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УДК 55+56+348+378+477+502+528+549+550+551+552+553+556+563+624+735+929 
Висвітлено питання історії геологічної освіти. Широко розкрито проблеми та перспективи 
розвитку геологічної освіти та науки. Розглянуто проблему розвитку надр України як 
матеріальної основи зростання національної економіки. Наведено інноваційні теорії і 
методики досліджень геологічного середовища, результати теоретичних та науково-
виробничих досліджень. Розглядаються методи та методики вивчення та сучасної 
інтерпретації геологічної інформації та їх використання при викладання геологічних 
дисциплін. 
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ОСВІТИ. СТАНДАРТИ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
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декан геологічного факультету, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

СТАН І ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

Підготовку геологів в Україні здійснюють 10 ВНЗ за наступними спеціалізаціями 
бакалавратури і спеціальностями магістратури: Геологія (у т.ч. магістерська спеціалізація 
«Економічна геологія»); Геофізика; Гідрогеологія та інженерна геологія; Мінералогія, геохімія 
та петрографія; Геологія нафти і газу; Геоінформатика. Існує три рівня підготовки: бакалавр – 
термін навчання 4 роки на денному відділенні и 5 років на заочному; спеціаліст – 1 рік на 
заочному (в деяких ВНЗ – на денному); магістр – от 1 до 2 років в різних ВНЗ. 

В 2013 р. у ВНЗ України на спеціальність «Геологія» на 1-й и 2-й курс (за скороченою 
програмою для випускників технікумів і коледжів геологічного профілю) на місця державного 
замовлення поступило 404 студенти, з них на очну форму – 372 чол., на заочну – 34 чол. Крім 
того, приблизно 70–80 студентів були зачислені за контрактом. Сумарний випуск спеціалістів с 
базовою вищою (бакалаври) и вищою (спеціалісти і магістри) освітою в 2013 р. можна оцінити 
в 650–700 чоловік. З них значна частина випускників бакалавратури (приблизно 250–300 
чоловік), як правило, продовжує освіту (спеціаліст, магістр). Таким чином, на ринок праці 
щорічно поступає біля 400 випускників геологічних факультетів різного рівня.  

Основна проблема геологічної освіти в Україні пов’язана з питанням працевлаштування 
випускників. Ця проблема обумовлена тяжким станом геологічної галузі нашої країни, де в 
останні роки відбулися значні скорочення, які поставили Державну геологічну службу (ДГС) на 
грань виживання. Раніше переважна більшість випускників геологічних факультетів 
влаштовувалася на роботу в організаціях ДГС. Зараз такої можливості майже не залишилося.  

Дуже приблизно працевлаштування випускників геологічних факультетів ВНЗ України 
можна оцінити наступним чином: структури Державної геологічної служби – 20; структури 
нафтогазового комплексу – 80; структури НАН України – 20; продовження навчання в 
аспірантурі – 40; приватні геологорозвідувальні підприємства – 20; іноземні компанії в Україні 
і за кордоном – 20; компанії і підприємства, не пов’язані з геологією – 200; всього – 400. 

 Вірогідно, можна прогнозувати подальше скорочення структур ДГС і НАН України, 
вірогідно – структур вітчизняного нафтогазового комплексу. Це у свою чергу зумовить 
скорочення попиту на молодих спеціалістів. У той же час варто очікувати розширення 
діяльності приватних вітчизняних та іноземних компаній, що частково перекриє зниження 
потреб в спеціалістах-геологах. Вже зараз відбувається процес впровадження в 
геологорозвідувальний комплекс України видобувних компаній, особливо в нафтогазовій галузі 
(компанії Шелл, Шеврон та ін.), які зацікавлені у вітчизняних фахівцях. 

Реальним проривом у питанні щодо працевлаштування може стати вихід наших випускників 
на міжнародний ринок геологічної праці, особливо в країнах Африки, Азії та Латинської 
Америки. Частково цей процес відбувається вже сьогодні.  

Ще однією можливістю, яка могла б суттєво зміцнити позиції геологічних факультетів 
України, є залучення іноземних студентів. Це може стосуватися як російськомовних студентів з 
країн колишнього СРСР, так і студентів з країн Африки, Азії, Латинської Америки. Що 
стосується першої категорії, тут особливих проблем немає, і деякі ВНЗ України вже набирають 
російськомовні групи. Проблеми виникають з формуванням англомовних груп, оскільки 
більшість викладачів слабо володіють, або взагалі не володіють англійською мовою.  

Таким чином, можна прогнозувати, що в найближчі роки в галузі геологічної освіти України 
будуть переважати дві головні тенденції: з одного боку – скорочення держзамовлення 
приблизно вдвічі від існуючого рівня, з іншого – підвищення вимог до якості фахівців, що 
випускаються. Це, у свою чергу, обумовлює підвищення вимог до якості і методики 
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викладання. Часи планової економіки давно закінчилися, а в умовах ринкової економіки 
валовий випуск часто неякісної освітянської продукції стає неможливим.  

Ринок геологічної праці вимагає такі основні кваліфікаційні характеристики випускників:  
•  глибокий професіоналізм, який забезпечується не тільки фундаментальною базовою 

підготовкою, але й навичками практичної роботи; 
•  самостійність і оригінальність мислення; 
•  знання іноземних мов, у першу чергу – англійської; 
•  володіння сучасними комп’ютерними програмами. 
Головними напрямками удосконалення навчального процесу можна вважати наступні: 
•  розробка нового стандарту підготовки бакалавра геології і магістрів відповідних 

спеціальностей, де слід значно посилити роль самостійної і практичної роботи студентів, 
позбутися від повторів і безпредметного теоретизування, котрі, нажаль, притаманні існуючим 
програмам; 

•  скорочення аудиторної частини навантаження, особливо її лекційної частини: лекції 
повинні загальним чином надавати студентам суть питання, ставити завдання для самостійного 
рішення, показувати основні проблеми відповідних напрямків;  

•  посилення блоку мовної підготовки студентів з видачею сертифікатів, які відповідають 
світовим вимогам; 

•  підготовка методичних матеріалів, підручників і навчальних посібників, їх електронних 
варіантів; 

•  створення курсів дистанційної підготовки студентів; 
•  підготовка російськомовних і англомовних курсів лекцій і навчальних програм, 

відкриття англомовних магістерських програм підготовки студентів по спеціальностям, які 
користуються попитом (геологія, геофізика, геологія нафти і газу та ін.);  

•  впровадження практики подвійних дипломів с ВНЗ СНД і інших закордонних країн; 
•  введення інтерактивної методики подачі матеріалу, «читання» лекцій (в буквальному 

сенсі цього слова) повинно стати неприпустимим; 
•  розширення програм навчальних і виробничих практик студентів; 
•  підвищення вимог до курсових і дипломних робіт – магістерська робота повинна по суті 

стати науковою роботою; 
•  посилення наукової роботи і максимальне залучення до неї студентів і аспірантів.  

 
УДК 348.147 

Приходченко В.Ф., д-р геол. наук, 
декан геологорозвідувального факультету, 
Полякова Н.С., канд. геол-мін. наук, доц., 

ДВНЗ «Національний гірничий університет», 
пр. К.Маркса, 19, Дніпропетровськ, 49600 

pvfpvf@meta.ua (056)2474465 
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ГЕОЛОГІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГІРНИЧОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Основними складовими стандартів вищої освіти є освітньо-кваліфікаційна характеристика 

бакалаврів, спеціалістів, магістрів (ОКХ) та освітньо-професійна програма підготовки 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів (ОПП). Вони формуються із нормативної та варіативної 
частин. Нормативна частина затверджується як галузевий стандарт вищої освіти, а варіативна 
компонента розробляється науково-методичною комісією вищого навчального закладу з 
напряму підготовки (спеціальності). Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів, 
спеціалістів та магістрів є основою для розробки навчальних планів.  

У 2009 р. на засіданні Комісії з геології Науково-методичної ради МОНМС України 
(протокол № 88 від 08 грудня 2009 р.) був ухвалений та рекомендований для затвердження 
новий галузевий стандарт вищої освіти за напрямом 6.040103 – Геологія ОКР Бакалавр геології. 



 7

Цей стандарт значно відрізняється від галузевого стандарту 2006 р. [1]. Галузеві стандарти 
вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр спеціальності 7(8).04010301 
– Геологія відсутні.  

Варіативна частина ОКХ та ОПП для бакалаврів містить два блоки: за вибором начального 
закладу та за вибором студента. В Національному гірничому університеті підготовка бакалаврів 
- геологів дозволяє їм в майбутньому отримати спеціальності Геологія, Гідрогеологія, 
Геофізика. 

Запровадження нових стандартів значно змінило зміст варіативної частини ОКХ та ОПП 
підготовки бакалаврів-геологів (умовно цю варіативну частину можна назвати «Геологічна 
зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин»). 

Багато років кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного 
гірничого університету готувала спеціалістів, яким після закінчення навчання надавалась 
кваліфікація гірничий інженер – геолог. Тому при розробці варіативної компоненти стандартів 
вищої освіти багато уваги було приділено формуванню компетенцій геологів – практиків з 
урахуванням вимог роботодавців. При цьому враховувався вплив двох наукових шкіл, що 
історично склались у НГУ – рудної та вугільної геології. Представники цих шкіл працювали 
або зараз працюють на кафедрі геології та розвідки родовищ корисних копалин. Засновником 
першої школи є проф. Й.І. Танатар, потім її напрями розвивали проф. М.П. Семененко, проф. 
В.М. Кравченко. Зараз на кафедрі працюють представники цієї наукової школи – проф. 
М.В. Рузіна, доц. І.В. Жильцова. Другу школу багато років очолював проф. О.З. Широков, зараз 
на кафедрі працюють – проф. В.Ф. Приходченко, проф. Ю.М. Нагорний, проф. В.С. Савчук, 
доц. І.Л. Сафронов та інші. 

