ] окремо є 

деяким алгебраїчним многочленом. Степенем сплайна називається максимальна по всім 

частковим відрізкам степінь багаточленів, а дефектом сплайна – різниця між степенем 

сплайна і порядком найвищої безперервної на [a, b] похідної. На практиці найбільш 

часто використовуються кубічні сплайни )(3 xS – сплайни третього степеня з 

неперервною, принаймні, першою похідною. При цьому величина 

)('

3 ii xSm  називається нахилом сплайну в точці ix . Якщо у вузлах [ 1, ii xx ] задані 

значення 1, ii ff , які приймає кубічний сплайн, то на частковому відрізку [ 1, ii xx ] він 

приймає вигляд [2]: 

 
Рисунок 2. Поліноміальна інтерполяція двовимірних даних 

 

12

1

2

2

2

1

13

1

2

3

2

1

3

)()()()())(2()())(2()(
)( 





 









 i

ii

i

ii

i

ii

i

ii m
h

xxxx
m

h

xxxx
f

h

hxxxx
f

h

hxxxx
xS  

Виконання роботи. В ході роботи були реалізовані основні методи інтерполяції 

двовимірних та тривимірних даних за допомогою мови програмування Python. Для 

візуалізації даних використовувався додатковий модуль matplotlib.pyplot, за допомогою 

якого в роботі були побудовані графіки та карти. За допомогою додаткового модуля 

wxPython, створений інтерфейс (Рисунок 2) для зручного введення/виведення даних. 

Для перевірки методів та проведення аналізу використовувалися дані магнітометричної 

зйомки. Вимірювалася індукція геомагнітного поля (В), роздільна здатність датчиків – 

0,01 нТл.  

Висновки. В ході роботи були реалізовані основні методи інтерполяції та 

апроксимації, за допомогою мови програмування Python, створена програма для 

зручного введення та інтерпретації даних; було встановлено, що метод обернено 

зважених відстаней та метод Шепарда найкраще підходять для рівномірно 

розподілених даних, метод Шепарда дозволяє зменшити «ефект бичачих очей». Під час 

проведення поліноміальної інтерполяції, важливо правильно обирати степінь полінома, 

оскільки він значно впливає на похибку інтерполяції. Зазвичай, степінь, вищий дев’яти 

застосовувати недоцільно. Метод Крайгінга, на відміну від усіх інших, скоріше будує 

статистичну модель реальності, ніж інтерполяційну модель. Він найкраще підходить 

саме для даних зі складним розподілом. Недоліком кубічного сплайну є те, що він 

здатен осцилювати в околі точки, яка істотно відрізняється від сусідніх. 
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університет імені Тараса Шевченка 

 
Робота присвячена визначенню елементів залягання гірських порід за допомогою засобів 

дистанційного зондування Землі. Наведені теоретичні відомості обґрунтування і приклади практичної 

реалізації запропонованої методики свідчать про її високу ефективність при розв’язанні задач 

структурної геології. Встановлені умови застосування й обмеження, що накладаються на методику. 

 

Работа посвящается изучению элементов залегания горных пород методами дистанционного 

зондирования Земли. Приведенные теоретические ведомости обоснования и примеры практической 

реализации предложенной методики свидетельствуют о её высокой эффективности во время решения 

задач структурной геологии. Установлены условия использования и ограничения, что накладываются на 

методику. 

 

This work is dedicated to identification of the dip of rock by Remote Sensing of the Earth. Given theoretical 

information and examples of practical implementation of the proposed method, the high effectivity during 

solution the problem of Structural Geology is shown. There are listed conditions of the use and limitation, which 

are imposed to this method.  

 

Вступ. Визначення елементів залягання гірських порід [1] (азимут простягання, кут 

падіння та азимут падіння) є кропіткою роботою, що здійснюється вручну 

безпосередньо в польових умовах із використанням спеціалізованих вимірювальних 

засобів (геологічного компасу). Часто фізичний доступ до відслонень гірських порід є 

ускладнений, а іноді неможливий. І навіть за умови наявності доступу до відслонення 

нерідко буває складно з’ясувати напрям падіння гірських порід, особливо в умовах 

обмеженого огляду відслонення та сукупності інших несприятливих зовнішніх 

факторів. Людина дуже легко може помилитись, що спричинить абсолютно невірний 

результат при побудові геологічної карти за отриманими даними. Також людина не 

завжди може зняти координати необхідної точки та елементи залягання порід 

безпосередньо. На знаходження необхідних точок, визначення елементів залягання, 

обхід всієї необхідної території витрачається багато часу. Завдяки методам 

дистанційного зондування Землі можна значно скоротити час, який затрачається на 

визначення координат точок виходів на поверхню гірських порід, а також, що 

надзвичайно важливо, дистанційне зондування дає змогу обирати необхідні точки, які є 

http://racechrono.ru/fizika-pochv
http://www.statistica.ru/branches-maths/interpolyatsiya-splaynami-teor-osnovy/
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недоступними для безпосереднього вимірювання координат та елементів залягання 

даного відслонення на місцевості.  

У даній роботі запропонований принципово інший підхід до задач визначення 

елементів залягання гірських порід. Головна ідея полягає у проведенні геологічного 

дешифрування матеріалів дистанційних зондувань [2]: на основі космознімків 

оптичного діапазону здійснюється локалізація на місцевості різних літотипів і 

простеження (векторизація у середовищі ГІС) контактів між ними; створені векторні 

шари охарактеризовуються атрибутивною інформацією – числовими значеннями 

координат по трьом координатним вісям (значення висоти отримується з цифрової 

моделі місцевості). За отриманим набором координат на основі методу найменших 

квадратів [3] розраховується рівняння площини, що апроксимує площину нашарування 

гірських порід, і координати вектора-нормалі до цієї площини. Надалі, шляхом 

нескладних геометричних перетворень, визначаються числові значення елементів 

залягання. Описаний алгоритм реалізований у середовищі ArcPy [5].  

Завдання. Визначаючи елементи залягання гірських порід, геологам завжди 

доводилось витрачати багато часу. Роблячи виміри вручну дуже легко зробити похибку 

або невірно визначити кут падіння чи азимут падіння, що негативно впливає на 

кінцевий результат. Визначаються методи залягання за допомогою геологічного 

компаса, який від звичайного туристичного відрізняється наявністю клинометра 

(прилад для вимірювання вертикальних кутів) та градусною шкалою лімба. Для 

визначення азимута на певну точку північну сторону компаса направляють на об’єкт, 

приводять компас у горизонтальне положення за допомогою рівня, виводять магнітну 

стрілку із фіксованого положення та, після того як стрілка зупиниться, знімають відлік 

– дані про азимут. Дуже часто компас доводиться тримати на рівні очей, через що із 

видимості зникає лімб та стрілка компаса – це спричиняє похибки під час проведення 

вимірів, а також, у кінцевому результаті, стає причиною невірно побудованої 

геологічної карти. Також недоліками польового визначення елементів залягання 

гірських порід є недоступність через природні умови дістатися до необхідного  

відслонення. Відслонення може бути у недоступному для людини місці як через певні 

умови залягання гірських порід, так і через погодні/сезонні умови визначення елементів 

залягання може бути смертельно небезпечним. Також на зняття точок всієї заданої 

території витрачається багато часу.  

Засоби дистанційного зондування Землі дають можливість набагато швидше, без 

ризику для життя, у будь-який час визначити елементи залягання гірських порід 

необхідної території нашої планети. Наразі в інтернеті як у вільному доступі, так і за 

певну плату можливо завантажити космічний знімок із бажаною розрізненістю 

зображення. Перевагою при використанні космічного знімку є те, що він дає 

можливість відразу побачити всю територію того, де відслонення виходить на денну 

поверхню. Дуже важливим є те, що в незалежності від природних умов, місця 

розташування відслонення можна отримати дані про будь-яку точку, головне аби 

знімок мав координатну прив’язку, тобто ніс інформацію про координатну систему. 

Різні космічні знімки несуть різну інформацію, це залежить від космічного апарату, 

який робив даний знімок, він якості знімка, від його формату, типу тощо. Так, для того, 

щоб отримати дані про висоту необхідно завантажити цифрову модель місцевості, 

наприклад, SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) [4].  

Автоматизований розрахунок елементів залягання гірських порід за даними 

дистанційних зондувань базується на математичній апроксимації поверхні нашарувань 

площиною: 

1 czbyax  
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де  x, y, z – координати;        a, b, c – шукані коефіцієнти. 

Розрахунки проводяться базуючись на методі найменших квадратів. Даний метод 

дозволяє побудувати найоптимальнішу (у сенсі мінімуму середнього квадратичного 

відхилення) площину. Вхідними даними є координати нанесених на карту точок. Для 

математичної моделі поверхні нашарувань система нормальних рівнянь запишеться 

наступним чином: 
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Дану систему рівнянь можна розв’язати різними способами, одним з яких є спосіб 

Крамера [5]. 

Внаслідок обрахунків будуть отримані шукані коефіцієнти a, b, c. За отриманими 

значеннями коефіцієнтів стає можливим обрахунок кута падіння a: 

222
arccos

cba

c




, 
а також визначення азимута падіння φ.  
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Висновок. Дана робота є прикладом ефективного використання методів 

дистанційного зондування Землі та програмування при вирішенні геологічних задач. 

Але, також запропонована методика має свої недоліки, які необхідно враховувати. Вона 

може бути застосована лише за умови, що космічний знімок є сприятливим для 

геологічного дешифрування місцевості (розчленований рельєф, відсутність суцільного 

рослинного покриву, відмінність різних літотипів у геометричних та спектральних 

характеристиках тощо). Окремої уваги заслуговує питання оцінки точності визначення 

числових значень елементів залягання гірських порід, що обумовлюється як 

характеристиками цифрових зображень (оптичних та цифрової моделі місцевості), так і 

точністю позиціонування інструментів векторизації в ГІС-середовищі при ручному 

опрацюванні космічних знімків. 

1. Д.В. Кравченко, В.В. Шевчук «Методичні вказівки до контрольної роботи зі 

структурної геології та геологічного картування для студентів заочного відділення» 

2. http://earthexplorer.usgs.gov – супутникові знімки. 

3. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/zhukov_n_n/MC_5-6.pdf – метод найменших 

квадратів. 

4. http://dwtkns.com/srtm/ – SRTM-файл. 

5. http://www.mathprofi.ru/pravilo_kramera_matrichnyi_metod.html – правило Крамера. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДБИТИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

МОДУЛЬОВАНИХ НИЗЬКОЧАСТОТНИМИ СЕЙСМІЧНИМИ ХВИЛЯМИ НА 

ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ГЛИБИННОЮ 

БУДОВОЮ ЗЕМЛІ 
 

Шульга Р.В., аспірант 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Розглядається явище поширення та джерела походження спектра природних сейсмічних шумів - 

мікросейсм. Аналізується зв’язок параметрів мікросейсмічних хвиль з геологічним середовищем. 

Пропонуються методи ідентифікації відбитих електромагнітних хвиль, що модульовані 

низькочастотними сейсмічними хвилями на даних ДЗЗ. Наводяться етапи обробки космічних знімків та 

результати чисельного моделювання явища. Обговорюються перспективи застосування мікросейсм для 

пошуку покладів вуглеводнів. 

 

Рассматривается явление распространения и источники происхождения спектра природных 

сейсмических шумов - микросейсм. Анализируется связь параметров микросейсмических волн с 

геологической средой. Предлагаются методы идентификации отраженных электромагнитных волн, 

модулированных низкочастотными сейсмическими волнами на данных. Приводятся этапы обработки 

космических снимков и результаты численного моделирования явления. Обсуждаются перспективы 

применения микросейсм для поиска залежей полезных ископаемых. 

 

Examined phenomenon of the spread and range of natural sources of seismic noise - microseism. Analyzed 

connection between microseismic waves parameters and geological environment. Proposed the methods of 

identification of reflected electromagnetic waves modulated low-frequency seismic waves on the data. Are given 

space images processing steps and the results of numerical modeling phenomena. Discussed prospects of 

microseism to search for mineral deposits. 

 

Визначення джерел та природи походження сейсмічних шумів - мікросейсм – 

проводиться вже декілька десятиліть. Експериментальні дослідження параметрів 

мікросейсмічних хвиль, зокрема амплітудно-частотних та фазових характеристик, а 

також співвідношення амплітуд на різних частотах, показали, що виникають 2 класи 

завдань: зв’язок параметрів мікросейсмічного випромінювання з параметрами 

первинних джерел випромінювання енергії і співвідношення параметрів мікросейсм з 

внутрішньою структурою Землі, літологією та параметрами геологічного середовища.  

Ефект наявності аномалій в низькочастотній частини спектра природних мікросейсм 

над нафтогазовими покладами відомий досить давно і спостерігається в різних 

нафтогазових регіонах. На даному ефекті заснований ряд методів пошуку і розвідки 

нафтогазових покладів. Разом з тим, щодо природи спостережуваного явища існують 

кілька точок зору, засновані на принципово різних геофізичних механізмах. Відомі 

теорії виникнення ефекту засновані або на гіпотезах генерації аномальних мікросейсм 

нафтогазових покладів, або на механізмах фільтрації мікросейсмічного фону 

геологічного середовища, що включає нафтогазовий поклад як відбиваючий кордон. 

Слід зазначити, що обидві групи гіпотез засновані на якісних міркуваннях і не 

дозволяють, в даний час, вирішити навіть пряме завдання у розрахунку параметрів 

спостережуваного аномального сигналу виходячи з параметрів покладів і геологічного 

середовища [1]. 

Для визначення теоретичної моделі ефекту і методів його практичного застосування 

для вивчення будови геологічного середовища, в першу чергу для виявлення і 

визначення параметрів покладів природних вуглеводнів, є складною проблемою. 

Основними напрямками вирішення цієї проблеми є: 
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Практичне дослідження даного явища, визначення статистичних характеристик  

спектральних змін мікросейсм, визначення зв’язку спостережуваних параметрів 

мікросейсм з геологічним середовищем, та розробка методики ідентифікації сигналу 

від шумів. 

Розробка фізичної і математичної моделі явища, розробка методів рішення прямих і 

обернених задач, розробка обчислювальних алгоритмів їх вирішення для реалістичних 

моделей геологічного середовища за прийнятний час обчислень. 

Об’єктом дослідження – неоднорідності верхньої частини земної кори, як джерело 

вторинної емісії сейсмічних хвиль. 

Предметом дослідження – процес ідентифікації відбитих електромагнітних 

випромінювань модульованих  низькочастотними сейсмічними хвилям на даних 

дистанційного зондування та їх зв’язок з глибинною будовою Землі. 

Таким чином, під впливом мікросейсм неоднорідності геологічного середовища 

будуть формувають на поверхні мікрозміщення частинок грунту, води, аномалії 

рослинності, мікрорельєф та ін. Реєстрація супутниками відбитих електромагнітних 

випромінювань від денної поверхні модулюються цими мікрозміщеннями денної 

поверхні. Зовнішнім проявом цих процесів на поверхні Землі є так звані малі кільцеві  

структури (МКС) [3]. Мікросейми мають форму конусів, вершини 

яких(енергогенеруючі центри) [3] рознесені на глибині і дають у проекції на 

горизонтальну площину в полі тяжіння Землі концентричні кола.  

Використовуючи ці початкові фізичні передумови, була розроблена системна 

методологія структурометричного аналізу і створена універсальна комплексна 

комп'ютеризована методика, що дозволяє проводити науковий аналіз, прогнозувати 

розміщення і встановлювати різні параметри нафтогазових покладів та інших об'єктів 

геологічного середовища. 

Етапи обробки даних. Для ідентифікації електромагнітних випромінювань 

модульованих мікросейсмами на космознімках розроблено такі етапи обробки 

зображення. 

1. Оцінка інтегральної якості вихідного зображення (градаційна і структурометрична 

корекція) – максимальне використання динамічного діапазону яскравості і зниження  

шумів вихідного зображення, зумовлених просторовою дискретизацією зображення. 

2. Модифіковане перетворення Фур’є (просторова фільтрація Фур’є) – виділення  

області з відносно мінімальними значеннями амплітуди гармонічних складових  

вихідного зображення, які відображені темними тонами.   

3. Растрування первинного структурного зображення – переведення зображення у 

бінарний вигляд за допомогою алгоритму Еванса, що виділяє ділянки зображення з  

негативною гауссовою кривизною. Для власного дослідження використано власний 

алгоритм на основі алгоритму Еванса. Отримана картина очищена від природних і  

антропогенних шумів. 

4. Екстракція МКС за допомогою шаблонів – масиву кілець із змінним радіусом [4]. 
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Рисунок 1. Карта щільності МКС для перерізу на глибині 650 м, з виділеними неоднорідностями 

підтвердженими свердловинними даними. 

 

Висновок. Можливість ідентифікації відбитих електромагнітних випромінювань 

модульованих мікросейсмами на даних дистанційного зондування надасть змогу 

досліджувати глибинну структуру Землі, літологію та параметри геологічного 

середовища. Це збільшує можливості використання космознімків для пошуку та 

локалізації покладів корисних копалин, що в свою чергу зменшить витрати на геолого-

пошукові роботи.  
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Рисунок 1. Ілюстрація формування простору ознак. 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНИХ ПІДНЯТТІВ ЗА ДАНИМИ 

ДИСТАНЦІЙНИХ ЗОНДУВАНЬ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАТОРА БАЙЄСА 

 

Ягорлицька К.П., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
Доцільність залучення методів класифікації даних ДЗЗ для вирішення задач пошукової геології і 

геофізики базується на обґрунтованих припущеннях (що не раз демонструвалося багатьма 

дослідниками) про зв'язок глибинної будови надр (структурно-тектонічної ситуації) з сучасним 

рельєфом, характером гідромережі, геоморфологічних, геоботанічних та іншими (аж до 

антропогенних) ознаками [1,2]. Перевага класифікатора Байєса, полягає не тільки у визначенні 

належності об'єкту до певного класу, але і в обчисленні ймовірності такої приналежності Це дає 

можливість на основі формалізованого кількісного критерію спрогнозувати наявність структурно-

тектонічних підняттів, потенційно перспективних на вміст вуглеводнів. 

 

Целесообразность привлечения методов классификации данных ДЗЗ для решения задач поисковой 

геологии и геофизики базируется на обоснованных предположениях (что не раз демонстрировалось 

многими исследователями) о связи глубинного строения недр (структурно-тектонической ситуации) с 

современным рельефом, характером гидросети, геоморфологическими, геоботаническими и другими 

(вплоть до антропогенных) признаками. Преимущество классификатора Байеса не только в отнесения 

объекта к определенному класу, а и в вычислении вероятности такой принадлежности. Это дает 

возможность на основе формализированного количественного критерия спрогнозировать наличие 

структурно-тектонических возвышений, потенциально перспективных на содержание углеводородов.  

 

The practicability of attracting classification methods to Earth remote sensing data for the solving geology 

and geophysics search problems is based on reasonable supposes (which were demonstrated by many 

researchers) about the connection of deep subsurface structure with the modern topography, the nature of 

drainage, geomorphological, geobotanical and other (up to man-made) features. The advantage of the Bayes 

classifier is not only in the referring to a specific object class, but also in the calculation of the probability of  

accessory. This makes it possible on the basis quantitative criteria predict the presence of tectonic elevations 

potentially promising hydrocarbon content. 

 

На практиці при вирішення класифікаційних завдань домінують два підходи - 

піксельна і об'єктна класифікації. У даній роботі застосовано перший підхід. Область 

дослідження охарактеризована сукупністю растрових шарів з ідентичними 

геопросторовими параметрами, але різного семантичного наповнення.  

Таким чином, за растрового представлення області дослідження кожна елементарна 

комірка (піксель) описується вектором ознак, компонентами котрого виступають 

значення усіх растрових шарів в цільовому пікселі (рисунок 1) Сукупність векторів 

ознак, побудованих для усіх пікселів в межах області дослідження, підлягає 

класифікації, результати якої найчастіше відображаються з використанням кольорових 

шкал (осередки, віднесені до одного класу, мають однаковий колір). 
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В якості ознак в даному дослідженні розглядаються растрові тематичні шари, 

отримані за результатами дистанційних зондувань Землі, а також розраховані на їх 

основі похідні продукти: теплові поля, мінеральні індекси, щільність мережі 

лініаментів, морфометричні параметри рельєфу тощо. Дані ознаки формують простір 

ознак (евклідів простір), в котрому кожен піксел охарактеризований вектором ознак. 

Сукупність векторів піддавалися класифікації без навчання методом ISODATA з метою 

формування набору кластерів, компактних згідно певного критерію. Використовуваний 

алгоритм кластеризації ISODATA передбачає апріорне задання необхідного числа 

кластерів. При цьому, згідно з критерієм групування, що використовується, в результаті 

кластеризації можливе утворення меншої їх кількості. Тоді процес кластеризації 

зупиняється на досягнутому рівні оптимального розбиття.  

Мета роботи полягає у розробці альтернативного підходу до пошуків перспективних 

на вуглеводні структурних пасток, що базується на принципах керованої класифікації. 

Навчальна множина представлена сукупністю векторних полігональних об’єктів, що 

оконтурюють відомі структурні підняття, визначені за результатами 2D- і 3D-

сейсморозвідувальних робіт (рисунок 2). 

Реалізація поставленої мети передбачала визначення кластера (або групи кластерів), 

який з найбільшою ймовірністю буде локалізувати об’єкти пошуку. 

Для вирішення поставленого завдання реалізовувався ймовірнісний підхід, який 

базується на вирішальному правилі Байєса [3] : 
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)( iEAP  – апостеріорна ймовірність, що визначається як частка площі i-го кластера, 

який потрапив в контур тектонічних підняттів, по відношенню до повної площі i-го 

класу в межах досліджуваної території. 

)( iEP  – апріорна ймовірність того, що довільна точка з досліджуваної території буде 

належати до i-го кластеру. Визначається як частка сумарної площі i-го кластера по 

відношенню до сумарної площі території. 

Виконання запропонованого підходу було здійснено в ГІС-середовищі (ArcMap). На 

виході алгоритму утворюється растр, кожен піксел якого відображає ймовірність 

знаходження структурних підняттів у межах території дослідження (рисунок 3). 

Аналізуючи отримані результати, можна сказати, що кластери з найбільшою 

ймовірністю (червоний колір) мають достатньо стійку просторову кореляцію з 

вхідними структурно-тектонічними підняттями. Відповідно, можна очікувати, що на 

інших ділянках області досліджень, не вивчених пошуково-розвідувальними 

геофізичними методами, локалізація таких кластерів позначає потенційно перспективні 

площі. Вони можуть мати перший пріоритет для подальшого вивчення. Кластери, 

зображені помаранчевим і жовтим кольорами, – другий пріоритет. А кластери, 

відображені у відтінках зеленого (низька ймовірність), позначають ділянки, які 

вважаються не перспективними на пошуки вуглеводнів. 
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Рисунок 2. Територія дослідження у межах Рисунок 3. Тематичний шар, що характеризує 

Дніпровсько-Донецької Западини.    ймовірність локалізації об’єктів пошуку.      

 

Геологічна змістовність результатів класифікації повинна визначатися на підставі 

експертних оцінок, що враховують усю відому геолого-геофізичну інформацію по 

області досліджень, отриману незалежним чином. 
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ГЕОХІМІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, ПЕТРОЛОГІЯ 
 

 

ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ВИКОПНИХ 

ГРУНТІВ 

 

Бастригіна Т.М., науковий співробітник 

ДУ «Інститут геохімиії навколишнього 

середовища НАН України» 

 
У статті представлені результати визначення вмісту мікроелементів у палеогрунтах 

стратиграфічних розрізів. Визначені основні геохімічні пари елементів, одна з яких характеризує 

спадковість певних мінералів із нижніх горизонтів розрізів. 

 

В статье представлены результаты опредения содержаний микроэлементов в палеопочвах 

стратиграфических разрезов. Установлены основные геохимические пары элементов, одна из которых 

указывает на наследственность в ассимилировании определенных минералов из нижележащих 

отложений разрезов. 

 

The article presents results of the study of trace elements in paleosoils of key geological sections. The main 

geochemical pairs of trace elements which characterize the heredity in assimilation of certain minerals from 

subjacent older deposits were determined.  

 

Природні зміни компонентів біосфери - є звичайний стан, який добре досліджений за 

останні 1,5-2 млн. років. Вони знаходять своє відображення у вивченні геохімічних 

особливостей змін грунтового покриву, який здатен зберігати «память» про минулий 

стан біофери [1, С.34-40; 2, С.136-137; 6, С.199-212]. Для зясування еволюційних 

процесів педогенезу та вирішення еколого-геохімічних питань голоцену важливо мати 

інформацію про поведінку макро- і мікроелементів у грунтовому покриві, встановити 

геохімічні закономірності мікроелементного складу викопних грунтів на протязі 

голоцену. 

Обєктами досліджень стали опорні геологічні розрізи стратотипи, розташовані на 

території України в лісостеповій та степовій ландшафтно-геохімічних зонах. Загальною 

рисою вивчених розрізів є ритмічно шаруваті потужні горизонти лесів і викопних 

грунтів, які відображають послідовний запис розвитку осадкоутворення з чітко 

вираженими літологічними особливостями ландшафтних зон [5]. Дослідження зразків 

викопних грунтів із розрізів проводився польовим морфолого-генетичним методом у 

комплексі з фізико-хімічними методами (рентгено-структурним, хімічним, 

спектральним, атомно-абсорбційним, радіовуглецевим 12С та ін.). 

Визначення абсолютного віку сучасних грунтів радіовуглецевим методом показав, 

що швидкість накопичення осадків для розрізів лісостепової зони складає 18 см за 1000 

років, а для розрізів степової зони - 10 см. Отримані дані співпадають з раніше 

отриманими результатами для голоценових грунтів Руської рівнини [1, С.34-40]. 

Вивчення різновікових відкладів грунтового покриву на цій території показало, що 

природні процеси з інтервалом 100 тис років за останні мілліон років мали схожу 

направленість. Вченими виявлено цикли грунтоувторення 2-2,5 тис років, а їх кількість 

узгоджується з кількістю термічних максимумів за останні 20 тис років на кривій 

МсElroy [6, С.199-212]. 

Аналіз мікроелементного складу викопних грунтів проводився методом 

напівкількісного спектрального аналізу, результати наведено у таблиці. Методом 

атомної абсорбції визначався вміст міді, цинку, свинцю в гумусових горизонтах 
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сучасних і викопних грутнів [3]. Геохімічною особливістю розподілу мікроелементів у 

палеогрунтах стратиграфічних розрізів лісостепової та степової зон є збільшення вмісту 

міді в гумусовому шарі горизонтів. Ця закономірність насамперед повязана з 

геохімічною активністю міді, що вказує на її тісний звязок з гуміновими кислотами 

палеогрунтів [4, 5]. 