Підхід до формування вибіркової частини стандартів вищої освіти з урахуванням вимог 
роботодавців та особливостей наукових геологічних шкіл має суттєвий вплив на зміст та якість 
підготовки фахівців та відповідає положенням, викладеним в роботі [2].  

Основними компетенціями з вибіркової частини ОКХ, розробленої в НГУ, є: 
- визначати цільове призначення робіт та основні оціночні параметри відповідно до типу 

корисних копалин, геологічні задачі робіт, послідовність та основні методи їх вирішення; 
- володіти методологічними, економічними та геологічними основами пошуків та розвідки 

родовищ корисних копалин; 
- виконувати мінералогічні дослідження порід та руд; 
- визначати промислові типи родовищ корисних копалин; 
- виконувати геолого-економічну оцінку родовища корисних копалин; 
- здійснювати мінераграфічні дослідження руд; 
- виконувати вуглепетрографічні дослідження; 
- вивчати та аналізувати умови утворення твердих горючих корисних копалин; 
- вивчати та прогнозувати гірничо-геологічні умови розробки родовищ твердих горючих 

корисних копалин. 
Для формування цих компетенцій в варіативній частині ОПП підготовки бакалаврів 

передбачене викладання наступних дисциплін: 
- геологічна зйомка, прогнозування пошуки та розвідка родовищ корисних копалин – 324 

год. (9 кредитів ECTS);  
- лабораторні методи вивчення мінералів та гірських порід – 162 год. (4,5 кредити ECTS); 
- лабораторні методи вивчення корисних копалин – 216 год. (5,5 кредитів ECTS); 
- промислові типи родовищ корисних копалин – 396 год. (11 кредитів ECTS); 
- геологія горючих корисних копалин – 108 год. (3 кредити ECTS). 
Починаючи з 2012-2013 н.р. студенти за своїм вибором можуть поглибити знання з геології 

вугільних родовищ та математичних методів обробки геологічної інформації або з оцінки та 
діагностики дорогоцінного та напівкоштовного каміння.  

При розробці вибіркової частини ОКХ та ОПП для спеціалістів та магістрів (спеціальність 
7(8). 04010301 Геологія) були застосовані такі ж принципи формування компетенцій, 
необхідних для вирішення професійних задач при виконанні геологорозвідувальних робіт, в 
геології рудних корисних копалин, у вугільній геології, при оцінці та діагностиці дорогоцінного 
та напівкоштовного каміння.  
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Висновки. Стандарти вищої освіти, розроблені з урахуванням вимог роботодавців, досвіду 
підготовки фахівців та здобутків наукових шкіл, позитивно впливають на зміст та якість освіти.  
 

1. Приходченко В.Ф., Полякова Н.С. Розробка та впровадження стандартів вищої освіти спеціальності 
«геологія» як важливої складової звіту про Акредитаційний аналіз / Управління якістю підготовки кадрів 
з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування: Зб. тез 
доповідей наук. метод. конф. (15-16 березня 2012 р., м. Дніпропетровськ). – Д.: НГУ, 2012. – С. 40-42. 
2. Письменкова Т.О., Салов В.О., Салова В.О. Шляхи трансформації національної рамки кваліфікацій в 
професійні та освітні стандарти [Електронний ресурс] URL: 
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/statti-and-presentations-
1.php (дата звернення: 18.02.13). 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ВУЗАХ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ 

 
В связи с быстрым развитием информационных обществ часто стали отмечать о 

необходимости реформирования системы образования и повышения качества обучения в 
школах и вузах [1]. При этом, прежде всего, возникает необходимость рассмотрения вопроса 
подготовки самих преподавателей. С этой целью, обычно, организуются курсы повышения 
квалификации, чего, как показывают наблюдения, крайне недостаточно. Поэтому необходима 
более тщательная и системная подготовка, включающая не только чтение лекций по предмету, 
но и ознакомление с методикой преподавания, предусматривающей проведение выездных 
занятий на производственных предприятиях, показ учебных фильмов, проведение мастер-
классов для преподавателей. Методика обучения студентов должна предусматривать 
необходимость знаний также и по смежным предметам. Кроме того, студенты нуждаются в 
некоторых дополнительных разделах из истории развития мировой нефтяной промышленности, 
её становлении, ознакомлении с жизненным путём, интересными фактами из жизни известных 
нефтяников, учёных. В процессе занятий помимо наглядных пособий, которые имеются в 
настоящее время во многих вузах нефтегазового профиля, важно ознакомление студентов с 
современными методами получения и анализа информации, моделирования технологических 
процессов, принятия решений в различных ситуациях. Большую роль играет проведение 
студенческих олимпиад, конференций после определённых этапов занятий, использование 
кейс-методов. Необходим также и анализ опыта известных вузов. В большинстве из них 
специализированные аудитории, учебные и научные лаборатории оснащены современным 
оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ по различным 
специальностям, научные и студенческие библиотеки. Так, на геологическом факультете 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко разработаны и внедрены в 
жизнь новые учебные планы, в которых предусмотрено три уровня подготовки специалистов: 
бакалавр, специалист и магистр. В Казахстане и Азербайджане подготовкой 
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высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли занимаются различные 
вузы, которые имеют тесные связи с ведущими иностранными, международными и 
отечественными компаниями. Приглашённые из ведущих вузов и научно-исследовательских 
организаций учёные привлекаются к чтению лекций, обмену опытом, и подготовке 
специалистов, в качестве руководителей дипломных и диссертационных работ, ими проводятся 
мастер-классы, открытые уроки. В Азербайджане в Институте Геологии Национальной 
Академии Наук созданы филиалы некоторых кафедр, где будущие ученые проводят занятия на 
основе последних научных достижений. В настоящее время получили распространение 
процессуальные технологии, которые направлены на развитие потенциала личности и 
поисковую образовательную деятельность. Они реализованы нами в учебном процессе в 
следующих формах: привлечение студентов к техническому творчеству; применение новых 
технологий с элементами деловых игр. Эффективная деятельность специалиста в современном 
техническом образовании предполагает повышение уровня математической подготовки, 
которая позволяет использовать методы математического анализа для построения моделей 
прикладных инженерных задач и их решений, например изучение методов, критериев и 
алгоритмов управления технологическими процессами, основанные на теории принятия 
решений. К примеру, необходимость совершенствования таких подходов обусловливается 
задачей оценки эффективности инвестиций на стадиях поиска, разведки и добычи УВ сырья на 
основе математических методов, позволяющих обрабатывать данные с учётом различного рода 
неопределенностей. Вследствие нечеткости самих понятий, таких, как, к примеру, 
"нефтенасыщенность", "пористость", "мощность" и др., в формулировках целей, ограничений, 
неполном объёме информации при принятии решений и т.д. возникают большие трудности. 
Поэтому в учебном процессе важно учитывать отмеченные ситуации и в процессе занятий 
обеспечить условия для работы студентов над повышением математического уровня. Как 
показывает наш опыт, студенты с большим интересом слушают разделы лекций, связанные с 
вопросами риска и неопределённости, элементами теории нечётких множеств, применением её 
в задачах принятия решений, классификации объектов. В последнее время нами практикуются 
занятия с применением новых технологий с элементами деловых игр. Для деловых игр [2] 
характерно наличие действующих лиц: участников и ведущих; наглядность последствий 
принимаемых решений; определенные правила и регламентация игры; жизненность и 
типичность ситуаций, рассматриваемых в ходе игры; регулярное повторение задач и процедур, 
составляющих сущность игры; конфликтность и скрытые резервы, что предполагает 
постановку проблемы и наличие резервов, позволяющих оценить ситуацию; отсутствие полной 
информации, т. е. принятие решения в условиях неопределенности, в ситуации риска или 
противодействия; влияние принятых ранее решений на изменение обстановки в последующие 
моменты. Здесь уделяется внимание также воспитанию ораторской способности, умения 
изложить свою мысль. Один из вариантов применения новых информационных технологий в 
учебном процессе – заочная мультимедийная экскурсия. Например, заочная экскурсия по 
дисциплине «Сбор и подготовка нефти», в качестве объекта для экскурсии нами при 
проведении занятия выбран цех подготовки и перекачки нефти месторождения Каражанбас и 
применена его принципиальная схема. Проведение экскурсии начинается со вступительной 
беседы преподавателя со студентами, определяет цели и задачи экскурсии, раздаёт оценочные 
листы, по которым студент оценивает знание соседа. Дальше студентов ожидают блиц-вопросы 
для дальнейшего следования по выбранному маршруту. Огромную роль в активизации 
деятельности учащихся во время заочных экскурсий играет поисковый метод. Студенты не 
просто знакомятся с оборудованием, но и занимаются активным поиском информации. 
Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой преподаватель совместно со 
студентами обобщает, систематизирует увиденное и услышанное, выделяет самое 
существенное, выявляет впечатления и предварительные оценки студентов; намечает задания 
для них. Интенсивное проникновение в практику работы учебных заведений новых источников 
экранного преподнесения информации позволяет выделять и рассматривать видеометод в 
качестве отдельного метода обучения. [3]. Основа метода – наглядное восприятие информации. В 
организации учебного процесса по специальным нефтяным дисциплинам особенно важна роль 
видеорепортажа с производственных объектов. Кроме отмеченного, как показал наш опыт, 
повышению эффективности занятий способствуют также уроки – «пресс-конференция», уроки 
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– «аукцион», уроки, моделирующие прием на работу на конкурсной основе при наличии 
вакансии и др. Таким образом, можно выделить следующие актуальные направления 
совершенствования учебного процесса в вузах нефтегазового профиля: 
•  создание и внедрение в учебный процесс многоуровневой системы подготовки, 
включающей в себя блок коррекции базового уровня знаний и блок специальной подготовки 
по смежным предметам;  

•  активное использование технологий обучения, включающих в себя деловые игры, 
эвристические задания и т.д.;  

•  более широкое вовлечение студентов в научную и производственную деятельность; 
•  расширение практических работ с использованием современных информационных 
технологий. 

 
1. Котенев Ю.А., Сиднев А. В., Султанов Ш. Х. Современное образование в технических вузах - 
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УГНТУ, 2008. - С. 309-310. 2. Янченко И.В. Педагогическая ценность деловой игры в формировании 
карьерной компетентности будущих выпускников вуза // Молодой ученый. - 2013. - № 1. - С. 383-385. 
3. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов. - М.: ВЛАДОС-пресс, 
2004. - 365 с. 
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Однією з важливих складових забезпечення стійкості та експлуатаційної придатності будь-

якої будівлі чи споруди є інформація про інженерно-геологічні умови ділянки її розміщення. 
Від повноти і достовірності вихідних матеріалів залежить вартість будівництва та довговічність 
того чи іншого господарського об’єкта.  

Запорукою ж високої якості матеріалів інженерно-геологічних розвідувань є високий 
професійний рівень дослідника. Як відомо, інженерно-геологічні дослідження відносяться до 
класу особливо відповідальних, тому їх виконання повинні здійснювати лише спеціалізовані 
інституції, які мають державну ліцензію на виконання таких робіт і висококваліфікованих, 
підготовлених за цією спеціальністю, сертифікованих фахівців. Отримання ліцензії та 
сертифікату, у свою чергу, потребує диплому про вищу освіту за спеціальністю «Інженерна 
геологія».  

На сьогоднішній день в Україні функціонує декілька сотень організацій та фізичних осіб-
підприємців, що здійснюють науково-виробничу інженерно-геологічну діяльність та 
потребують відповідного кадрового забезпечення.  

Потрібно також зауважити, що територія України характеризується дуже складними 
інженерно-геологічними умовами. Значні площі займають просідаючі, слабкі, набухаючі, 
засолені, елювіальні та техногенні грунти. Понад 448 тис. км2 вражено карстом, зафіксовано 
понад 30 тис. зсувів. Території, на яких розвиваються осідання земної поверхні, перевищують 
22 тис. км2. В Україні налічується близько 350 міст, які потребують захисту від небезпечних 
геологічних процесів. 

Залучення таких територій до сфери господарського використання з одночасним 
ускладненням конструкцій будинків, збільшення питомої ваги висотних цивільних і екологічно 
небезпечних промислових об’єктів з високими питомими навантаженнями на грунти потребує 
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ретельних інженерно-геологічних досліджень та підготовлених за відповідною спеціальністю 
фахівців.  

Як відомо, в постанові КМ України про затвердження переліку природничих спеціальностей 
за напрямом «Геологія» спеціальності «Інженерна геологія», як і серед напрямів інженерної 
підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» і «Магістр», немає. 

Але це зовсім не означає, що її не має бути, радше навпаки, і ось чому. 
Інженерна геологія вивчає геологічні процеси і явища у верхніх горизонтах земної кори і 

фізико-механічні властивості гірських порід (ґрунтів) у зв’язку з інженерно-будівельною 
діяльністю людини.  

Курс «Інженерна геологія», який давно читається для студентів спеціальності «Промислове і 
цивільне будівництво» інженерам-будівельникам різного спрямування – це лише курс, що дає 
загальні уявлення про геологічний субстрат тієї чи іншої будови і його похідну реакцію на 
нього, так і для студентів-геологів ОКР «бакалавра» окреслює певне коло питань для 
здійснення інженерно-геологічних досліджень і не більше. Цього та деяких інших загальних 
курсів явно недостатньо для підготовки професіоналів інженер-геологів, здатних кваліфіковано 
здійснювати експертні оцінки в складних природних умовах для споруд з високою 
відповідальністю. Саме з цим актуальним завданням – заповнити де-факто і де-юре випадково 
утворену нішу – зможуть впоратися випускники геологічних факультетів за спеціальністю 
«Інженерна геологія». Адже жоден існуючий в Україні ВНЗ не готує сертифікованих фахівців 
цієї важливої спеціальності, а в пошукових інституціях працюють головно перенавчені та 
адаптовані до інженерно—геологічних досліджень геологи-зйомщики, розшукувачі, 
розвідники, мінералоги тощо. 

Оперативно і дієво підготовку фахівців цієї спеціальності зможуть здійснювати геологічні 
факультети ВНЗ, студенти яких на бакалавраті ґрунтовно обізнані з тими розділами геології, які 
більше чи менше пов’язані з питаннями будівництва і будівельного виробництва. Вони 
опанували кристалографію і мінералогію, петрографію кристалічних порід і літологію, 
динамічну геологію, загальну гідрогеологію і інженерну геологію. Мають знання з 
геоморфології і четвертинної геології, тектоніки, структурної геології, елементів залягання 
гірських порід, диз’юнктивних і плікативних дислокацій, вулканізму і основ геофізичних 
досліджень (сейсміка природна і техногенна, електророзвідка тощо). Таким чином уже на рівні 
ОКР «Спеціаліста» і «Магістра» залишається зробити не так багато:  

1) дати ґрунтовні теоретичні знання генетичних основ інженерно-геологічного вивчення 
гірських порід і складених ними масивів;  

2) розкрити теорію та методологію інженерно-геологічних розвідувань – одного з основних 
методів отримання інженерно-геологічної інформації для різних видів будівництва;  

3) освоїти новітні лабораторні та польові методи вивчення складу стану, фізико-хімічних, 
фізико-механічних, корозійних сейсмічних та інших властивостей грунтів;  

4) розглянути особливості та закономірності перебігу природних і техногенних небезпечних 
геологічних процесів та методи їхнього прогнозування та оцінки ризику ушкодження 
господарських об’єктів, розпочинаючи із землетрусів, звітрювання, ерозії, абразії, схилових 
процесів, суфозії, карсту і пливунів, просадочноті, техногенного підтоплення і закінчуючи 
зрушенням гірських порід над гірничими виробками;  

5) освоєння методів інженерно-екологічних, геотехнічних досліджень та технічної 
меліорації грунтів;  

6) отримання знань з оцінки впливу господарської діяльності на геологічне середовище, 
організації та ведення інженерно-геологічного моніторингу;  

7) вивчення національної та європейської нормативної бази, яка стосується інженерно-
геологічних розвідувань;  

8) організація та проведення навчальних та виробничих інженерно-геологічних практик. 
Усі вісім блоків нескладно забезпечити відповідними навчальними планами, професорсько-

викладацькими кадрами та дидактичними матеріалами (є лабораторії досліджень фізико-
механічних властивостей ґрунтів тощо). Процес навчання, приміром, уже можуть здійснювати 
кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного 
університету ім. Ів. Франка чи кафедра гідрогеологїї та інженерної геології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра інженерної геології Одеського 
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національного університету ім. І.І. Мечникова та ін. Залишилося небагато – з чим ми й 
звертаємось до МОН України як до головного організатора вищої освіти та до КМ України як 
найвищого державного органу управління – доповнити наявний перелік спеціальностей за 
напрямом «Геологія» спеціальністю «Інженерна геологія», тим більше, що така наукова 
спеціальність кандидатського і докторського рівня передбачена відповідним департаментом 
МОН України, успішно функціонує міжнародна асоціація інженерів-геологів, натомість 
фахівців за такою спеціальністю ВНЗ України усе ще не готують. 
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «ГЕОЛОГІЯ» 

 
Запорукою якості підготовки фахівців вищими навчальними закладами ВНЗ є збалансовані 

навчальні плани, укладені з дотриманням принципу послідовності і успадкованості 
накопичення знань, умінь і навичок студентами з любого напряму підготовки. Загалом цей 
принцип дотриманий розробленим науково-методичною радою напряму підготовки «Геологія» 
проектом переліку нормативних та рекомендованих навчальних дисциплін за спеціалізаціями, 
але, на наш погляд, вимагає деяких уточнень змісту нормативної і вибіркової частин, 
раціональної зміни кількості кредитів на вивчення певних дисциплін та уникнення повторень у 
їхньому викладанні. 

Цикл фізико-математичної та природничо-наукової підготовки нормативної частини 
потрібно доповнити дисципліною «Землезнавство», об’єктом вивчення якої є будова та склад 
атмосфери, гідросфери, біосфери, клімату, природи і механізмів дії різних природних явищ, що 
мають суттєвий вплив на перебіг екзогенних геологічних процесів. Це, окрім розширення і 
поглиблення знань студентів-геологів про нашу планету, сприятиме якіснішому вивченню 
будови і ролі зовнішніх геосфер Землі та дасть змогу при опануванні курсу «Загальна геологія» 
краще розкрити власне гіпергенні геологічні процеси площинного змиву, схилові, звітрювання, 
ерозії тощо. 