 

Таблиця 1. Вміст мікроелементів у палеогрунтах Лісостепової та Степової зон, мг/кг 

 

Використання геохімічних методів дозволило встановити подібну тенденцію в 

розподілі мікроелементів за сумою накопичення основних мікроелементів у 

палеогрунтах стратиграфічних розрізів [7]. Одним із геохімічних показників 

інтенсивності процесів грунтоувторення є кількість біомаси, що надходить у ґрунт за 

визначений проміжок часу. Для палеогрунтів показник розраховувався за сумою 15 

мікроелементів і за сумою біологічно активних елементів: Mo, Cu, Zn, Ni, Co, Mn [7, 

С.170-180]. Результати показали, що за сумою біологічно активних елементів 

палеогрунти наближені до сучасних грунтів. 

Встановлено інформативні геохімічні пари елементів для викопних грунтів за 

геохімічним показником інтенсивності накопичення/виносу мікроелементів із 

різновікових горизонтів [4]. Для розрізів лісостепової зони це геохімічні пари Mn/Cu і 

Cu/Ni, а Ti/Zr є загальним геохімічним показником для обох зон. Вони характеризують 

направлене збільшення/зменшення вмісту мікроелементів у розрізах, а також, що більш 

Е
л
ем

ен
т Дофіновський викопний грунт (Df) Вітачевський викопний грунт (Vt) 

Лісостепова 

зона 

Степова зона Лісостепова 

зона 

Степова зона 

північна 

підзона 

південна 

підзона 

північна 

підзона 

південна 

підзона 

Pb 15 20 20 23,8 21,3 26,7 18,3 17,5 18,3 20 23,8 21 28,3 

Sn 2 3 2,6 3,3 2,5 2,3 2,9 3 3,2 2,8 3 2,8 3 

Ti 6000 6000 6000 5250 4250 3000 4833,3 5500 5833,3 5333,3 5250 4600 3666,7 

Mn 275 600 560 550 500 566,7 450 550 500 600 550 560 566,7 

Nb 15 20 14 16,3 12,5 10 13,3 20 19,2 15 15 14 11,5 

Ga 9 10 9,6 10,5 7,5 8,7 9,3 10 10,8 9,3 10,5 10 9,7 

Cr 60 80 92 137,5 115 110 73,3 90 101,7 73,3 112,5 120 133,3 

Ni 20 30 28 40 25 40 29,2 30 33,3 25 35 29 51,7 

Co 6 10 9,2 8 9,5 8,7 6 10 9,8 5,3 7,5 10,8 9,7 

Mo 0,9 1,5 1,6 1,9 1,9 2,3 0,9 1,5 1,6 1,5 2,3 2 2,1 

V 50 53,3 62 60 45 56,7 50 60 53,3 56,7 60 60 55 

Cu 15 25 24 30 20 26,7 33,3 25 34,2 15 32,5 23 29,2 

Zn 20 80 56 85 45 43,3 58,3 70 90 50 80 56 80 

Zr 200 300 280 300 212,5 233,3 258,3 250 300 300 300 280 266,7 

Y 15 43,3 14 16,3 12,5 11,7 17,5 20 22,5 20 16,3 16 15,8 

P 500 800 680 750 600 733,3 450 600 550 800 800 600 766,7 

Sr 175 145 170 149,8 300 1400 182,5 145 147,5 150 162 300 758,3 

Sc 8 8 8 12,5 8 8,7 8,7 8 8 10 11 8,4 11,7 

Li 9 13,3 16 20 13,8 16,7 15 15 16,7 11,7 17,5 15 27,5 
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молоді горизонти асімулюють визначені мінерали із більш давніх горизонтів розрізу [4, 

5]. 

Встановлені геохімічні показники для стратиграфічних горизонтів розрізів 

відображають зміну інтенсивності грунтоутворення за певний проміжок часу, а 

присутність в розрізі шарів палеогрунту вказують на циклічні й направлені зміни 

кліматичних умов на протязі голоцену. Палеоґрунти за геохімічними показниками та 

комплексом природніх властивостей наближені до сучасних ґрунтів. Таким чином, по 

ряду геохімічних показників викопні ґрунти можна розглядати як геохімічні «репери», 

де необхідна дотехногенна інформація про стан навколишнього середовища 

компонентів ландшафту. 
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Об’єктом дослідження авторів були специфічні «гібридні породи»: монцоніти, монцонорити, 

монцогабро-норити, монцодіорити та сієніти, що асоціюють з габроїдами, які розповсюджені в 

анортозит-рапаківігранітних комплексах (АРГК) Українського щита. Всі отримані дані (геологічна 

позиція, мінералогічні, петрографічні та геохімічні особливості) свідчать про магматичне походження 

гібридних порід у результаті змішування (magma mingling) високотемпературної базитової магми з 

більш низькотемпературною гранітоїдною в рідкому або напіврідкому стані.  
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Объектом исследования авторов были специфические «гибридные породы»: монцониты, 

монцогаббро-нориты, монцонориты, монцодиориты и сиениты, ассоциирующие с габброидами, 

распространенными в анортозит-рапакивигранитных комплексах (АРГК) Украинского щита. Все 

полученные данные (геологическая позиция, минералогические, петрографические и геохимические 

особенности) свидетельствуют о магматическом происхождении гибридных пород в результате 

смешения (magma mingling) высокотемпературной базитовой магмы с более низкотемпературной 

гранитоидной в жидком или полужидком состоянии.  

 

The object of research was specific "hybrid rocks": monzonites, monzonorites, monzogabbro-norites, 

monzodiorites and syenites that associated with gabbroids distributed in anorthosite-rapakivi-granite complexes 

(ARGC) of the Ukrainian Shield. All the obtained data (geological position, mineralogical, petrographical and 

geochemical features) testify to magmatic origin of hybrid rocks as a result of mingling of high-temperature 

basic magma with more low-temperature acid one in liquid or semi-liquid states.  

 

Звичайним петрографічним представником плутонів анортозит-рапаківігранітної 

формації (АРГФ) Українського щита є так звані гібридні породи монцонітового складу. 

Незважаючи на тривалу історію досліджень, саме ця група порід досі лишається 

найменш вивченою у всіх відношеннях. З огляду на специфічну геологічну позицію та 

речовинний склад, найбільш жваву дискусію викликає їх петроґенезис. Так, стосовно 

походження гібридних порід Коростенського плутону маємо широкий спектр думок: 

1) автори відомої монографії [1], а також [2, 9, 14], утворення монцонітоїдів, як і усіх 

інших представників АРГФ, пов'язують з кристалізаційною диференціацією єдиної 

материнської магми «чистої лінії»; 

2) існує точка зору [12] про те, що монцонітоїти є результатом кристалізації основної 

магми контамінованої матеріалом коростенських гранітів, тобто останні вважаються 

давнішими за габроїди;  

3) близький до попереднього механізм утворення пропонують [3], припускаючи 

диференціацію основної магми, контамінованої матеріалом більш давніх порід з 

оточення плутону; 

4) гіпотезу про формування монцонітоїдів із гібридного розплаву, що виник в 

результаті змішування двох магм – кислої та основної, запропонував [11]; 

5) переважна ж більшість сучасних вчених [5, с.873-876, 6, 8, 13] вважає що, породи 

гібридної лінії утворилися в результаті контактово-метасоматичної дії кислої магми на 

вже тверді основні породи.  

Визначення механізму формування гібридних порід може мати неабияке значення  

при вирішенні цілої низки дискусійних питань, що стосуються вікових та генетичних 

співвідношень головних петрографічних представників АРГФ – гранітоїдів та 

габроїдів. Послідовність формування останніх вивчалася багатьма дослідниками на 

протязі довгого періоду. Точка зору про більш молодий вік гранітоїдів Коростенського 

плутону по відношенню до базитових порід [1, 6, 13, с.466-471] в останні часи 

закріпилися достатньо міцно. Але сучасні дані ізотопного датування [7, с.34-47] в 

новому світлі підкреслили виявлені попередниками геологічні та петрологічні 

неузгодження в цьому питанні і спонукають знову повернутися до цієї проблеми.  

Досліджувані гібридні породи розвинені, переважно, в області контактів габро-

анортозитових масивів з рапаківі та рапаківіподібними гранітами, де тяжіють до 

крайових габроїдних інтрузій, що облямовують більшість габро-анортозитових масивів 

Коростенського плутону. Однак, зустрічаються й самостійні інтрузивні тіла гібридних 

порід, вкорінені в центральні частини габро-анортозитових масивів. За структурно-

текстурними особливостями, мінеральними парагенезисами та хімічним складом 

гібридні породи займають проміжне положення між габроїдами та гранітоїдами 

плутону. Це лейкократові плагіоклаз-лужнопольовошпатові породи з помірним, до 
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малого, вмістом кварцу або й без нього, серед яких звичайно розрізняються монцоніти, 

монцонорити, монцогабро-норити, монцодіорити та сієніти. Частина з них 

відповідають іноземним назвам – мангерит, йотуніт та кенталеніт. Авторами отримані 

принципово нові данні, які підтверджують гіпотезу В. Соболєва [11], що пояснює 

походження монцонітоїдів явищами гібридизму. Під останніми розуміється  

магматичне змішування (magma mingling) високотемпературного базитового розплаву з 

більш низькотемпературним гранітоїдним в рідкому або напіврідкому стані. Прояви  

гібридизму вперше були виявлені та досліджені авторами в межах Малинського масиву 

рапаківі та його оточенні [4, с.23-26, 10, с.66-81]. Характерними геологічними та 

петрографічними ознаками магматичного змішування є звивисті взаємопроникні 

контакти з розгалуженими жилоподібними відособленнями та ін’єкціями фаяліт-

геденбергітових гранітів (граносієнітів) в базитах, частково-загартовані контакти з боку 

базитів при звичайній відсутності зон загартування в гранітах, наявність в гранітах 

магматичних базитових включень з характерною подушковою морфологією та 

загартованими краями, поява в базитах овоїдних вкраплень лужного польового шпату, 

інколи – з маргінаційними оболонками плагіоклазу. Авторами доводиться, що, як 

наслідок магматичного змішування, виникають гібридні породи з вкрай 

невитриманими структурно-текстурними особливостями та змішаними мінеральними 

парагенезисами: монцоніти, монцонорити, монцогабро-норити, монцодіорити, сієніти, 

тощо.  

Мінеральний склад монцонітів та монцоноритів, монцогабро-норитів 

Коростенського плутону представлений: плагіоклазом, K-Na польовим шпатом, 

кварцом, піроксенами, амфіболами, олівіном, біотитом та ільменітом. В гібридних 

сієнітах зростає вміст лужних польових шпатів, за рахунок зменшення вмісту 

плагіоклазу. Хімічний склад плагіоклазів змінюється від андезин-лабрадору Or2-3Ab46-

50An47-51 – в габро-монцонітах, до андезину Or1-3Ab58-68An30-39 – в монцонітах. 

Найменшою основністю An26-30, звичайно, характеризуються плагіоклази з гібридних 

сієнітів, що зближує їх з гранітами рапаківі. Подекуди, і в монцонітах основність 

плагіоклазу може зменшуватись до олігоклазу An24-28. Натомість, в ядрах поодиноких 

фенокристів вона, навпаки,  зростає до An48- 51. K-Na польові шпати  гібридних порід 

Or75-87Ab13-23An1-4, подібно до польових шпатів з рапаківі та рапаківіподібних гранітів, 

характеризуються високим вмістом альбітової складової. Кварц характерний не для 

усіх гібридних порід. Поруч з кварцовими монцонітами та сієнітами зутрічаються й 

безкварцові відміни. Піроксени монцонітів, монцоноритів та монцогабро-норитів 

представлені інвертованим піжонітом (XFe=0.63-0.81) та авгітом (XFe =0.52-0.71), 

помітно більш залізистими, порівняно з піроксенами габроїдів. В гібридних сієнітах 

присутній клінопіроксен ферогеденбергітового складу (XFe=0.92-0.99). Рогова обманка, 

звичайно, кількісно підпорядкована піроксенам, в багатьої випадках вона, взагалі, 

відсутня. Її залізистість (XFe)  закономірно збільшується від 0.76 – в монцонітах до 0.93-

0.99 – в гібридних сієнітах. Олівін, також зустрічається не в усіх різновидах гібридних 

порід. Залізистість олівінів зростає від 0.81-0.82 в габро-монцонітах до 0.93-0.94 в 

монцонітах, сягаючи максимуму XFe=0.98 в сієнітах. Так само зростає залізистість 

біотитів від 0.42-0.52 – в габро-монцонітах,  до 0.71-0.72 в монцонітах. Звичайними 

акцесорними мінералами гібридних монцонітів та сієнітів є апатит та циркон, ільменіт, 

Ti-магнетит, баделеїт. Вміст перших двох може сягати промислових концентрацій. 

Можна припустити, що гібридні породи разом з гранітоїдами коростенського 

комплексу слугують важливим джерелом постачання циркону в розсипища. 