Вірогідно, треба збільшити на 1 кредит обсяг фундаментального курсу «Загальна геологія», 
вилучивши при цьому блок «Земля як планета», оскільки це передбачено програмою курсу 
«Фізики Землі» і, частково, «Землезнавство». Натомість замінити його блоком «Геологія як 
наука та її місце в сучасному науковому просторі». В ньому розглядати історію виникнення і 
розвитку геології, тренди її диференціації на галузі та фундаментальне і прикладне значення, в 
тому числі стан геологічної науки в Україні, її досягнення і перспективи розвитку.  

Як «альфу і омегу» геологічних досліджень «Стратиграфію» необхідно з вибіркової частини 
перенести у нормативну та збільшити її обсяг хоча б на 2 кредити. Подібних уточнень 
навчального плану в частині професійної і практичної підготовки фахівців має зазнати певний 
перелік інших дисциплін. Зокрема, в окрему дисципліну необхідно вирізнити курс 
«Кристалографія», забравши з мінералогії відповідний блок і залишивши загальну та 
систематичну мінералогію і читати її на другому курсі бакалаврату. 

Сучасний стан геологічної науки і практики вказують на необхідність доповнити цей цикл 
такими дисциплінами як «Охорона геологічного середовища», «Вчення про геологічні 
формації», «Корисні копалини України». Уже сьогодні і тим більше в недалекому майбутньому 
охорона геологічного середовища – обов’язкова складова будь-яких геологорозвідувальних 
робіт, а вона сама є важливим предметом в навчальних планах з підготовки фахівців в різних 
країнах світу. Це ж саме стосується дисципліни «Вчення про геологічні формації». Адже 
європейська і світова геологія грунтується не на стратиграфічних таксономічних одиницях 
(серія, світа, підсвіта), хоча це обов’язковий атрибут, а оперує винятково формаціями 
(геологічними, метасоматичними, рудними). Вони є головним інструментом пояснення цілої 
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низки теоретико-прикладних положень, розпочинаючи від розкриття геологічної будови і 
історико-геологічного розвитку територій та закінчуючи теоретичними основами оцінки їхніх 
прогнозно-металогенічних перспектив і розробки різнорангових змістовних розшукових 
критеріїв та ознак родовищ корисних копалин (РКК). Саме на цьому ґрунтуються такі наріжні 
геологічні дисципліни як «Історична геологія», «Геотектоніка» , «Геологія корисних копалин», 
«Регіональна геологія», «Розшуки і розвідка РКК», «Металогенія», «Нафтогазоносні провінції 
світу» та інші. Тому фундаментальні знання про геологічні формації потрібно надавати 
студентам до вивчення зазначених дисциплін.  

Треба також врахувати, що українські ВНЗ готують фахівців для України і тому 
запровадження дисципліни «Корисні копалини України» сприятиме підвищенню якісного рівня 
підготовки студентів: саме вони своєю предметною працею формуватимуть мінерально-
сировинну базу країни, яка є вкрай важливою складовою економічного потенціалу держави. 

У проекті навчального плану зазначена дисципліна «Четвертинна геологія з основами 
геоморфології», що, на нашу думку, не є коректним. Очевидно, що практично весь сучасний 
морфоскульптурний рельєф поверхні Землі належить до утворень четвертинного періоду, але 
наявні морфоскульптурні форми є наслідком енергетично різноспрямованої дії екзогенних та 
ендогенних геологічних процесів впродовж усієї історії Землі. Окрім того, сьогодні у зв’язку з 
необхідністю вирішення цілої низки екологічних, інженерно-геологічних проблем і 
раціонального природокористування при розробці низки родовищ екзогенної серії перед 
четвертинною геологією стоять складні фундаментальні та прикладні завдання, розв’язання 
яких вимагає ґрунтовної підготовки фахівців. Тому об’єднану дисципліну «Четвертинна 
геологія з основами геоморфології» потрібно читати як самостійні курси: «Четвертинна 
геологія, методи стратифікації та картування четвертинних відкладів» і «Геоморфологія».  

Деяких уточнень вимагає також вибіркова частина, запропонована проектом навчальних 
планів. Вона відповідає майбутнім спеціальностям фахівців ОКР «Спеціаліста» і «Магістра» і 
ґрунтовно-логічно доповнює нормативну частину. 

Зокрема, у планах спеціалізації «Геологічна зйомка, розшуки та розвідка родовищ 
корисних копалин» дисципліни «Мікроскопічні дослідження кристалічних порід» і «Методи 
дослідження мінеральної сировини» не відповідають змісту нормативних дисциплін і мають 
характер невизначеності. Виникає питання чому саме мікроскопічне дослідження кристалічних 
порід і мінеральної сировини, та як вивчати інші мінерали та породи. Потрібно згадати, що 
традиційна і апробована світовим гірничо-геологічним досвідом дисципліна «Лабораторні 
методи вивчення гірських порід і мінералів», дає змогу розкрити студентам усі методи вивчення 
речовинного складу порід і мінералів, включаючи й ті, які складають сировинну базу:ось 
необхідний комплексно-інтегрований курс. 

Не коректним є також викладання впродовж бакалаврату надзвичайно складної дисципліни 
«Металогенія», яка вивершує вчення про РКК. Її треба викладати при підготовці спеціалістів і 
магістрів, оскільки вона вимагає ґрунтовних структурно-речовинних знань на бакалаврському рівні. 

Враховуючи характер спеціалізації, а також завдання, які вирішуються на сьогоднішньому 
етапі проведення геологічної зйомки, розшуків та розвідки родовищ корисних копалин, плани 
вибіркових дисциплін слід доповнити такими дисциплінами як: «Геохімічні методи розшуків», 
«Структури рудних полів», «Геологічна інтерпретація геофізичних даних», «Геофізичне 
дослідження свердловин», «Методи стратифікації четвертинних відкладів» та «Економіка 
геологорозвідувальних робіт». 

З планів спеціалізації «Мінералогія, геохімія та петрографія» необхідно вилучити 
дисципліну «Геохімія природних ландшафтів» як географічну, а натомість ввести дисципліну 
«Техногенна мінералогія», що передбачається сучасними тенденціями розвитку технології 
переробки мінеральної сировини, появою синтетичних мінералів, перетворенням природних 
мінералів під впливом техногенних процесів, а також розшуками шляхів заміни природної 
мінеральної сировини, ресурси якої невпинно зменшуються, техногенними аналогами. При 
цьому акцентуємо увагу на необхідність збільшення кредитів нормативного курсу 
«Петрографія кристалічних порід з основами петрології». 

З переліку вибіркових дисциплін спеціалізації «Геоінформатика» слід вилучити 
дисципліну «Спектральний аналіз» оскільки це прерогатива спеціалізації «Мінералогія, 
геохімія і петрографія». 



 14

Оскільки увесь навчально-дидактичний матеріал дисциплін бакалаврату покладений в 
основу вчення про РКК, потрібно курс «Геологія корисних копалин» читати в три семестри: 
теоретичну частину (рудогенез) в другому семестрі 3-го курсу бакалаврату, а описові частини – 
геолого-промислові типи металевих і неметалевих РКК у 1 і 2-му семестрах IV курсу 
відповідно, збільшивши при цьому обсяг курсу на 1 кредит. І нарешті, не можна обійти 2-гу 
польову навчальну практику з геологічної зйомки (геокартування) як найважливішу складову 
підготовки геолога, що традиційно проводиться у дидактично неперевершеному полігоні 
Гірського Криму в Бахчисарайському районі – її треба збільшити мінімум на 1 кредит, бо без 
цього завдання практики реалізувати фізично не можливо.  

Кожен цикл дисциплін як нормативної, так і вибіркової частини обмежений певною 
кількістю кредитів і запровадження нових дисциплін вимагає суттєвого корегування обсягів 
кредитів на кожну дисципліну. Робити це на відповідному рівні і зі збереженням якісної 
складової змісту дисциплін з усієї підготовки можна тільки з дотриманням принципу 
послідовності, успадкованості та взаємодоповнюваності. Для цього необхідно розробити 
типові програми по всіх дисциплінах як колективне напрацювання фахівців відповідних 
галузей, а не одноосібні варіанти програм кожного ВНЗ, що готує фахівців за напрямом 
«Геологія». Вже сьогодні практика проведення студентських геологічних олімпіад або інших 
заходів з перевірки знань студентів показує, що в різних ВНЗ навіть нормативні 
фундаментальні дисципліни читаються за різними програмами, а що вже казати про вибіркову 
частину. Зазвичай, це зумовлено суб’єктивними причинами, тому з метою збереження високого 
якісного і однобазисного рівня підготовки фахівців назріла необхідність створення типових 
програм з обов’язковим затвердженням їх на науково-методичній раді за напрямом «Геологія». 
Розробити ж збалансований план за напрямом «Геологія», про яку видатний французький 
геолог Еміль Ог у вступі до свого знаменитого курсу «Загальної геології» писав "Вивчення 
нашої планети може здійснюватися з різних точок зору, тому небагато знайдеться наук, які 
мали б такий широкий зміст…", величезне мистецтво, але саме в цьому полягає історично-
синергетичне і оперативне завдання науково-методичної ради МОН з «Геології».  
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ПРО МІСЦЕ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ ТА СТРАТИГРАФІЇ В ГАЛУЗЕВОМУ  
СТАНДАРТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
Палеонтологія – це не просто фундаментальна наука про розвиток живого на Землі, вона 