Особливості мінерального складу та хімізму породоутворюючих мінералів визначають 

специфічну геохімію гібридних порід Коростенського плутону. При вмісті SiO2, 

проміжному між притаманним гранітоїдам та базитам плутону, сумарна лужність в 
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гібридних породах сягає гранітної, а в деяких випадках і перевищує. Але коефіцієнт 

агпаїтності (K+Na)/Al завжди менший за одиницю, що віддзеркалює відсутність в їх 

складі фельдшпатоїдів, лужних піроксенів та амфіболів. Сумарна залізистість 

Fe/(Fe+Mg) змінюється в межах 0.70-0.95, віддзеркалюючи високодиференційований 

залізистий склад мафічних мінералів гібридних порід. Порівняно з середнім складом 

монцонітів інших формаційних типів, досліджувані монцоніти містять більше TiO2, 

FeO та Р2О5, але менше MgO та CaO, за умов близького вмісту SiO2. Порівняно з 

кларками для середніх порід, вони збагачені P, Ti, Co, Sr, Zr, Nb, Ta, Mo, Ba, Hf, але 

збіднені Rb, Pb, Th. Вміст рідкісних земель в монцонітах у 110-140 разів перевищує 

хондритовий з помітним переважанням легких лантаноїдів та слабкою негативною 

європієвою аномалією. Ізотопні відношення 87Sr/86Sr=0.70187-0.70334 та εNd=-1.2-(-1.4) 

свідчать про нижньокорове магматичне джерело. Порівняно з середнім складом 

нижньої континентальної кори, гібридні породи збагачені всіма несумісними 

елементами, за виключенням Sr. Загалом, концентрації несумісних елементів в них 

наближуються до рівня, властивого гранітоїдам коростенського комплексу але, на 

відміну від останніх, в них відсутні негативні аномалії Ва, Ti та Р. Для розподілу 

мікроелементів в монцонітах визначальними є позитивна аномалія Р і негативні – Та та 

Sr, які зближують їх з габроїдами коростенського комплексу. 
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БАРІЙ У БЮВЕТНИХ ВОДА М. КИЇВ 

 

Злобіна К.С., канд.геол.наук, м.н.с. 

ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України 

 
Показано вміст барію у бюветних водах адміністративних районів міста. Встановлено наявність 

барію у породах геологічного розрізу. Розраховано коефіцієнт парної кореляції барію з 

макрокомпонентами і важкими металами. Зроблено припущення про природне походження барію у 

підземних водах сеноманського і юрського водоносних горизонтів. 

 

Показано содержание бария в бюветных водах административных районов города. Установлено 

наличие бария в породах геологического разреза. Рассчитан коэффициент парной корреляции бария с 

макрокомпонентами и тяжелыми металлами. Сделано предположение о природном происхождении 

бария в подземных водах сеноманского и юрского водоносных горизонтов. 

 

Barium content in Kyiv’s distinct pump room water is shown. The presence of barium in investigated rocks 

has been established. Pair correlation coefficient of barium with macrocomponents and heavy metals has been 

calculated. Assumption has been made about the natural origin of barium in the underground water of Senoman 

and Jurassic aquifers. 

 

З 1997 року на території столиці України працює широкомасштабна програма 

забезпечення жителів підземною питною водою за допомогою системи колонок 

(бюветів). Таке водопостачання здійснюється у більш ніж 180 бюветних комплексах, 

що стало можливим завдяки використанню прісних артезіанських вод Київського 

родовища, широковідомих під спрощеними назвами сеноманський і юрський водоносні 

горизонти.  

Дослідженню макро- і мікрокомпонентного складу, гідрогеологічних умов 

використання, мікробіологічних та інших показників присвячені роботи колективів 

вчених різних напрямків: геологів, хіміків, біологів [1-4]. Проте залишається 

нерозкритим цілий спектр гідрогеохімічних питань, які мають безпосереднє значення 

для подальшого використання підземних вод. В представленій роботі розглянуто 

закономірності розподілу мікроелементів у питних підземних водах, які 

використовуються для бюветного водопостачання на прикладі барію. 

У геологічному відношенні територія столиці з прилеглими до неї територіями 

розташована у зоні стику двох регіональних структур: північно-східного схилу УЩ та 

південно-західного борту Дніпровсько-Донецької западини. Межею між ними слугує 

Дніпровська зона розломів північно-західного простягання. 

Відповідно до сучасної гідрогеологічної стратифікації [5] сеноманський водоносний 

горизонт на досліджуваній території залягає на глибинах 78-160 м, має потужність до 

30-45 м, коефіцієнти водопровідності до 700 м2/добу. За нашими даними мінералізація 

здебільшого не перевищує 500 мг/дм3. Слабопроникні мергельно-крейдяні відклади 

верхньої крейди перекривають горизонт, в підошві якого залягає слабопроникна товща 

глин та алевритів ічнянської світи середньої юри.  

Юрський водоносний горизонт, залягаючи на строкатих глинах серебрянської світи 

нижнього та середнього тріасу та піщано-глинистих породах дронівської світи 

нижнього тріасу, перекритий глинами і алевролітами батського ярусу. Така «шарувата» 

геологічна структура забезпечує захищеність питних артезіанських вод від 

техногенного впливу. Водоносний горизонт залягає на глибинах 175-320 м, має 

потужність до 60 м, сумарний дебіт свердловин у місті до 130 тис. м3/добу. 

Водовміщуючі породи представлені дрібно- і середньозернистими пісками і 

пісковиками. Мінералізація вод – 470-950 мг/дм3. 
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Для визначення джерела надходження макро- і мікроелементів у артезіанські води 

використовувались як літературні дані, так і результати спеціально проведених 

досліджень. Було відібрано зразки водовміщуючих порід і водоупорів розрізу території 

Києва (пісковики, леси, глинисті породи київської світи); зразки водовміщуючих порід 

водоносного горизонту буромської світи були надані з мінералогічної колекції 

Київського національного університету.  

Зразки досліджувались загальним хімічним, напівкількісним спектральним, 

силікатним та ренгенофазовим методами аналізу, в результаті яких встановлено, що 

осадові породи розрізу території м. Києва за мінеральним складом представлені 

переважно кварцом, польовим шпатом, слюдою. Вміст барію в породах розрізу 

відповідає фоновим значенням для Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. 

Було проаналізовано мінеральні особливості дрібнозернистих водовміщуючих 

пісковиків сеноманського віку. Встановлено, що пісковики представлені кварцом, 

тридимітом, кальцитом, глауконітом, польовим шпатом. Кількість теригенного кварцу 

досягає 50%. 

Відомо, що характерними акцесорними мінералами карбонатних порід є барит, 

целестин, флюорит [6]. Водотривкі породи київської та обухівської світ представлені 

мергелями, глинами, алевритами. Мергелі – тонкозернисті, зазвичай м’які, рідше тверді 

каменеподібні породи білуватого, жовтувато-сірого, зеленувато-сірого, зрідка темного 

кольору, що іноді містять глауконіт, цеоліти, барит, пірит [6]. За даними комплексної 

геологічної зйомки Правобережної експедиції території аркуша М-36-ХІІІ до складу 

легкої фракції байоських пісків входять: кварц, слюди, польовий шпат, уламки 

кременистих порід, органічна речовина. Серед акцесорних мінералів присутні: циркон, 

рутил, гранат, турмалін, ставроліт, монацит, епідот, анатаз, дистен, барит, рогова 

обманка, чорні рудні, пірит, гематит, шпінель. 

Таким чином, виходячи з попередніх даних, барит (як потенційне джерело 

надходження барію в артезіанські води) міститься як у водоупорах, так і 

водовміщуючих породах. Дослідниками відмічається збагачення порід сеноманського 

віку на мікроелементи і в інших регіонах України [7], тут зауважується що карбонатні 

породи турона і сеноману концентрують максимальну кількість барію та лантану. 

У сеноманському водоносному горизонті спектральним методом у 50-60-х роках 

було виявлено присутність наступних елементів: свинець, барій, мідь, олово, 

марганець, літій, рубідій, цезій, стронцій, цинк, бром, нікель, кобальт. В юрському 

водоносному горизонті – цинк, барій, цирконій, мідь, нікель, кобальт, срібло, молібден, 

літій. З 80-х років 20 ст. видобуток підземних вод посилюється, досліджуються нові 

ділянки з метою залучення більшої кількості артезіанських вод для цілей питного 

водопостачання на території бортової частини Дніпровського артезіанського басейну. 

Під час наших досліджень було застосовано високочутливий мікроелементний аналіз 

методом ICP-MS на аналізаторі ELEMENT-2. Це дало можливість з принципово новою 

точністю визначати концентрації мікроелементів у прісних підземних водах, в тому 

числі рідкісних, що має виключно важливе при визначенні гідрогеохімічних фонових 

значень. 

Розрахунок коефіцієнту парної кореляції показав, що у сеноманському водоносному 

горизонті барій виявляє слабкі кореляційні зв’язки з іншими мікро і макроелементами. 

В юрському водоносному горизонті барій утворює тісніші кореляційні зв’язки з Mg 

(0,5), Ca (-0,56), V (0,66), Cd (0,90), стабільним ізотопом Cs (0,81). 

У водовміщуючих дрібнозернистих пісковиках сеноману методом рентгенофазового 

аналізу не вдалося встановити наявність бариту, потенційного передбачуваного 

джерела надходження. Про можливість природного походження барію у прісних 

артезіанських водах свідчить факт постійної для будь-якої вибірки від’ємної кореляції 
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із геохімічним аналогом кальцієм (коефіцієнт парної кореляції від -0,26 -0,42; -0,56 до -

0,73). Можливо, в подальшому серед природних джерел походження барію слід 

розглянути можливість його міграції в зонах тектонічних порушень, враховуючи 

взаємодію як з іншими водоносними комплексами. 

Проаналізовано вміст барію в бюветних водах адміністративних районів міста – 

закономірностей не встановлено (рисунок 1). Вміст барію у переважній кількості 

зразків коливається в межах 0,01-0,1 мг/дм3, що виявилося у 1,5 рази вище, ніж за 

даними попередніх досліджень [1]. 

 

 
Рисунок 1. Вміст барію у бюветних водах м. Києва (1999-2013 рр.): 1 – Печерський; 2- Деснянський; 

3- Дніпровський; 4 – Дарницький; 5 – Оболоньський; 6 – Голосіївський; 7 – Солом’янський; 8 – 

Шевченківський; 9 – Святошинський; 10 – Подільський. 

 

Таким чином, ряд встановлених фактів дозволяє зробити припущення про природне 

походження барію у питних підземних водах: 

1. наявність бариту у водовміщуючих пісковиках юрського віку за літературними та 

фондовими даними; 

2. наявність барію у всіх породах розрізу; 

3. наявність постійної значимої кореляційної залежності із визначальними 

компонентами гідрогеохімічного середовища: кальцієм, гідрокарбонатами, сульфатами, 

а також фтором і стронцієм. 

4. відсутність постійної значимої кореляції із іншими важкими металами. 

Проте розкриття природи досить високого у порівнянні з іншими важкими металами 

вмісту барію в артезіанських водах бортової частини ДАБ все ще остаточно не 

з’ясоване і потребує проведення спеціальних мінералого-літологічних та еколого-

геохімічних досліджень для встановлення джерел надходження барію в досліджувані 

підземні води. 
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ПОШИРЕННЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ГРУНТАХ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

РАЙОНІВ МІСТА ЛЬВОВА 

 

Кійко О.І., аспірант 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Проведено ретроспективний аналіз та статистичні розрахунки поширення хімічних елементів у 

грунтовому покриві міста Львова. Визначено фонові показники та концентрації елементів для 

адміністративних районів міста та проаналізовано потенційні джерела їх надходження.  
 

Проведен ретроспективный анализ и статистические расчеты распространения химических 

элементов в почвенном покрове города Львова. Определены фоновые показатели и концентрации 

элементов для административных районов города и проанализированы потенциальные источники их 

поступления. 

 

The retrospective analysis and statistical calculations of distribution of chemical elements in the city soils. 

Defined background index and concentrations of elements for city administrative areas and analyzed potential 

sources of their income. 

 

Забруднення грунтів важкими металами через інтенсивну індустріалізацію і 

урбанізацію стало серйозною проблемою в багатьох країнах. Накопичення важких 

металів у грунтах залежить від багатьох параметрів довкілля, властивостей грунту, а 

також результатів діяльності людини, таких як промислове виробництво, транспорт, 

меліорація. 

Місто Львів розташоване у верхів’ях Полтви, притоки Західного Бугу, на відстані 

близько 70 км від кордону з Польщею, на стику Львівського плато, горбкуватого 

Розточчя і Надбужанської котловини. Через нього проходить пасмо Головного 

європейського вододілу. Площа становить близько 180 км². Львів є найбільшим 

адміністративним, промисловим та культурним центром Західної України. У місті 

проживає близько 730 тис. жителів. Територію поділено на 6 адміністративних районів. 

Найбільшу площу в місті займають урбоземи та рекультивовані ґрунти (60,91%). 

Природні ґрунти Львова представлені дерново-підзолистими ґрунтами (8,07%) на 
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давньо-алювіальних і водно-льодовикових відкладах, сірими ґрунтами (16%) на 

лесоподібних відкладах, чорноземами (5,3%), торфовищами (5,9%) та лучними 

грунтами (3,82%). Природний ґрунтовий покрив на більшій частині території Львова 

зруйнований і зберігся невеликими острівками в парках і лісопарках та на периферії [2]. 

На початку 90-их років ХХ ст. Львівською геологорозвідувальною експедицією ДП 

«Західукргеологія» проведено еколого-геохімічні дослідженя грунтового покриву 

Львівської області та міста Львова зокрема, в межах програми середньомасштабних 

досліджень. Проби відібрані за квадратною сіткою з розрахунком 4 проби на км2. Вміст 

елементів визначено наближено-кількісним спектрометричним методом [1]. 

Ретроспективний аналіз проведеного опробування, в розрізі адміністративних 

районів міста, дає нам змогу створити еколого-геохімічний фундамент для моніторингу  

стану грунтового покрову за останні 20 років. Дозволяє вибрати методи і ділянки для 

проведення сучасних досліджень стану педосфери міста, як одного з надважливих 

депонуючих компонентів довкілля Львова.  

Розбивши отримані дані по адміністративних районах, ми провели статистичні 

обрахунки вмісту хімічних елементів в грунтах та здійснили еколого-геохімічний 

аналіз їх поширення. При проведенні статистичних розрахунків було враховано 729 

проб. Створення баз даних та картографічну інтерпретацію результатів виконано в 

програмі ArcGIS 10. 