увійшла в геохронологічний і структурно-речовинний каркас і так само невіддільна від геології, 
як геохімія чи геофізика. В загальній системі наукових знань геологія і палеонтологія належать 
до різних галузей: геологія до циклу наук про Землю, палеонтологія – до наук про Життя, але 
при цьому їхній зв'язок настільки глибокий, що вони не можуть успішно розвиватись окремо 
одна від одної. Нема геології без палеонтології, але і палеонтологія за образним виразом 
А.А. Борисяка [1] є дитям геології. Ці дві науки настільки тісно взаємопроникли одна в одну, 
що породили і продовжують народжувати знання нової якості про розвиток Землі, про 
закономірності поширення корисних копалин, які були сформовані внаслідок функціонування 
складних природних систем. Давні рослинні і тваринні організми зіграли велику роль в процесі 
формування різних типів осадо- і породоутворення, корисних копалин чи в створенні умов 
середовищ, які впливали на біосферний і літосферний процеси. Палеонтологічні об’єкти 
утворюють осадові породи, корисні копалини, дорогоцінне каміння, складають органогенні 
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споруди, формують рельєф, виступають як різноманітні індикатори: хронологічних і 
просторових співвідношень геологічних тіл, фізичних чинників середовища, умов седиментації 
тощо. Палеонтологія внесла в геологію поняття часу, ідеї розвитку і зіграла вирішальну роль в 
створенні і розробці глобальної шкали геологічного часу – головного інструменту для 
визначення часово-просторових співвідношень геологічних тіл. У визначенні відносного віку 
палеонтології, яка відображає неперервний еволюційний процес, нема альтернативи. Саме 
введення в геологію палеонтологічного методу зробило в ній переворот, вналідок якого 
утворена нова фундаментальна геологічна наука – стратиграфія, в якій об’єдналися і дістали 
історичну інтерпретацію усі фізичні феномени геології і всі феномени життя на Землі.  

У будь-якій країні загальна культура геологічних досліджень визначена рівнем її 
стратиграфічної вивченості. Про значення стратиграфії видатний німецький учений 
О. Шиндевольф [3] писав: “Без стратиграфії неможливо зрозуміти історію утворення і будову 
земної кори, процеси становлення суші і моря, неможливе існування тектоніки, палеогеографії і 
палеокліматології, неможливий історичний аналіз процесів формування порід, їхнього 
перетворення і руйнування, неможливі цілеспрямовані розшуки і розвідка родовищ корисних 
копалин”. Російський вчений академік Б.С. Соколов [2] зазначав, що саме стратиграфія з її 
геоісторичною концепцією зробила геологію наукою, і зниження рівня розвитку стратиграфії 
призводить до важких економічних наслідків: відставання геологічної вивченості регіонів від 
потреб виробництва, поступового зменшення фонду структур, що вводять у розвідку, до грубих 
помилок у підрахунках запасів і перевитрат унаслідок неправильного проектування розрізів і 
прогнозування ресурсів. 

Аналізуючи сучасні світові тенденції розвитку геології і її невід’ємних частин – стратиграфії 
і палеонтології, можна з подивом відзначити, що їх стан залежить і від географічного 
положення науково-дослідних осередків. На захід від України стратиграфія і палеонтологія є 
потрібними науками, стоять на вістрі розвитку наук про Землю. Там вони активно 
розвиваються за двома напрямами: перший – глобальний – удосконалення міжнародної 
стратиграфічної шкали (МСШ); другий – регіональний – стратиграфічне моделювання 
конкретних ділянок земної кори із залученням як визнаних у всьому світі підходів і стандартів 
(всебічне вивчення речовинного складу порід петрографічним та палеонтологічним методами), 
так і новітніх методик та нових інтерпретаційних стратегій. Нині завершується формування 
оновленої МСШ. Технологія її конструювання є логічною і відповідає сучасному рівню 
розвитку природничих наук: стратони виділяють на комплексній основі, але провідна роль в 
цьому процесі належить палеонтології. Вся конструкція планетарної геохронології успішно 
функціонує тільки тому, що геологічний час задокументовано за біотичними подіями – 
послідовністю існування видів. Біологічна еволюція, послідовність та ієрархія її етапів, часові і 
просторові ряди екосистем та їхніх головних елементів – видів і популяцій, створили міцний 
історичний каркас геології, виявили принципіальну основу планетарної кореляції всіх 
геологічних явищ. Останніми роками головним трендом геологічного розвитку є міжнародний 
розмах біостратиграфічних досліджень для удосконалення МСШ методом «золотих цвяхів», а 
саме визначення обсягу ярусів шляхом фіксації точок в стратотипових розрізах меж (Global 
Stratotype Section and Point – GSSP) ярусів, які визначають за палеонтологиними даними – за 
першою еволюційною появою (FAD – First Appearance Data) в єдиній філогенетичній лінії видів 
ортостратиграфічних груп. Нині (за http://stratigraphy.org) з 100 ярусів легітимні 
біостратиграфічні межі мають 55 ярусів. Вони визначені за конодонтами (17 меж), 
граптолітами (13), аммоноідеями (10), форамініферами (4), трилобітами (3), нанопланктоном 
(6), брахіоподами (1), бівальвіями (1 межа). Процес удосконалення МСШ триває. Поява такої 
шкали, за виразом В.І. Краснова [1], є великим досягненням світової науки і за значенням для 
людства її можна порівняти з таблицею Д.І. Менделєєва. Знання про історичний розвиток 
нашої планети, які зафіксовані в МСШ, важливі не тільки для фахівців-геологів, але й для 
людства загалом для розвитку культури, формування світоглядних принципів і адекватного 
сприйняття історичних цінностей. Крім науково-прикладного аспекту палеонтологія сьогодні є 
однією з найпомітніших наук на масово-побутовому рівні. 

В той час, коли у всьому світі відбувається вибуховий розвиток стратиграфії і палеонтології, 
в Україні ці науки в стані стагнації: згортаються дослідження з вивчення речовинного складу 
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порід, суттєво скорочене фінансування, ліквідовані літолого-палеонтологічні групи у 
геологічних підприємствах, невпинно зменшується число кваліфікованих палеонтологів.  

Світові тренди розвитку геології і потреба у власних мінерально-сировинних ресурсах і, 
передусім, паливно-енергетичних, і неминуче призведе до суттєвого збільшення обсягів 
геолого-розвідкових робіт. Уже сьогодні очевидним є той факт, що ці роботи не будуть 
обґрунтовані на належному рівні фундаментальними стратиграфічними дослідженнями перед 
усім через слабку укомплектованість кадрами, майже цілковитою відсутністю на геологічних 
факультетах українських вищих учбових закладів студентів, яких готують за спеціальністю 
«палеонтологія і стратиграфія».  

Сьогодні стан палеонтологічної і стратиграфічної освіти в України вкрай незадовільний. 
Внаслідок впровадження нових галузевих стандартів в геологічну освіту палеонтологія зникає з 
освітніх програм. У першому варіанті галузевого стандарту Вищої освіти України 
палеонтологія у вигляді блоку змістових модулів була у складі синтетичної навчальної 
дисципліни «Історична геологія з основами палеонтології» нормативної частини циклу 
професійної та практичної підготовки. Палеонтологія є фундаментальною біологічною наукою, 
що має науково-прикладне, світоглядне, пізнавальне, виховне значення, і поєднання її з 
геологічною дисципліною «Історична геологія» є не логічним, не відповідає світовим 
тенденціям і потребам геологічної практики, не сприяє підвищенню якості геологічної освіти. В 
запропонованому до розгляду оновленому проекті галузевого стандарту (2013 рік) 
палеонтологія зникла: «Історична геологія з основами палеонтології» трансформована в 
навчальну дисципліну «Історична геологія» внаслідок зменшення об’єму і ліквідації блоку 
«Палеонтологія». Стратиграфія за галузевими стандартами взагалі не віднесена до циклу 
обов’язкових фахових дисциплін. Її можна уводити в навчальні плани (або не вводити) за 
бажанням вищого навчального закладу чи за вибором студента. Огляд навчальних планів 
підготовки за напрямом «геологія» провідних вузів світу свідчить, що ліквідація палеонтології 
в нормативній частині навчального плану є винятково українським феноменом. Як приклад, 
палеонтологія є обов’язковим предметом в навчальних програмах Оксфордського університету 
(EARTH SCIENCES BA/Geol and MESc/ES) (перший рік навчання бакалаврату, програма Earth 
Sciences); на геологічному факультеті Московського університету (обсяг курсу 186 год., з них 
90 год. – лекції, 96 год. – лабораторні заняття); в Ягелонському університеті тощо.  

Вилучення «Палеонтології» з нормативної частини і відсутність стратиграфії неприпустиме. 
По-перше, небезпечна ілюзія думати, що геологічні роботи і картографія, регіональне вивчення 
надр можуть обійтися без палеонтологічних і стратиграфічних робіт, по-друге, це не відповідає 
світовим тенденціям розвитку геології, по-третє, негативно впливатиме на якість підготовки 
фахівців і не сприятиме міжнародному визнанню наших випускників, оскільки їхній рівень 
підготовки не відповідатиме світовим стандартам і потребам геологічної галузі, по-четверте, 
палеонтологія і стратиграфія сьогодні мають не тільки науково-прикладне і пізнавальне 
значення, вони формують світогляд молодої людини і виконують виховну функцію. Кожна 
освічена особа повинна знати історію своєї країни, історію людської цивілізації і історію 
розвитку живого на Землі.  

Отже, ліквідацію застійних явищ у геології треба розпочинати з реформування навчальних 
планів ВУЗів та підготовки фахівців відповідного профілю. Необхідно відновити 
палеонтологію як самостійну наукову дисципліну в нормативній частині (цикл професійної та 
практичної підготовки) галузевих стандартів і уведення у цей блок стратиграфії. Сподіваємось, 
що наше звернення знайде розуміння у творців нових стандартів – членів комісії з геології 
Науково-методичної ради МОН України, і палеонтологія та стратиграфія посяде чільне місце в 
галузевому стандарті геологічної освіти. 