 
Рисунок 1. Вміст хімічних елементів в адміністративних районах міста Львова. 

 

Для оцінки геохімічного стану грунтового покриву було проаналізовано 11 хімічних 

елементів. Серед них елементи високої екологічної активності: Pb, Zn, P, Be (І клас 

небезпеки), Cu, Ni, Cr (ІІ клас), Mn, Ba, V, Sr (ІІІ клас). Мінімальні та максимальні 

значення, а також фонові для міста (середній вміст) та ГДК приведені в таблиці 1. 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

197 

 

Вміст Pb в Сихівському районі знаходиться в межах фонового значення, в 

Галицькому районі спостерігається подвійне перевищення ГДК, інші райони 

характеризуються перевищенням ГДК (рисунок 1). Основним джерелом надходження 

Pb в грунти, на наш погляд, є автомобільний транспорт. 
 

Таблиця 1. Показники вмісту хімічних елементів у грунтах м. Львова, у мг/кг. 

 

Хімічний 

елемент 

Мін. – 

макс. 

вміст 

Фонове 

значення 

ГДК Хімічний 

елемент 

Мін. – 

макс. 

вміст 

Фонове 

значення 

ГДК 

Pb 0-630 34 30 Cr 0-500 133 100 

Zn 0-500 80 150 Mn 10-8000 2063 1500 

P 0-1500 331 1500 Ba 10-800 349 500 

Be 0-3 1,7 3,5 V 0-250 66 150 

Cu 0-400 26 100 Sr 0-2000 280 400 

Ni 0-60 25 50     

 

Найменший вміст Zn є у Сихівському та Шевченківському районах (не перевищують 

фонового значення), у Личаківському, Залізничному та Галицькому районах вміст Zn є 

вищим фону, а у Франківському районі – вище ГДК. Джерела надходження: 

промисловий пил, заводи, виробництво електротехнічних приладів, осади стічних 

каналізаційних вод, виготовлення пластмас. Розподіл P та Be наступний: у чотирьох 

районах вмісти елементів не перевищують фонового, а Личаківському та 

Франківському районах – знаходяться вище фону. Надходження Be пов’язане з 

машинобудівною та скляною промисловостями, виготовленням радіотехнічних 

приладів. P накопичується при виготовленні пластмас, внесенні добрив, діяльності 

хімічних підприємств. 

Перевищення фонового вмісту Cu у грунтовому покриві є характерним для 

Галицького, Франківського та Залізничного районів, а для інших районів знаходиться в 

межах фону. Джерелами надходження Cu вважають транспорт, машинобудівні та 

хіміко-фармацевтичні підприємства, виготовлення радіо-електротехніки. Для Ni 

перевищення фонового показника характерне лише для Франківського району, у інших 

районах вміст є нижчим фонового значення. Ni в ґрунтовий покрив вноситься в 

основному з викидами із котелень. Для Cr є відмічено перевищення ГДК на всій 

території міста. Надходить Cr в грунти з пилу машинобудівної промисловості, відходів 

текстильного, шкіряного, лакофарбового та скляного виробництва, викидів котелень. 

Вміст Mn є вищим за ГДК у 4 районах, вдвічі ГДК перевищено у Франківському 

районі, у Галицькому - вміст знаходиться на рівні фону. Потрапляє в ґрунт при 

виробництві будівельних матеріалів. Для Ba і V встановлено перевищення фону для 

Личаківського та Франківського районів, у решти районів вміст є у межах фону. 

Джерелом надходження V є виробництво напівпровідників, внесення фосфатних 

добрив та меліорантів. Ba в грунтах акумулюється з викидів поліграфічних, хімічних 

підприємств. Аналіз поширення Sr показав, що в усіх районах, за винятком 

Франківського, вміст не перевищує фонового. Джерелами надходження Sr є хімічна 

промисловість, виробництво цементу, кераміки, скла, фарб, радіотехніки. 
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м. Львова // Вісник Львів. університету. Серія географічна. – Львів, 2013. - Вип. 44.  



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

198 

 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Волошиним П.К. (кандидат геолого-

мінералогічних наук, завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і 

гідрогеології, ЛНУ ім. І. Франка) 

 

Kiiko O., DISTRIBUTION OF CHEMICAL ELEMENTS IN THE SOILS OF LVIV 

DISTRICTS. 

 

 

 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ХІМІЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ НА ВЕЛИКИХ ПЛОЩИНАХ ТА СТРУКТУРНИХ ДІЛЯНКАХ 

ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА ДОПОМОГОЮ  

ЕЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОГО МІКРОАНАЛІЗАТОРА 

 

Лошаков О.А. студент 

ННІ «Інститут геології» Київський національний  

університет імені Тараса Шевченка 

 
У даній роботі ставиться завдання пояснити створену методику побудови детальних карт 

розподілу хімічних елементів. В результаті отримано найбільш оптимальний план цього процесу та  

детально описано вибір режиму роботи.  

 

В данной работе поставлено задание объяснить разработанную методику построение детальных 

карт распределения химических элементов. Как результат получено самый оптимальный план этого 

процесса и детально описано выбор режима роботы.  

 

There was an aim to explain new method of creating the accurate maps of major elements distribution. As a 

result the most optimal plan of this process and description choosing of the right mode were invited. 

 

Необхідність розробки методики отримання карт розподілу хімічних елементів на 

великих ділянках (від сотих міліметру і більше) за допомогою електронно-зондового 

аналізатора виникла при проведенні досліджень покликаних на виявлення 

закономірностей розподілу несумісних елементів у гранітах Дідковічського родовища 

Коростенського плутону. Хоча можливості електронного зонду не дозволяють напряму 

вирішити поставлену задачу оскільки він дає можливість визначати вміст тільки 

породоутворюючих оксидів, тим не менше, визначення розподілу породоутворюючих  

елементів може дати уявлення про локалізацію найбільш інформативних ділянок 

зразка, з якими необхідно проводити наступні більш складні та затратні дослідження.  

Першою проблемою на початку досліджень було обрання режиму та кроку, при 

якому визначення концентрацій елементів мало б достатню точність за адекватний час 

зйомки. А це як зрозуміло залежить від кількості точок, які необхідно опрацювати та 

часу експозиції на кожній із них. Стандартний режим роботи приладу – це дослідження 

точки близько 5 мікрометрів, по площі, протягом перших секунд. Але через великий 

об’єм роботи та ліміт у потужностях комп’ютерного обладнання найоптимальнішим 

кроком було обрано приблизно  100 мікрометрів.  

Наступне питання полягало у тому, чи усереднення концентрацій в комірці розміром 

100 х 100 мікрометрів при стандартному режимі роботи матиме сенс, оскільки б ми 

присвоювали значення усій площинці провівши дослідження тільки 0,25% її площі. 

Тому було вирішено збільшити зону діагностики шляхом певного розфокусування 
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електронного зонду, тим самим збільшивши у десятки разів точність отриманих 

результатів. 

В звичайному режимі мікрозонд налаштований таким чином, щоб фокус електронної 

гармати виходив на точку, потрапляючи на поверхню зразка. Це реалізується при 

встановленні параметру, що має назву WD (work distance) значенні 40 (тобто відстань 

між полюсним наконечником електромагнітної лінзи і фокусом по вертикалі становить 

40 мм). Змінюючи WD ми можемо розфокусувати промінь так, щоб потрапляючи на 

поверхню зразка він збігався не з точкою, а з плямою круглої форми певного радіусу 

[1]. 

Провівши ряд дослідів була знайдена експериментальна залежність цих двох 

параметрів: WD та діаметру електронної плями (Рисунок 1) 

Отримана експериментальна залежність повністю збігається і із цим же параметром, 

але розрахованим аналітично, представивши принципову схему електронного зонду з 

точки зору геометрії трикутників (Рисунок 2) 

 

 
 

Рисунок 1. Зміна величини електронної плями при розфокусуванні електронного пасма зондового 

аналізатора.  

 

 

 
Рисунок 2. Геометризована схема робочої частини електронного мікрозонду при розфокусуванні. 

 

Виходячи з подібності трикутників ОВС та СО`C`, було отримано: 

  

Таким чином, за допомогою отриманих формул можна чітко розрахувати необхідне 

значення WD задаючи, зону яку необхідно покрити розфокусованим пучком. 

Щоб упевнитися у перевагах обраного режиму для виконання подібних задач при 

розфокусованому пучку було проведено три експерименти при WD = 40,WD = 43.7 та 

WD = 47.7 (відповідно досліджуючи 0,25% від досліджуваної площі при першому 

значенні WD; 79.8% при другому та третьому значенні WD, але при зменшенні 
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детальності сітки в останньому випадку у 4 рази при останньому експерименті). За 

отриманими результатами було побудовано карти розподілу хімічних елементів 

(Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Карти розподілу оксидів алюмінію та кальцію при різних WD та електронне фото 

досліджуваної поверхні зразка. 

 

Порівнявши отримані зображення з електронним знімком ділянки, що 

досліджувалася, можна впевнитися, що другий режим  (WD = 43.7) є найбільш вдалим 

та його точність відбивання контурів кристалів мінералів найкраща. Але кількість 

точок необхідна для покриття досліджуваної площі при такому режимі складає 1200 на 

один фрагмент, що при експозиції 3 секунди становить близько однієї години. Цей 

фактор при дослідженні великих площ є одним із визначальних. Робота ж у третьому 

режимі навіть при збільшеній у двічі експозиції дає виграш у часі щонайменше у два 

рази при задовільній якості отриманого розподілу. Зважаючи на вищенаведені 

міркування для дослідження усієї вибраної площі зразка був обраний третій режим. 

Подані на Рисунку 3 графічні зображення були побудовані за принципом 

інтерполяції у програмному пакеті Surfer. 

 

1. Рид С.Дж.Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная 

микроскопия в геологии. 

 

Рекомендовано до друку науковим керівником: Шнюковим С. Є. (доктор геологічних 

наук, завідувач кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)  

 

Loshakov О., METHODS OF INVESTIGATION OF SPATIAL DISTRIBUTION OF 

CHEMICAL ELEMENTS IN ROCKS ON HUGE AREAS AND STRUCTURAL PART 

BY ELECTRON PROBE MICROANALYZER. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТОВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

ГРАНІТОЇДІВ В ОТОЧЕННІ СУБЛУЖНИХ І ЛУЖНИХ ПОРІД ПОКРОВО-

КИРІЇВСЬКОГО МАСИВУ 

 

Луньов Є.С., аспірант 

ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України 

 
Об’єктом дослідження є гранітне тіло, яке було ідентифіковано як макроксеноліт. Внаслідок 

втручання дайок сублужних габроїдів, а також впливу вміщуючих порід (сублужних піроксенітів і 

габро), відбулись різні процеси заміщення мінералів на контакті з гранітоїдами. В результаті таких 

заміщень виникли досить незвичні мінеральні асоціації. Одним з найбільш цікавих мінералів є гранат, 

склад та генезис якого розглянуто в роботі. 

 

Объектом исследования является гранитное тело, которое было идентифицировано как 

макроксенолит. В результате внедрения даек субщелочных габброидов, а также влияния вмещающих 

пород (субщелочных пироксенитов и габбро), состоялись различные процессы замещения минералов на 

контакте с гранитоидами. В результате таких замещений возникли довольно необычные минеральные 

ассоциации. Одним из самых интересных минералов является гранат, состав и генезис которого 

рассмотрено в работе. 

 

Object is a granite body, which was identified as makroxenolith. Due to interference dykes of subalkaline 

habroides and influence of host rocks (subalkaline pyroxenites and gabbro), various processes of substitution is 

occurred. As a result of these substitutions is creation a rather unusual mineral association. One of the most 

unusual minerals were garnet. Its composition and genesis lay on the foundation of the message. 

 

Постановка проблеми. В результаті контактового впливу інтрузивних та дайкових 

порід ксеноліт граніту зазнав специфічних перетворень, які відрізняються від таких, що 

властиві процесам ороговикування, скарнування або фенітизації (останні проявилися у 

випадку належності масиву до лужноультраосновного комплексу). Описані 

метасоматичні перетворення граніту зумовлені сублужним складом магматичних порід 

Покрово-Киріївського масиву та пов’язаними з ними флюїдами. Зокрема, такі 

перетворення  призвели до появи андрадитового гранату (Ca3Fe2Si3O12), в якому Al 

заміщується Fe3+, а Fe2+ - кальцитом. Однак особливості цих змін досі не були детально 

розглянуті. 

Виклад основного матеріалу. 

Покрово-Киріївський масив (його називають також структурою) є комфазною 

інтрузією і складається з сублужних габро, піроксенітів (рідше верлітів), маліньїтів, 

нефелінових сієнітів та різноманітних базальтоїдів. В масиві та в навколишніх 

(вміщуючих) гранітоїдах присутні або спостерігаються численні дайки різноманітного 

складу, часто близького або аналогічного до складу повнокристалічних інтрузивних та 

ефузивних порід [1,2]. 

Змінені граніти незвичного типу було виявлено на одному з профілів, пройдених 

через габро-піроксенітовий масив Покрово-Киріївської структури.  Потужність 

гранітного тіла, що залягає серед масиву сублужних габро-піроксенітів, сягає 40 м. Це 

гранітне тіло ніби затиснуте між основними і ультраосновними породами. Воно 

перетинається численними дайками (із зонами закалу) переважно сублужних габроїдів, 

подібних або аналогічних за складом до сублужних добре розкристалізованих габро, 

які разом з піроксенітами оточують це гранітне тіло. Рідше трапляються дайки 

ультраосновного (пікритового) або середнього складу. Хімічний склад та 

петрографічна характеристика цих дайкових порід наведені у роботі [3]. 