 
1. Общая стратиграфическая шкала Росии: состояние и проблема обустройства: Всерос. совещание 

(23-25 мая 2013 г., Геол. ін-т РАН, г. Москва) : Сб. статей / М.А. Федонкин, Ю.Б. Гладенков, В.А. Захаров, 
А.П. Ипполитов (ред.). – М.: ГИН РАН, 2013. – 408 с. 2. Соколов Б.С. Стратиграфия и геологическая 
картография // Изв. АН СССР. Сер. геол.– 1991.– № 12.– С. 3–13. 3. Шиндевольф О. Стратиграфия и 
стратотип. – М.: Мир, 1975. – 135 с. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ-ГЕОЛОГІВ  

ВИСОКОГО РІВНЯ 
 
Формування спеціалістів високої кваліфікації для виробничих і наукових організацій та 

освітніх закладів повинно починатись з пошуку, цілеспрямованої підготовки і відбору їх ще 
серед майбутніх випускників середніх шкіл. В силу специфіки навчальних програм таких 
закладів і відсутності спеціальних предметів, які б повноцінно відігравали роль підготовчих до 
геологічної початкової освіти, вкрай важливою видається відповідна просвітницька діяльність в 
середніх школах з організацією позакласних осередків на кшталт клубів «Юних геологів», 
любителів природного каміння і самоцвітів, тощо. Така схема пошуку майбутніх талантів мала 
б отримати організаційну підтримку відповідних відомств, але в силу відомої їх кваліфікації та 
спрямованості, сподіватись на введення в школи окремого предмету, подібно до «Біології», 
«Фізики», тощо, найближчим часом годі. Однак, як показує досвід роботи з учасниками клубу 
«Юних геологів», ефект таких кроків вражаючий – приблизно 50% членів таких клубів 
приходять отримувати університетську геологічну освіту, а 50% їх активного осередку 
отримували невдовзі після університету вчену ступінь.  

Подальша навчальна і наставницька робота повинна б супроводжувати студентів всі роки їх 
навчання, а згодом їх підтримку в освоєнні тих особливостей геологічної науки, що змінюються 
в залежності від специфіки структури і завдань, властивим різним виробничим чи науковим 
геологічним організаціям. Безперечно, на цьому довгому шляху багато чого залежить не тільки 
від відомчих примх і поворотів, але і від самопожертви самих педагогів і їх кваліфікації в тій чи 
іншій царині геології та суміжних наук. Ідеологією їх діяльності мали б стати донесення до 
студентів класичних знань в поєднанні з ідейними новинками галузі, інструментального 
забезпечення і ін.  

В сьогоднішньому сучасному світі неможлива повноцінна діяльність без знання англійської 
мови, без періодичної літератури, в тому числі іноземної, без доступу до сучасних засобів 
отримання наукової інформації. І якщо справа забезпечення комп’ютерами та Інтернетом 
більш-менш зрушилась, правда часто шляхом «вибивання», то все інше є окремою темою – 
навіть найбільші бібліотеки України практикують рубрики «література підвищеного попиту» із 
спеціальною реєстрацією, журнал, наприклад, «Nature» виписують лише спорадично, а про 
«Science» чи «New Scientist» там лише чули. Звичайно ж, викладання певних предметів 
англійською, за що часто хвалять, є часто великою проблемою для викладачів, але ж можна для 
почину, принаймні, схиляти студентів до освоєння іноземної наукової літератури самостійно.  

Отримати геологічні знання без польових робіт для майбутнього спеціаліста-геолога 
неможливо, як, скажімо, хірургу без практики в операціях, однак в сучасних умовах, коли 
здоровий глузд відсутній в діях чиновників різного рангу, залишається самим педагогам-
геологам компенсувати різними шляхами освоєння польової геології та навичок роботи. Як 
відомо, для цього підходять всі засоби – від того ж «вибивання» грошей на студентські 
практики до організації приватним чином поїздок на важливі і цікаві об’єкти. Можна радіти, 
що кліматичні умови країни розширюють можливості такої діяльності на відслоненнях, але все 
ускладнюється в закритих районах, де геологічна інформація доступна лише по матеріалу із 
свердловин. Геологи із стажем і досвідом у відповідних організаціях намагались зберегти такі 
матеріали, але в більшості випадків він знищений: ним мостили дороги та інтенсивно 
«скорочували».  

Одним із важливих проблемних моментів є інструментальне забезпечення різних учбових 
курсів і наукової роботи. Знаючи стан справ в зарубіжних університетах і приймаючи їх як 
певний зразок, важко уявити собі який вихід може бути в цьому питанні. Постійні зменшення 
фінансування і нерозуміння чи, вірніше, небажання розуміти, чиновниками, що таке насправді 
аналітичне забезпечення геологічних навчальних чи наукових потреб, призвело до «печерного» 
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стану інструментальної бази. Та ба, подальшим наслідком цього є відсутність в регіональних 
геологічних структурах навіть шліфувальних майстерень, де робили б шліфи. А наступним є 
повна профанація геологічної науки, коли в проекті на кілька мільйонів зазначено, що буде 
проводитись «науковий супровід» робіт. А мова, виявляється, йде просто про вивчення 
петрографічних шліфів.  

Закінчення навчання заставляє студентів шукати майбутнє місце роботи, що здавалось мало 
б стимулювати конкуренцію успіхами в оволодінні професії. Однак, подальший вибір для них 
виявляється вельми невеликим – фінансування організацій, які мають бодай віддалене 
відношення до геології мізерне, а часто призначене зовсім не на геологічні цілі. Наукові 
структури за відомими останніми цифрами фінансування науки також не обіцяють «золоті 
гори» - і в них йде мова про виживання. Це призводить до стагнації геології як науки, а галузі – 
як придатку до використання зробленого раніше. Міфи про те, що в Україні не потрібно стільки 
геологів дуже легко розбити, оцінивши кількість задіяних спеціалістів, наприклад, в Японії, 
країні бідній корисними копалинами, чи в Австрії, де свідомо закрили багато родовищ, і 
порівняти їх з кількістю спеціалістів в Україні. Порівняння вразить ще більше, коли прийняти 
до уваги віковий склад геологів Японії, Австрії і України. Знову ж таки, вирішення таких 
проблем вимагає державного втручання, але, розуміння марноти сподівань на це, призводить до 
використання інших шляхів.  

Таким чином, вирішення проблем вищої школи України в галузі підготовки геологів вищої 
кваліфікації залежать від зусиль і талантів педагогів та державного організаційного і 
структурного забезпечення процесів їх підготовки. Відсутність стратегії у сфері підготовки 
спеціалістів, зменшення загального фінансування, введення різних нормативних перепон, 
відсутність сучасної аналітичної бази у вищих навчальних закладах, тощо, призведить до 
профанації і стагнації геології в країні. Якщо окремі промахи освітнього процесу можна 
виправити індивідуально, то загальний стан може змінити лише оновлення державного 
ставлення до проблем.  
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СОЦІАЛЬНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ 

 
Вступ. На початку ХХІ ст. при обговоренні напрямків розвитку геофізики в СНГ [1] 

зазначено, що її розвиток гальмують стереотипи мислення, спричинені впливом людського 
чинника та недофінансуванням. Інше бачення висловлено в [2] та [3]. На нашу думку, головна 
причина деградації науки – соціальний фактор, а людський є наслідком пристосування до 
панівних соціальних умов та застарілої структури науки. Критичний стан геофізики 
викликаний відсутністю держзамовлення на геологорозвідку, а недофінансування – наслідок 
нових суспільних відносин.  

Згідно з [1], стереотипи наукового мислення формуються часовим (нездатність керівних 
вчених у віці вийти "за рамки"), соціальним (вікова втрату мотивації ) та людським 
(домінування значущості особи над значущістю результатів) чинниками. Перші два чинники 
можна доповнити. 

Часовий чинник зав’язаний на виклики часу – тенденції до трансформації теорії та 
практичних потреб з розвитком нових джерел енергії і потребує зміни свідомості замовників – 
державних і приватних, а не свідомості вчених.  

Людський чинник визначається самоствердженням науковця за рахунок власних ідей, 
посилюється з віком, утворюючи парадигми наукового загалу.  

Віковий аспект дає соціальну колізію: підтримку наукова молодь отримує до 35 років, коли 
науковець якраз стає самостійним. Його ідеї потребують більшої підтримки, ніж перед 
захистом, та він – не “молодий” і змушений самостійно займатись менеджментом, а не 
наукою. Необхідно позбутись рудименту “молодий вчений”, допускати науковців до зовнішніх 
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джерел фінансування незалежно від віку, ввести гранти “для отримання першого наукового 
ступеня” незалежно від віку здобуття.  

Вікове обмеження “знизу” в 65 років для керівних кадрів (і установ, і їхніх підрозділів) 
необхідне для поступу науки, як і перерозподіл повноважень у бік вчених рад 

Вікова деградація об’єктивна, тому слід трансформувати і розподіляти рівень 
відповідальності за різні форми наукової роботи. Доцільно впровадити новітні форми 
суспільного фінансування дослідницької бази на основі спільного використання. 

Соціальний чинник не обмежений віковим спадом продуктивності праці, він пов’язаний з 
прагненням самореалізації та можливостями для її досягнення. 

Громадські академії, науково-просвітні товариства, за умови унормування їх повноважень 
приносять популяризацію досвіду, пенсійну ресоціалізацію, соціальний захист тощо. Це – 
позитивізація соціального чинника: влаштований науковець не стане “триматись за місце” чи 
гальмувати ідеї. Запобігти догматизму може примусове позбавлення застарілих ідей набутої 
значущості при моральній компенсації їх авторів. Механізми такої примусової девальвації ідей 
– предмет для широкої дискусії. 

Нині ідеї мають малий термін придатності, тому варто від закритих звітів інститутів перейти 
до відкритих колективних монографій в сучасних цифрових мережах. Їх матеріали необхідні 
задля перенавчання і переорієнтації досліджень. 

Соціальні аспекти розвитку науки. Інформаційна криза (інформаційний потоп) потребує 
підготовки науковців, які мають займатись систематизацією і узагальненням знань. 
Пришвидшене старіння знань та зміна парадигм у межах одного покоління актуалізує постійний 
щорічний семінар між дослідними та навчальними установами для взаємообміну навичками та 
вміннями, імплементації нових ідей у навчання, спільних досліджень. Для освоєння нових 
програм (символьної математики, цифрової картографії, геодезії й ГІС, чисельної оптимізації, 
візуалізації) можна задіяти базу інституту кібернетики НАНУ та НТУУ “КПІ”. 

Наступний крок у володінні інформаційними потоками – створення інтерактивних баз 
знань на основі відкритих тематичних інтернет-порталів, які об’єднують теоретичні методи, 
чисельні алгоритми, програми та бази даних для основних геофізичних напрямків – від 
гравіметрії до ядерної геофізики. 

Фрагментарність наукового поступу є наслідком відсутності стратегії розвитку науки через 
брак стратегії розвитку держави. Для зниження впливу соціальних чинників необхідно 
провести структурні реформи в науці: вони потребують невеликих матеріальних затрат, але 
великих вольових зусиль керівників. Пропонується ряд заходів для структурних реформ науки, 
які дозволять вивести працю науковця на прогнозований рівень. 

Необхідно розробити механізм підготовки іномовних публікацій та виступів. За рахунок 
зростання потоку таких публікацій та пришвидшення обміну ідеями та науковцями така 
структура виправдає себе за 5 років. 

Методичні аспекти розвитку науки. Конкуренція у доступі до вихідних даних геофізичних 
вимірювань [4] порочна, вона доцільна у сфері розподілу результатів інтерпретації даних. Слід 
переглянути зміст інтелектуальної власності: декларувати його не на первинні дані знімань 
(журнали рейсів, матриці даних), а на результати їхньої обробки (карти редукцій і 
трансформацій тощо). 

Для надійного прогнозу небезпечних явищ, крім теорії й програм потрібен масив даних 
високої точності, отримуваних із моніторингу геофізичних полів та постійних комплексних 
геофізичних полігонів. Окремі ланки (сейсмічна, магнітна) існують, та без єдиного 
національного центру даних. 

Проаналізовані ключові тенденції розвитку геофізики: соціальні (комерціалізація науки, 
кооперація), технологічні (сайтизація, мультиметодні обчислення), методологічні (просторова 
прив’язка, керована інтерполяція, матриці спостережень, типові апроксимувальні елементи, 
аналітичні апроксимації об’єктів). 

Наукові результати можна ділити на аналітичні (методи), цифрові (моделі і бази даних), 
ілюстративні (візуалізація). Ілюстративні дані (схеми, малюнки, фото-, інфографіка, цифрові 
карти) доцільно надавати у вільний доступ. Окрім реклами досягнень науковця їх можна одразу 
задіяти для (само)навчання фахівців і студентів.  

Зміна наукової методології для адекватного моделювання складних геофізичних процесів [5] 
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потребує зміни вищої освіти. Викладені принципи поступової трансформації геофізичної освіти 
в Україні, зокрема, критерії розробки нових дисциплін, підручників, баз даних, форм навчання. 
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ПОЧАТКОВА ГЕОЛОГІЧНА ОСВІТА – ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ КРАЇНИ 
 

Економічний розвиток будь-якої країни залежить від забезпечення її економіки сировинною 
базою, що в першу чергу визначається розвитком всіх галузей геології. Тому знання основ 
геологічної науки, процесів формування корисних копалин, особливостей їх знаходження в 
земній корі, видобутку та раціонального використання необхідні кожному громадянину нашого 
суспільства. Крім того, щоб правильно розуміти місце людства в загальному житті планети, 
мати комплексне уявлення про наукову картину світу молодій людині, яка починає процес 
пізнання і вступає в життя, вкрай важливо нарівні зі знаннями з інших природничих дисциплін 
отримати уявлення про геологію як систему фундаментальних наук про Землю. 

У сучасній школі в Україні, як і в інших країнах колишнього Радянського Союзу, як відомо, 
геологія в переліку навчальних предметів не значиться. Незнання її основ призводить до того, 
що в суспільстві складається неправильне розуміння її значення, тільки як галузі, що 
займається пошуком корисних копалин. Відсутність знань навіть цього процесу шкодить 
розвитку геології, а іноді призводить до курйозних фактів. Так українські чиновники 
найвищого рангу під час вирішення газових питань, від яких залежить економічне і політичне 
життя країни в останні десятиліття, виявляють некомпетентність. Відвідуючи підземні газові 
сховища в Західній Україні, вони цікавляться «цистернами і баками для газу». 

Враховуючи ситуацію, що складається в Києві, державними та приватними геологічними 
організаціями та навчальними закладами розроблена ціла серія навчальних програм і проектів, 
завдання яких - сприяти геологічній освіті на різних вікових рівнях від викладання «Основ 
геології» у середній школі до підвищення професійної підготовки фахівців. 

«Інститут Тутковського», приватний вищий навчальний заклад (ПВНЗ) - єдиний в Україні 
вищій навчальній заклад післядипломної освіти, якій системно і послідовно здійснює освітню 
діяльність в геологічній науці і практиці за напрямками: геологія, розробка корисних копалин, 
екологічна безпека. 

Серед основних напрямів діяльності Інституту Тутковського є таки: підвищення професійної 
кваліфікації фахівців геологорозвідувальної та нафтогазової галузей, організація та проведення 
лекцій і семінарів за участю провідних вчених-геологів України та світу, організація та 
проведення наукових конференцій, випуск наукової, науково-популярної та художньої 
літератури, періодики, зокрема журналу «Геолог України». Окремим напрямом виділена 
освітня діяльність на довузівську рівні. Інститут видає професійний журнал «Геолог України», 
що публікує не тільки наукові статті, але й матеріали про молодіжний геологічний рух, 
діяльність Спілки геологів на ниві освіти, розповіді про керівників дитячих геологічних 
гуртків, вчителів-ентузіастів, які готують школярів до роботи в Малій академії наук. 

Освітня діяльність здійснюється у партнерстві з громадськими організаціями, навчальними 
закладами, приватними компаніями геологічної спрямованості. Основним напрямом, 
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розрахованим на дитячо-юнацьку аудиторію став освітній проект «Надра земні, надра духовні» 
(Геологія - дітям), основними складовими якого є: 

1. Дитячі наукові конференції та читання, присвячені видатним українським вченим-
геологам. 

2. Геологічний лекторій в Київському палаці дітей та юнацтва. 
3. Проведення міських геологічних вікторин. 
4. Олімпіади з геології для школярів. 
5. Екскурсії на сучасні підприємства геологічної спрямованості, навчальні заклади, музеї. 
6. Семінари для вчителів, методистів та голів районних методичних об'єднань вчителів 

географії. 
7. Викладання експериментального спеціалізованого курсу «Надра земні (основи 

геології)» у школах м. Києва. 
Останній напрям є основним у проекті, оскільки дає дітям систематичні знання і 

здійснюється постійно протягом останніх двох років. Про необхідність викладання геології в 
школі йшлося давно. Геологія є тією міждисциплінарною галуззю знань, яка може об'єднати всі 
інші природничі науки в уяві учня про світ, показати, як фізичні закони діють в межах нашої 
планети на поверхні, так і в її надрах, що хімічні реакції, відтворені в шкільній лабораторії 
відбуваються в геологічному середовищі. Геологія дає уявлення про масштабність дії всіх 
процесів, незалежно від того діють вони на рівні атомів і молекул або в планетарному просторі, 
долі секунд або протягом геологічного часу в мільйони і мільярди років. Геологія не 
обмежується описом об'єктів і констатацією природних явищ, намагається описати причини 
виникнення та перебіг геологічних процесів, що формує сучасний лик нашої планети. Тому в 
порівнянні з географією, яка описує природні явища та об'єкти, геологія вимагає учня будувати 
логічні ланцюжки, бачити причинно-наслідкові зв'язки. Цю особливість геології, як науки про 
Землю, добре розуміють у деяких європейських країнах. Наприклад, у Франції науки про 
Землю входять в стандартну шкільну програму, геологію вивчають протягом 5 років, а іспит з 
геології здається на атестат зрілості. 

В рамках проекту дисципліна «Основи геології» почала викладатися в одній з Київських 
шкіл в 2012-2014 рр. 8-9 класах доцентом геологічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка М.Д. Крочак. Зміст шкільного курсу розрахований поки на 
2 роки, в кількості 2 академічних годин в рамках основного навчального навантаження і 
побудовано у відповідності з курсом «Загальна геологія» для вищих навчальних закладів зі 
значним спрощенням і скороченням матеріалу. Враховуючи особливості дитячої психології, з 
кожної теми вибрано найголовніше та найяскравіше, лекційна частина чергується з 
практичними завданнями, велика частина інформації надходить через комп’ютерні презентації, 
малюнки на дошці, тематичні відеофільми. При цьому зберігається системність і послідовність 
навчання. Досвід викладання геології в школі і основні результати обговорювалися на 
конференціях і на сторінках української преси. 