«Макроксеноліт» граніту перетинається сублужними дайками практично через кожні 

10-12 м. В інтервалі 220 м було зафіксовано 17 дайок.  
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В результаті досліджень виявлено, що в змінених гранітах таке співвідношення 

салічних мінералів (%): альбіт – 26-46, кварц – 15-23, КПШ – 17-31, тобто кислий 

плагіоклаз переважає над КПШ. В породі спостерігаються сегрегаційні «плями» 

розміром 0,2-1,5 см, складені дрібнозернистим агрегатом: магнетиту і амфіболу, або 

магнетиту і слюдистого біотитоподібного мінералу, який за даними мікрозондового 

аналізу виявився селадонітом. Загальна кількість біотиту та амфіболу у породі не 

перевищує 5%. В цих агрегатах часто фіксуються численні ідіоморфні невеликі (0,1-0,4 

мм довжиною) кристали апатиту, рідше – голчасті видовжені зерна розміром до 0,6 мм. 

Магнетит присутній в гранітах як у вигляді мікрозерен, що зростаються з амфіболом та 

слюдою, пойкілітових включень в у великих зернах амфіболу та слюди, так і у вигляді 

окремих зерен середнього розміру (0,4-0,7 мм) неправільної форми, ксеноморфних 

відносно інших мінералів. Кількость магнетиту в окремих шліфах перевищує 10%.  

Окрім дрібнозернистих амфіболів та слюд, що зростаються з магнетитом, в породі 

місцями спостерігаються крупні (до 1-2 мм) таблитчасті зерна густо забарвленого в 

зелені, тютюнно-зелені відтінки амфіболу, а також темно-коричневого біотиту які, 

можливо, є реліктами вихідного граніту. При цьому дрібнозернистий амфібол має 

блідо-зелене або синювато-зелене забарвлення. 

На контакті з дайкою ультраосновного складу, як результат метасоматичного 

впливу, в граніті з’являються окремі зерна гранату неправільної форми, які мають 

жовтуватий колір у наскрізьному світлі. Гранат трапляється в оточенні карбонату, 

кількість якого зростає у гранатовмісних ділянках. Також у зміненому граніті 

з’являються великі скупчення амфіболу. Мікрозондовий аналіз показав, що 

новоутворений амфібол відповідає за складом майже чистому магнезіальному 

актиноліту або дещо збагаченому натрієм актиноліту. Можливо, є більш лужні 

(синюваті) амфіболи, які не  потрапили в шашку для мікрозондових досліджень. 

Гранат виявився практично чистим андрадитом, зважаючи на майже повну 

відсутність в гранаті Al2O3. Слід зауважити, що андрадит є характерним мінералом 

фельдшпатоїдних сієнітів зіркоського комплексу південно-східного Приазов’я, також 

він фіксується в піроксенітах та шонкінітах [3]. В даному випадку андрадитовий гранат 

є продуктом метасоматичного впливу дайкових порід на граніти. 

Таким чином можна припускати реакції заміщення вихідного залізистого амфіболу 

(рогової обманки) агрегатом, який складається переважно з актиноліту та магнетиту з 

домішкою альбіту й кварцу. Водночас первинний, також залізистий біотит, заміщується 

агрегатом Mg-Al-селадоніту і магнетиту. 

Можливо, в результаті утворення чистого андрадиту використовується та частина 

заліза, яка вивільнилася під час заміщення первинних залізистих рогової обманки та 

біотиту і не реалізувалася в у новоутворених актиноліті та селадоніті.  

Висновок. На підставі розглянутого матеріалу можна говорити про не зовсім 

типовий процес екзоконтактових перетворень вміщуючих гранітів. Розглянуті 

структури породи та характер новоутворених мінералів змінених гранітів відмінні від 

мінеральних перетворень, які пов’язані з такими відомими екзоконтактовими 

процесами, як фенітизація або скарнування, хоча й мають деякі подібні риси з останнім. 

Подібно до фенітизованих гранітоїдів, в розглянутому випадку утворюється актиноліт з 

незначним вмістом натрію. Можливо, в цих породах буде виявлено і більш лужний 

амфібол типу рихтериту. На подібність до скарнового мінералоутворення може 

вказувати утворення андрадиту.  

 

1. Базит-гипербазитовый магматизм и минерагения Восточно-Европейской 

платформы / Под ред. В.И. Гоншаковой – М.1973. 
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3. Фанерозойский магматизм восточного Приазовья Украинского щита и связанные 
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Lunev E., CONTACT MINERAL TRANSFORMATION FEATURES OF 

GRANITOIDS THAT SURROUNDED BY SUBALKALINE AND ALKALINE 

ROCKS IN POKROVO-KIRIYIVO MASSIF. 

 

 

 

ПІСКОВИКИ ПІДВОДНИХ ВИНОСІВ РІЧОК ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО 

РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ ТА ЇХ ПОРИСТІСТЬ 

 

Марчак М.М., аспірант  

Інститут геології і геохімії  

горючих копалин НАН України, м. Львів 
 

Досліджувались пісковики підводних виносів річок (ПВР) Тяглівського і Любельського родовищ 

Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. Побудовані графіки зміни пористості з глибиною для 

пісковиків, що містять вугілля початкової і глибинної стадій постдіагенетичних змін. Спостерігається 

зменшення пористості пісковиків ПВР з глибиною залягання.  

 

Исследовались песчаники подводных выносов рек (ПВР) Тягловского и Любельского месторождений 

Львовско-Волынского каменноугольного бассейна. Построены графики изменения пористости с 

глубиной для песчаников, содержащих уголь начальной и глубинной стадий постдиагенетических 

изменений. Наблюдается уменьшение пористости песчаников ПВР с глубиной залегания. 

 

Sandstones of submarine bearing-outs of the rivers (PVR) of Tyagliv and Lyubelya coalfields of the Lviv-

Volyn Coal Basin were investigated. The built graphic of change of porosity are with a depth for sandstones that 

contain coal of the initial and deep stages of post-diagenesistransformations. There is reduction to porosity of 

sandstones of PVR with the depth of bedding. 

 

Львівсько-Волинський басейн (ЛВБ) – наймолодший вугільний басейн України. Він 

розташований у західній її частині в середній течії р. Західний Буг, займає північно-

західну частину Львівської і південно-західну частину Волинської областей. В 

тектонічному плані він відноситься до Львівсько-Люблінського палеозойського 

прогину південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи [5]. 

Львівсько-Волинський бассейн переживає нову хвилю досліджень. Через воєнні дії 

на Донбасі виведено з експлуатації багато вугільних шахт. Видобуток вугілля 

скоротився на 60 %. Відновлення об’ємів вуглевидобутку можливе за рахунок 

будівництва нових шахт. Перспективи розвитку ЛВБ пов’язані з вивченням Південно-

Західного вугленосного району. В його складі виділяють Тяглівське і Любельське 

родовища кам’яного вугілля. На цих родовищах Львівською ГРЕ ДП «Західгеологія» у 

різні роки проведено різноманітний комплекс геологорозвідувальних робіт: детальна 
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розвідка (поля шахт Тяглівська №1 та Любельська №1), попередня розвідка (поля шахт 

Тяглівська №№ 2 і 3, Любельська №2), пошуково-оціночних робіт (поля шахт 

Любельські №№ 3, 4, 5). Крім того Південно-Західний район ЛВБ є найбільш 

газоносним, отже може розглядатися питання видобутку альтернативного газу метану 

газовугільних родовищ. 

Пісковики вугільних родовищ є колекторами порового і порово-тріщинного типу. На 

їхні ємнісні властивості впливає низка геологічних та фізико-хімічних чинників: умови 

утворення (генетичний тип пісковиків), сучасна глибина залягання, палеоглибина та 

тектонічний тиск [2]. Газоносність пісковиків визначається їх колекторськими 

властивостями, зокрема пористістю, ступенем заповнення пор газом, вологістю, 

тріщинуватістю, проникністю та інше. 

Пісковики вугленосних товщ належать до континентальних (фація русел рік), 

морських (фація узбережжя моря) та перехідних між морськими та континентальними 

(фація підводних виносів річок) відкладів.  

Об’єктом досліджень були пісковики підводних виносів річок (ПВР) Тяглівського і 

Любельського родовищ ЛВБ. Основна увага надавалася цим породам, оскільки саме 

відклади цієї фації найчастіше зустрічаються серед піщаних порід цих родовищ і 

загалом по ЛВБ. При написанні статті використовувалися матеріали гостдоговірної 

теми «Газоносность и выбросоопасность углей и пород Юго-Западного угленосного 

района Львовско-Волынского бассейна» [1]. Визначення фаціальної приналежності 

порід виконувалися Шевчуком О.М. 

Відклади фації підводних виносів річок (підводна частина дельти) належать до 

перехідних від морських до континентальних. Це дрібно-середньозернисті пісковики. 

Розмір уламкових зерен коливається від 0,11 до 0,38 мм при середньому значенні 

0,22 мм. Шаруватість скісна, з частою зміною напрямку і кута нахилу скісних 

прошарків (різнонаправлена). Кут нахилу змінюється в широких межах, деколи до 

повного виположування. Шаруватість зумовлена гранулометричним складом, 

лінзочками алевро-глинистого матеріалу, інколи рослинного детриту. Така текстура 

формується в гідродинамічних умовах, що виникають в морі у місці впадіння річок.  

Пісковики, що вивчалися нами, відносяться до нижнього (візейський, серпухівський 

яруси) та середнього (башкирський ярус) карбону. Пісковики Любельського 

родовищамістять жирне і коксівне вугілля (маркиЖ і К), а Тяглівського – газове і 

газово-жирне (марки Г і ГЖ). За ступенем постдіагенетичних перетвореньвони 

відносятьсядо стадіїпочаткового і глибинного катагенезуза класифікацією Н. В. 

Логвиненко [3]. 

Мета цієї роботи прослідкувати зміну пористості з глибиною для пісковиків, які 

містять вугілля однієї марки. Пористість є наслідком первинних умов 

осадконакопичення і перетворення в процесі діа- і катагенетичних змін [6]. Фаціальна 

приналежність порід визначає сукупність структурно-текстурних особливостей [4]. Це 

тип шаруватості, середній розмір теригенних зерен.  

Побудовано графіки зміни пористості з глибиною залягання для пісковиків ПВР 

Любельського родовища. Окремо аналізувалися пісковики ПВР, що містять вугілля 

груп метаморфізму Ж і К. Для кожної з цих груп спостерігається зменшення пористості 

з глибиною (рисунок 1). Для встановлення узагальненого напрямку змін окремо 

розглянуто зміну пористості з глибиною для всього блоку даних по пісковиках ПВР 

Любельського району без врахування ступеня метаморфізму (рисунок 2). 

Підтверджується загальний напрямок зменшення пористості з глибиною. 
 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

205 

 

 
 

Рисунок 1. Зміна пористості з глибиною для 

пісковиків ПВР Любельського родовища ЛВБ з 

урахуванням ступеня метаморфізму вугілля. 

 

 
 

Рисунок 2. Узагальнена залежність зміни 

пористості з глибиною для пісковиків ПВР 

Любельського родовища ЛВБ. 

 

Для Тяглівського родовища аналізувалися пісковики ПВР, що містять вугілля груп 

метаморфізму Г і ГЖ (рисунок 3). Не спостерігається очікуваної закономірності. 

Вугілля марки Г і ГЖ та пісковики, що їх містять, відносяться до початкової стадії 

метаморфізму. Інтервал 536-879 м, напевно, не є достатньо інформативним, а 

постдіагенетичні зміни на стадії початкового метаморфізму незначні і не можуть 

приводити до суттєвих перетворень, які б дозволили визначити залежність. Хоча при 

аналізі всіх проб без розбивки за стадіями спостерігається зменшення пористості з 

глибиною (рисунок 4).    
 

 
 

Рисунок 3. Зміна пористості з глибиною для 

пісковиків ПВР Тяглівсько родовища ЛВБ 

з урахуванням ступеня метаморфізму вугілля. 

 

 
 

Рисунок 4. Узагальнена залежність 

зміни пористості з глибиною для 

пісковиків ПВР Тяглівського родовища 

ЛВБ. 

 
 

Аналіз приведеного матеріалу дозволяє зробити висновок, що зменшення пористості 

з глибиною є загальним процесом, притаманним усім піщаним породам вугленосних 
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товщ. Частково ця залежність нівелюється на початкових стадіях метаморфізму. Але зі 

збільшенням постдіагенетичних змін вона стає більш виразною і може вважатися 

одним з важливих незаперечних критеріїв при вивченні колекторських властивостей 

порід.  
 

1. Газоносность и выбросоопасность углей и пород Юго-западного угленосного 

района Львовско-Волынского бассейна (Выбросоопасность песчаников по геолого-

геофизическим данных) / В.Е. Забигайло, П.М. Явний и др. // Отчет по хоздоговорной 

теме. – Львов, 1990. – 138 с. 
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ПЕТРОГРАФІЯ ШЛАКОПОДІБНИХ ПОРІД З АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ 

РІЧКИ ТРОСТЯНИЦЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Осінський С.І., студент 

Митрохин О.В., доктор геол. наук, професор 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
Досліджені шлакоподібні породи з алювіальних відкладів річки Тростяниця, що знаходиться на 

території Житомирської області, поблизу с. Гута-Потіївка. З'ясовано, що досліджувані породи 

являють собою давні металургійні шлаки, які були побічним продуктом сиродутного способа 

виготовлення заліза. Виходячи з особливостей речовинного складу, найбільш ймовірною сировиною 

металургійного процесу слугували болотні руди, а за паливо правило деревне вугілля. 

 

Исследованы шлакоподобные породы из аллювиальных отложений реки Тростяница, расположеной 

на территории Житомирской области, вблизи с. Гута-Потиевка. Установлено, что изученные породы 

представляют собой древние металлургические шлаки, которые были побочным продуктом 

сыродутного способа изготовления железа. Исходя из особенностей вещественного состава, наиболее 

вероятным сырьем металлургического процесса были болотные руды, а топливом служил древесный 

уголь. 
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Slagsimilar rocks were investigated. It is from alluvial deposits of the river Trostyanytsya that it located in 

the Zhytomyr regionnear the village Guta Potiivka. It was found that the rocks are ancient metallurgical 

slagswhich are by-product syrodutnyh method of making iron. It is based of the characteristics of the material 

that the most likely raw metallurgical process served bog ore and charcoal for fuel. 

 

В процесі шліхового опробування алювіальних відкладів річки Тростяниця, що 

знаходиться на території Житомирської області, поблизу с. Гута-Потіївка, були 

виявлені незвичайні шлакоподібні породи. Подальші дослідження, які виконані в ННІ 

"Інститут геології", довели, що це давні металургійні шлаки. Для з'ясування 

походження останніх використані наступні методи: макроскопічне дослідження 

морфології та текстурних особливостей фрагментів шлакоподібних порід, 

мікроскопічне дослідження імерсійних препаратів та прозоро-полірованих шліфів у 

прохідному та відбитому світлі під поляризаційним мікроскопом, електронно-

мікроскопічні дослідження. 

Аналіз розміру і форми часток дозволив виявити вірогідне місце "викиду" шлаку в 

русло річки та оконтурити ореол їх розповсюдження по течії. Крім того в зразках 

шлаку виявлено зональний розподіл пористості та окремих структуроутворюючих 

елементів, а також включення деревного вугілля, яке використовується як паливо та 

відновлювач. 

Мікроскопічні дослідження під поляризаційним мікроскопом показали, що всі 

шліфи мають неповнокристалічну структуру, але при цьому кристалічні фази 

домінують і складають 70-80%. Серед них головне місце посідає ортосилікати заліза – 

фаяліт. В більшості зразків фаяліт предсталений скелетними кристалами, що надає 

шлаку структуру "спініфекс". Проміжки між кристалами фаяліту складені склом та 

рудною речовиною. 

Мікрозондовий аналіз вивив незначні варіації хімічного складу фаяліту: 97% 

Fe2(SiO)4, 2% Mg2(SiO)4, 1% Mn2(SiO)4. Окрім звичайних домішок MnO і МgO, фаяліти 

містять помітну кількістьP2O5, що можливо пов'язано з мікроскопічними включеннями 

в ньому. 

При мікроскопічних дослідженнях шлаків в інтерстиціях фаялітів виявлена аморфна 

речовина – скло-фаза. За результатами мікрозондового аналізу, скло-фаза складається з: 

SiO2, FeO*, Al2O3,P2O5, CaO,K2O, BaO,MgO. Високий вміст P2O5у скло-фазі, а також 

домішки цього елементу у складі фаяліту, можуть свідчити про те, що сировиною для 

отримання заліза слугували болотні руди, які розповсюджені в даному регіоні. 

Окрім скло-фази в інтерстиціях фаяліту присутня незначна кількість дрібних 

краплевидних виокремлень непрозорої кристалічної фази. Мікрозондовий аналіз 

показав її суттєво залізистий склад. Походження залізистої фази точно не встановлено, 

хоча термомагнітні дослідження тих зразків, де вона виявлена, продемонструвало в них 

наявність магнетиту [1]. Остаточне визначення цієї фази потребує проведення 

рентгенструктурного аналізу. 

За результатами виконаних досліджень можна зробити наступні висновки. 

Досліджувані шлакоподібні породи з алювіальних відкладів р. Тростяниця являють 

собою давні металургійні шлаки. Про це свідчать їх суттєво фаялітовий склад та 

присутність вищезгаданих включень залізистої фази – імовірних крапель металу, що 

потрапляли у шлак. Особливості складу скло-фази, зокрема високий вміст P2O5, 

дозволяє визначити ймовірний склад руд, що правили за сировину. Високий вміст 

фосфору властиве для болотних (лімонітних) руд. Металургійний процес, побічним 

продуктом якого є досліджувані металургійні шлаки – сиродутний спосіб отримання 

заліза, який використовувався до початку ХХ століття. Саме для цього процесу 
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застосовувалися болотні руди, а отримуваним металом було залізо. В якості палива 

звичайно використовувалося деревне вугілля, частинки якого виявлені в зразках шлаку.  

 

1. K. Bondar, Beate Gorka-Kostrubiec, O. Mitrokhin Magnetomineralogical study of old 

metallurgicalslags form the river Trostyanytsya deposits (Zhytomyr region) // Geo. 

Informatics - 2014 

 

Osinskyi S., Mytrokhyn O. PETROGRAPHY SLAGSIMILAR ROCKS FROM 

ALLUVIAL DEPOSITS OF RIVER TROSTYANYTSYA ZHYTOMYR REGION. 

 

 

 

МОЖЛИВА ПЕТРОГЕНЕТИЧНА ІНФОРМАТИВНІСТЬ ПРОСТОРОВОГО 

РОЗПОДІЛУ ЕЛЕМЕНТІВ В ГРАНОФІРОВИХ (МІКРОПЕГМАТИТОВИХ) 

СТРУКТУРАХ ГРАНІТОЇДІВ КОРОСТЕНСЬКОГО ПЛУТОНУ 

(УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) 

 

Рибнікова О.А., студентка 

ННІ «Інститут геології» Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 
Здійснена спроба встановити зв’язок між розподілом головних породоутворюючих елементів та 

гранофіровими (мікропегматитовими) структурами Дитковічських гранітів Коростеньськог плутону з 

метою встановлення механізмів їх кристалізації. Для побудови карт розподілу макроелемнтів 

використаний рентгено-спектральний електронно-зондовий мікроаналіз з розфокусованим пасмом 

електронів.  

 

Осуществлена попытка установить связь между распределением главных породообразующих 

элементов и гранофировыми (микропегматитовыми) структурами Дитковичских гранитов 

Коростенского плутона с целью определения механизмов их кристаллизации. Для построения карт 

распределения макроэлементов использован рентгено-спектральный электронно-зондовый микроанализ 

с расфокусированным пучком электронов. 

 

There was anattempt to establish connection between the distribution of major rock-forming element sand 

the granophyric (mikropegmatite) texture of Ditkovichy granite of Korosten pluton to determine their 

crystallization mechanisms. X-ray spectralelectron-probe microanalysis with defocused electron beam was used 

to build a macro-distribution maps. 

 

Гранофірові структури в гранітах відомі давно [2] і широко використовуються в 

якості формального критерію кореляції та співставлення магматичних утворень. Однак, 

механізм їх утворення остаточно не встановлений. Наприклад, у складі 

Коростеньського плутону такі структури типові для гранітів так званого Дідковічського 

типу, що і обумовлює їх декоративну цінність, особливо з урахуванням кольорових 

відтінків (Pисунок 1). 
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Рисунок 1. Порівняння фотографії зразка із електронним зображенням в режимі COMPO. 

 

Про принцип утворення пегматитів відомо вже давно: про останню фазу 

кристалізації, про насичення їх водою та несумісними елементами, а також про їх 

гігантозернисту структуру. Саме ця структура і є перепоною для геохімічних та 

аналітичних досліджень, тому що, наскільки б ми не усереднювали значення, все одно 

досягти репрезентативних результатів не вдасться. Вирішити цю проблему 

допомагають «декоративні граніти». Завдяки їх гранофіровій, або, як її ще називають, 

мікропегматитовій структурі і можна аналітично відстежити процес кристалізації 

пегматитів, порядок утворення мінеральних фаз, та, головне, поведінку несумісних 

елементів на площі зразка, яка не на багато більше сірникової коробки.  

На нашу думку, з’ясування механізму формування гранофірових структур потребує 

їх поелементного картування відносно головних та мікроелементів. В роботі, що 

репрезентується, саме й представлені результати щодо першого комплекту елементів. 

Досліджена частина поверхні зразка (13,8 х 21мм) була поділена на 18 ділянок 

розміром 4,5 х 3,2 мм. На кожній ділянці вимірювався розподіл елементів по площі 

шляхом сканування поверхні зразка розфокусованим пасмом електронів, діаметром 230 

мкм з кроком, що забезпечував повне покриття поверхні зразка. З отриманих 

фрагментів розподілу елементів та електронних зображень поверхні зразка в режимі 

СOMPO складена загальна картина досліджуваної ділянки зразка (Рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Зображення досліджуваної ділянки у режимі СОМРО та карти розподілу макроелементів, 

отримані в результаті досліджень. 
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Отримані данні не суперечать моделі утворення гранофірових структур в результаті 

кристалізації відповідних розплавів, насичених водою. Для остаточного вирішення 

поставленої задачі необхідні подальші дослідження розподілу мікроелементів. 

 

1. Безбородько М. І. Петрогенезис і петрогенетична карта кристалічної смуги України. 

Київ, 1935р. 
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Rybnikova O. РOSSIBLE PETROGENETIC DESCRIPTIVENESS OF THE 

SPATIAL DISTRIBUTION OF ELEMENTS IN GRANOPHYRIC TEXTURES OF 

KOROSTEN PLUTON`S GRANITOID (THE UKRAINIAN SHIELD). 
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ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ 
 

 

ПРОЯВИ ВУЛКАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У ВЕРХНЬОВЕНДСЬКИХ 

ВІДКЛАДАХ СХІДНОЇ ТА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ОКРАЇНИ 

СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОМИ 

 

Сокур Т.М., канд. геол. наук, ст.н.с. 

Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ  

 
Однією із найскладніших проблем вулканогенно-осадового літогенезу є визначення ролі вулканічних 

процесів в осадкоутворенні. Метою дослідження є встановлення генетичної природи та реконструкція 

умов формування туфів та туфогенних аргілітів у відкладах верхнього венда східної та південно-

західної окраїн Східноєвропейської платформи. Для досягнення даної мети були використані 

мінералогічний, петрографічний, геохімічний та ряд інших методів дослідження аргілітів. 

 

Одной из сложнейших проблем вулканогенно-осадочного литогенеза является установление роли 

вулканических процессов в осадкообразовании. Целью исследований является определение генетической 

природы и реконструкция условий формирования туфов и туфогенных аргиллитов в отложениях 

верхнего венда восточной и юго-западной окраин Восточно-Европейской платформы. Для достижения 

данной цели были применены минералогический, петрографический, геохимический и ряд других методов 

исследований аргиллитов. 

 

One of the most difficult problems of volcanogenic-sedimentary lithogenesis is to establish the role of 

volcanism in the sedimentation. Purpose of research is to identify of genetic nature and conditions of formation 

of tuffand tuffaceous mudstonesof the Upper Vendian on the east and south-western slopes of the East-European 

platform. To achieve this goal were applied petrographic, geochemical, mineralogical and various other 

methods of research of mudstone. 

 

Пізній докембрий є один з найцікавіших етапів геологічної історії Землі. На границі 

раннього й пізнього венда відбулася перебудова структурного плану й перерозподіл 

областей осадконакопичення. У південно-західній частині Східноєвропейської 

платформи внаслідок розширення областей занурення Волино-Подільської плити 

утворюється нова тектонічна структура – Дністровський перикратоний прогин. 

Дністровський перикратон являє собою південно-східну ланку більш протяжної 

Балтийско-Придністровської системи перикратоних опускань, поява якої пов'язується з 

розкриттям і активним розвитком суміжної мобільної області у венді – ранньому 

палеозої. Перикратон є структурою пізньобайкальського (початкова стадія) і 

каледонського етапів розвитку західної окраїни Східноєвропейської платформи. 

Пізньобайкальська епоха знаменує перехід території на якісно новий (плитний) етап 

розвитку. Початок цієї епохи пов’язаний з структурною перебудовою внослідок 

закладанням уздовж південно-західного краю Східноєвропейської платформи 

Галицької геосинклінальної системи. Дністровський перикратон по типу осадового 

басейну відноситься до передгірного прогину, по типу осадових асоціацій до 

нескладчастої моласи [1].  

Подібні перебудови структурного плану у венді відбулися по всьому периметру 

Східноєвропейської платформи. У цому повідомленні розпочата спроба співвіднести 

масштаби вулканічної складової в процесі нагромадження верхневендских 

послідовностей у моласових структурах східної ((західний схил Середнього 

(Кваркушсько-Каменогірський мегантиклінорій, силвіцька серія) і Південного Уралу 

(Башкирський мегантиклінорій, ашинська серія)) і південно-західної окраїни 

Східноєвропейської платформи (Дністровський перикратон). Будуть розглянуті 
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декілька параметрів, які характеризують як туфогений матеріал, так і тонкозернисті 

уламкові породи що його вміщують. Детальну інформацію про літохімічні особливості 

псамітів і тонкозернистих порід, а також результати реконструкції палеотектонічного 

режиму розглянутих територій докладно викладені в [4, 6]. 

Інформація про вулканічні туфи у відкладах силвіцькой серії верхнього венда 

Кваркушсько-Каменогірського мегантиклінорія (Середній Урал) представлена в [2]. 

Туфогенні відклади приурочені до нижньої тонкозернистої половини верхньовендської 

осадової послідовності. Туфогенні горизонти виконують роль маркуючих.  

Теригенно-вулканогенна пачка, що також відіграє роль горизонту, що є маркуючим, 

по якому корелюються розрізи верхньовендських відкладів південно-західної окраїни 

Східноєвропейської платформи, відособлена як бронницькі верстви яришевської світи 

могильов-подільської серії. Бронницькі верстви складені однорідною товщею бурих, 

яскраво-бурих, червоних, світло-зелених, білих, дуже щільних, масивних з раковистим 

зламом туфогенних аргілітів. Потужність бронницьких верств у середньому в повних 

розрізах змінюється незначно − 9-12 м, при цьому прошарок червоних туфів від 5-6 см 

легко фіксуються на Волині, а на півночі Одеської області становить майже 20 м. 

Для відновлення хімічного складу похідного вулканогенного матеріалу в аргілітах 

верхнього венда південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи була 

застосована TAS-Діаграма (Total Alkali-Silika diagram) побудована в координатах 

SiO2−(Na2O+K2O) [10]. Фігуративні точки могильов-подільської серії, які відповідають 

аргілітам ломозівських верств (перелік верств верхнього венда подається знизу нагору) 

групуються в полях що відповідають породам основного й середнього складу (базальт, 

трахібазальт, базальтовий трахіандезит, трахіандезит), ямпільських верств 

розташовуються в полях ультаосновного й основного складу (пікрітобазальт, базальт), 

лядовських верств − основного й середнього складу (базальт, трахібазальт, базальтовий 

трахіандезит, трахіандезит, андезит). У бернашівських верствах первинна пірокластика 

мала середній склад (базальтовий андезіт, базальтовий трахіандезит, трахіандезит). У 

бронницьких верствах поруч із ефузивними породами середнього складу переважною 

стає пірокластика кислого складу (дацит і ріоліт). У зіньківський час фіксується 

вулканогенний матеріал основного й середнього складу (базальт, базальтовий андезіт і 

андезіт) Джуржівські верстви - середнього й кислого складу (базальтовий андезит, 

андезит, дацит). Аргіліти калюських верств – середнього складу (базальтовий андезит, 

андезит). Для аргілітів канилівської серії, що залягає на могилів-подільській, 

фігуративні точки групуються у полях що відповідають породам середнього й кислого 

складу (андезит й дацит) [7].  

За результатами мікроскопічного вивчення й літохімічного аналізу у складі туфів 

серед відкладів старопечнинської і чернокаменської світ силвіцької серії верхнього 

венда Кваркушсько-Каменногірського мегантиклінорія домінують уламки вулканічних 

порід що мають основний і середнй склад (базальт або андезито-базальт) [2]. Однак і не 

виключається наявність і кислих эфузивів: «…В основании описываемого туфового 

прослоя присутствуют и редкие обломки чуждых пород – метасоматических 

микрокварцитов или основной массы кислых эффузивов (?)…»  [2]. У відкладах 

басинської світи ашинської серії, серед уламків порід у псамітах домінують эфузиви 

(варіоліти, діабазові, плагіоклазові й трахітові порфірити). Пісковики куккараукської 

світи містять основні эфузиви [5]. 

За своїм хімічним складом глинисті сланці й аргіліти з різних світ ашинської серії 

мають подібний склад. На діаграмі НКМ-ФМ [9] фігуративні точки складу глинистих 

порід бакеевської, басинської і зиганської світ зосереджені переважно у полі IV 

(глинисті породи переважно хлорит-гідрослюдистого складу) і V (хлорит-смектит-
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гідрослюдисті глинисті породи) [5]. Тонкозернисті уламкові породи силвицької серії в 

основному зосереджені в полі V [3]. 

Аналіз хімічного складу аргілітів Дністровського перикратона з використанням 

діаграми НКМ-ФМ [10] виявив, що в поля з перевагою монтморилоніта з домішкою 

каолініту й у підлеглій кількості гідрослюди (II) попадають точки що відповідають 

аргілітам ямпільських, зіньківських, джуржівських, калюських верств, та в підлеглій 

кількості пилипівських і староушицьких верств канилівської серії. У поле з перевагою 

хлориту й домішкою залізистих гідрослюд (III) фоксуются точки що відповідають 

ломозівським, ямпільським, лядовським і зіньківським верствам. Полю хлорит-

гідрослюдистого складу (IV) попадають точки що відповідають аргілітам ломозівських, 

лядовських і бронницьких верств. У поле хлорит-монтморилоніт-гідрослюдистого 

складу (V) попадають всі точки що характеризують аргіліти всіх верств могилів-

подільської серії (за винятком ямпільских і калюських верств) і всіх верств 

канилівської серії. 

Ще один метод що дозволяє припустити істотну роль у джерелах зносу магматичних 

порід того або іншого складу є відносини LaN/YbN. Згідно [11] значення відносин 

LaN/YbN < 4 дозволяють припустити істотну роль у джерелах зносу порід основного 

складу, тоді як при величині LaN/YbN > 8 можна зробити висновок про перевагу в 

областях зносу кислих магматичних утворень. Аналіз спектрів рідкоземельних 

елементів у попільних туфах силвіцької серії Кваркушсько-Каменногірського 

мегантіклінорія характеризуються низькими значеннями відносини LaN/YbN (3,73-

6,68) [2]. Для глинистих сланців ашинської серії Башкірського мегантиклінорія, 

характерні середні значення відносин (La/Yb) RPSC і для бакеевської світи становить 

1,41, басинському рівню − 0,83, зиганському рівню − 0,80. За даними [8] відносини 

рідкоземельних елементів LaN/YbN у туфогених аргілітах бронницьких і джуржівських 

верствах Дністровського перикратона становлять у середньому 10,0±0,1, що відповідає 

інформації яка була викладена раніше. 

Представлена інформація поки не дає можливості зробити однозначні висновки. 

Існує ряд питань які залишаються або невирішеними, або спірними, однак можуть 

стати предметом подальших досліджень. Літературні дані свідчать про наявність 

туфових шарів у верхньовендських відкладах Верхньокамської й Мезенської западин, а 

також і в інших верхньодокембрійських відкладах суміжних окраїн Східноєвропейської 

платформи. 
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Побудовано моделі залягання покрівлі та підошви соленосної формації Солотвинської западини 

Закарпатського прогину з метою оцінки перспектив нарощування запасів корисних копалин генетично 

пов’язаних з соленосними формаціями регіону. Встановлено числові закономірності в геологічній будові у 

вигляді регресійних зв’язків між параметрами, що дозволить використати їх для прогнозування 

досліджуваних властивостей на ділянках недостатності вихідних даних. 

 

Построены модели залегания кровли и подошвы соленосной формации Солотвинской впадины 

Закарпатского прогиба с целью оценки перспектив наращивания запасов полезных ископаемых, 

генетически связанных с соленосными формациями региона. Определены числовые закономерности в 

геологическом строении в виде регрессивных связей между параметрами и позволяющие использовать 

их для прогноза исследуемых свойств на участках недостаточности исходных данных. 

 

The Transcarpathian foredeep salt formation model (Solotvyn depression) has been constructed in order to 

evaluate the prospects of further increase and rational complex usage of mineral resources, genetically related 

to the salt formations. Numeric regularities in the salt formations geological structure in the form of regression 

connections between the parameters has been established and could be used for predicting properties at the sites 

with source data failure. 

 

Ефективне залучення соленосних формацій у економічну діяльність вимагає 

подальших досліджень закономірностей їх розвитку, зокрема, шляхом моделювання із 

застосуванням ГІС-технологій. У Закарпатті на початку 70-х років на балансі 

нараховувалось 14 родовищ, але незважаючи на великі ресурси покладів кам’яної солі 

на 01.01.2010 р. балансом враховано тільки два окремі об’єкти – родовища кам’яної 

солі: Солотвинське родовище та Північна ділянка Солотвинського родовища. Дані 

об’єкти було законсервовано у зв’язку з ускладненням екологічної ситуації в районах 

видобутку.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=92_1_2&s1=%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5
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Актуальність досліджень визначається необхідністю переоцінки ресурсів у зв’язку з 

останніми подіями, які склалися на території України для подальшого забезпеченням 

нарощування запасів корисних копалин, генетично пов’язаних з соленосними 

формаціями та обґрунтування раціонального комплексного використання надр. 

На території Закарпатського прогину соленосна формація знаходиться в межах Чоп-

Мукачівської і Верхньотисенської (Солотвинської) улоговин, де утворює 

солянокупольні структури різної морфології, зокрема, діапірового типу. 

Соленосна формація Солотвинської западини відповідає верхній частині відкладів 

верхньотереблинської світи середнього міоцену, яка за літологічним складом 

поділяється на дві частини: нижню – теригенну і верхню – соленосну (соленосна 

формація). Теригенна частина складена перешаруванням аргілітів, алевролітів і 

пісковиків з прошарками туфів, ангідритів загальною потужністю 180 м. Верхня, 

соленосна частина світи (соленосна формація) представлена кам’яною сіллю та 

соленосними глинами. Нижній і верхній горизонти соленосної частини світи складені 

кам’яною сіллю. Потужність нижнього горизонту близько 50-180 м, а верхнього – 60-

150 м. Соляні горизонти розділені пачкою соленосних глин з прошарками ангідриту. 

потужністю близько 40-110 м. Сумарна потужність тереблинської світи 450-500 м [1].  

На сучасному етапі розвитку геологічних досліджень вирішення, як наукових, так і 

практичних задач пов’язане з обробкою великих масивів інформації, що потребує 

використання різних геоінформаційних програмних засобів. Існують найрізноманітніші 

комп’ютерні системи й окремі програми, які прийнята відносити до ГІС.  

Вихідною інформацією для побудов поширення формації слугували свердловини з 

повними розрізами соленосної товщі та дані про розробку соляних родовищ в 

минулому.  

Методика побудов включає наступні етапи. Спочатку карти фактичного матеріалу 

прив’язуються до географічної системи координат. Основна проекція прив’язки – 

Transverse Mercator на еліпсоїді Красовського. Оцифровку даних виконано по шарах, 

які містили два типи об’єктів: точкові (свердловини, міста) та лінійні (розривні 

порушення, границі, річки).  

Далі створюється Grid-тема, так званий растровий еквівалент теми об’єктів, який 

відображає поверхню по регулярно розповсюдженим точкам. Видом інтерполяції 

слугував Spline, як найбільш ефективний метод при загладжувані кривизни поверхні. 

Отримана тема переведена в формат TIN (Triangulated irregular networks – нерегулярні 

мережі трикутників) для відображення поверхні у вигляді безперервного набору не 

перекриваючих граней трикутників, в яких значення поверхні в будь-якій точці в межах 

триагуляційної сітки можна вирахувати по значенням в кутах навколишніх 

трикутників [3]. 

Для побудови було використано: дані 177 свердловин, пробурених в різні роки і 

різними організаціями, карти з винесеними свердловинами і розривними порушеннями 

(Удич М.Ф., Кузовенко В.В., Даниленко В.О., Гуревич К.Я., Матвєєва та ін.), а також 

фондові матеріали видобутку солі у XVIII-XX ст. (Кореневський С.М., Плешаков І.Б., 

Гуревич К.Я.). Оскільки на північному-сході Солотвинської западини відсутня 

достовірна інформація про розповсюдження соленосної формації (глибини свердловин, 

пробурених на даній території не перевищують декількох сотень метрів), тому для 

замикання контуру поширення формації (а відповідно осадового солеродного басейну) 

були використанні дані фондових робіт [2]. 

В результаті описаних вище побудов отримано 3D моделі залягання покрівлі та 

підошви соленосної формації Солотвинської западини Закарпатського прогину 

(рисунок 1). На карті покрівлі проведена умовна лінія глибини занурення соленосної 

формації, що залягає вище 1000 м і відповідає солянокупольним структурам цього 
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регіону (Солотвинська, Тересвинська, Кругла, Тереблянська, Олександрівська, 

Данилевська, Барановська). Аналіз створених електронних карт показує, що отримані 

моделі відповідають геологічним уявленням і вихідним даним, можуть бути 

удосконалені по мірі внесення додаткової інформації та слугувати вихідною 

інформацією для наступних робіт. 

Отримані моделі можуть бути використані для практичних цілей: визначення 

ділянок для оцінки перспективності видобутку кам’яної солі та інших корисних 

копалин генетично пов’язаних з соленосними формаціями регіону або залучення 

відкладів для підземного будівництва. Таким чином, аналіз моделей, створених за 

даною методикою, дозволяє встановити числові закономірності в геологічній будові 

соленосної формації у вигляді регресійних зв’язків між параметрами і використати їх 

для прогнозування досліджуваних властивостей на ділянках відсутності вихідних даних 

або їх недостатності. 

 

Рисунок 1. 3D модель залягання покрівлі соленосної формації Солотвинської западини 

Закарпатського прогину 
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моделі верхньоюрської соленосної формації Преддобрудзького прогину засобами ГІС. 

Рекомендовано до друку: Шехуновою С.Б. (докт. геол. наук, чл.-кор. НАН України)  

 

Syumar N., Stadnichenko S., Aleksieienkova M. DIGITAL GEOLOGICAL AND 

STRUCTURAL MODEL OF THE TRANSCARPATHIAN FOREDEEP SALT 

FORMATION. 

 



VI Всеукраїнська конференція-школа «Сучасні проблеми геологічних наук» 

Київ, 14-16 квітня 2016 р. 

217 

 

Наукове видання 

 

 

 

 

 

 

Матеріали 

 

VI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  МОЛОДІЖНОЇ 

НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ - ШКОЛИ  

 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЧНИХ 

НАУК»  

 
 

 

 

 

 

Друкується за авторською редакцією 

 