Сьогодні, коли триває другий рік вивчення геології в школі, можна говорити, що 
експеримент проходить успішно. Школярі не тільки добре засвоюють знання, означені 
програмою, але і покращують свої позиції в освоєнні географії, фізики та хімії, що одностайно 
відзначають вчителі. Тим більше, що теми експериментального курсу добре «лягають» на 
навчальні розділи стандартних природничих дисциплін. А головне, через геологію діти стали 
розуміти єдність усіх природних процесів та взаємозв'язок природничих наук. З 2013 р. 
геологію вивчають вже у двох школах м. Києва (ЗОШ № 13 та ЗОШ № 256), планується 
приєднання інших шкіл. 

Наша діяльність і зусилля інших організацій привели до того, що цікавість дітей до наук про 
Землю зростає. Про це свідчить суттєво збільшена в останні роки кількість робіт з геології, 
поданих на конкурс Малої академії наук. Якщо 10 років тому на Київський міський конкурс 
подавалося менше 10 робіт з геології, то в 2012 році їх було 34, в 2013 - 69, у 2014 - 49.  

Окрім підвищення загальнонаукової ерудиції школярів, знання. отримані дітьми, мають 
велике профорієнтаційне значення. Сьогодні геологічна галузь у країні перебуває в занепаді. 
Але, рано чи пізно, вона відродитися , а «піднімати» геологію в Україні будуть молоді люди, 
які зараз знайомляться з її основами. 

 



 22

УДК 502.76:55(477) 
Манюк В., канд. геол.-мін. наук, доц., 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 
пр. К. Маркса, 36, Дніпропетровськ, 49125, 

тел. (067)9474504, manuk-geo@mail.ru 
 

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГЕОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Вперше в історії руху за збереження геологічної спадщини до програми навчання студентів 
геологічного напряму Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
включено новий курс: «Моніторинг об’єктів геологічної спадщини», який викладається з 2012 
року. Вивчення і збереження об’єктів геологічної спадщини має давні традиції в Україні. 
Перше в Росії Товариство з охорони природи було створене у 1910 році в Україні, яка у ті роки 
входила до складу Російської імперії. Товариство було організоване у Катеринославській 
губернії в м. Олександрівську за ініціативою вчителя Хортицького училища Петра Бузука. 
Метою товариства було не тільки збереження живої природи, але й її мінерального царства[5]. 

У 1928 році, вперше на теренах нашої держави, в м. Катеринослав, створена перша 
геологічна пам’ятка природи за ініціативою геолога М. Лещенко. Це були мальовничі скелі 
острова Монастирського та міського парку ім. Шевченка, які відносяться до 
дніпропетровського комплексу середнього архею та мають абсолютний вік 3,2 млрд. років. 

Вся подальша історія вивчення і збереження геологічних пам’яток України наповнена 
безліччю важливих подій та діями, спрямованими на реалізацію ідеї збереження геологічної 
спадщини [2, 3, 5]. Новим етапом суттєвого зростання активності щодо цієї ідеї стало 
створення у 1991 році Європейської аcоціації зі збереження геологічної спадщини (РroGEO), до 
діятельності якої невдовзі приєдналася і Україна [5, 6, 8]. 

Українські вчені увійшли до складу Центрально-Європейської групи ПроГЕО та приймали 
участь майже в усіх зустрічах РroGEO. З цього моменту поступово змінюється в країні 
відношення до проблеми збереження неживої природи. Виникає і виховується необхідність 
геоконсервації такою ж мірою, як і біоконсервації.  

У навчальному курсі значна увага приділяється історії виникення та розвитку руху за 
збереження геологічної спадщини як в Україні, так і в інших крїнах світу. Детально 
розглядається виникнення і становлення Європейської асоціації зі збереження геологічної 
спадщини (РroGEO), її головні зустрічі, конференції та симпозіуми, роль ПроГЕО у розробці 
стратегії оцінки створення баз даних геологічних пам’яток.  

Навчальний курс передбачає аналітичний огляд підсумків проведення в Україні в 2004-2006 
роках ревізійного обстеження геологічних пам’яток (геосайтів), створення за його результатами 
комп’ютерної бази об’єктів та видання 4-томної ілюстрованої монографії "Геологічні пам’ятки 
України" українською та англійською мовами [1] . 

У відповідності з рекомендаціями, викладеними у роботі "Проблеми охорони геологічної 
спадщини України", розглядаються методологічні основи формування мережі геосайтів в 
Україні, їх порівняльна оцінка для створення місцевих та загальнодержавних реєстрів, критерії 
відбору геосайтів для цих рівнів, а також для Європейського реєстру геосайтів. На підставі 
аналізу класифікацій типів геосайтів, які застосовувалися в проекті GILGES, Геологічного 
музею НАН України [2] та класифікації, прийнятої у книзі "Проблемы охраны геологического 
наследия Украины [6], прийнята класифікація, яка включає 14 типів: стратиграфічний, 
палеонтологічний, петрографічний, мінералогічний, тектонічний та інші. 

Одна з тем курсу передбачає вивчення, розгляд і використання кращого міжнародного 
досвіду збереження геологічної спадщини на численних прикладах [2, 3, 8]. 

Важливою складовою курсу є розгляд і аналіз нормативно-законодавчої бази України 
відносно об’єктів природно-заповідного фонду в цілому і об’єктів геологічної спадщини 
зокрема. Перш за все, це Закон України "Про природно-заповідний фонд України" (№2456-12 
від 14.07.2011 р.), «Класифікація територій і об’єктів ПЗФ України» та ін. 

Розглядається порядок створення і оголошення територій і об’єктів ПЗФ в цілому і, зокрема, 
геологічних заповідників, геологічних пам’яток природи (геосайтів) від подачи клопотання для 
організації та оголошення територій і об’єктів ПЗФ до їх затвердження.  
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Конспект лекцій, написаний для навчального курсу, включає також ознайомлення як з 
переліком геологічних пам’яток України, що мають офіційний природоохоронний статус, так і 
перспективних геосайтів. Розглядається їх територіальне поширення, розподіл за категоріями 
(місцеві, загальнодержавні, міжнародні) і типами (стратиграфічні, палеонтологічні, 
мінералогічні та інші) [1, 2]. 

Детально досліджена проблема створення і розвитку мережі європейських і міжнародних 
геопарків, в рамках якої оцінені перспективи створення геопарків в Україні і встановлені 
конкретні об’єкти першочергового значення, серед яких Вулканічний масив Карадаг в Криму, 
Подільські Товтри у межах Волино-Подільскої плити, "Орлине гніздо" (комплекс геосайтів у 
межах Криворізького залізорудного басейну) та ін. У розділі наведена необхідна інформація 
відносно Мережі Європейських геопарков (EGN) та Глобальної мережі геопарків (GNG), а 
також відомості з історії їх створення [7, 8].  

Велике значення у навчальному курсі приділяється туристичному аспекту використання 
геологічних пам’яток природи з метою їх популяризації і охорони від руйнації і знищення [4]. 

Заключним розділом курсу є ознайомлення з особливостями проведення Моніторингу 
об’єктів геологічної спадщини України, який виконується геологічними підрозділами 
Державної геологічної служби з 2006 року. 

Виконання практичних завдань студентами передбачає індивідуальну роботу зі складання 
описання конкретних геосайтів України за формою, запропонованою у 1998 році 
К. Йохансоном [8] з уточненнями автора курсу. Для складання опису використовуються 
літературні дані, веб-ресурси і рекомендації викладача. Студент самостійно визначає 
координати геосайта, доповнює роботу фрагментом космічного знімку і фрагментом 
топографічної карти з позначеним на ній об’єктом. В описання вставляються світлини 
геологічної пам’ятки, фрагмент геологічної карти та інші ілюстрації, які допомагають скласти 
уявлення про геосайт. Студент також визначає категорію геосайта (місцевий, державний, 
міжнародний), якщо він перспективный і не має офіційного природоохоронного статусу. У 
випадку наявності певного статусу у опис додається пропозиція щодо можливого його 
підвищення або збереженя існуючого.  

Завданням студенту є також віднесення геосайту до певного типу у відповідності з 
прийнятою класификацією (геоморфологічному, гляціальному, карстовому і т.ін.). Виходячи з 
необхідності туристичного використання об’єктів з метою їх популяризації і збереження, 
важливою складовою самостійної роботи студента є збір інформації щодо інших туристичних 
об’єктів, розташованих в районі геосайту. Це можуть бути території і об’єкти ПЗФ (ботанічні, 
орнітологічні, лісові, ландшафтні, ентомологічні, гідрологічні природні заказники і пам’ятки 
природи; заповідники, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, та ін.), місця, пов’язані з 
історією запорізького козацтва, з історичнми битвами, археологічні, етнічні, історико-культурні 
і архитектурні пам’ятки, маршрути релігійної спрямованості, місця рекреації та інші. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РУХУ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ 

 
Активізація руху за збереження геологічної спадщини в Україні, що виникла вдруге від 

моменту виходу у 1985 році з друку путівника-довідника «Геологические памятники Украины» 
була зумовлена створенням «Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини» 
(РroGEO). Першим відгуком на ідеї РroGEO стала реалізація проекту «Систематизація та опис 
геологічних пам'яток України», керованого А. Івченко. Виконання цього проекту, приєднання 
України до однієї з національних груп ПроГЕО, активна участь українських представників у 
Європейській асоціації, її конференціях та симпозіумах не могли залишитися непоміченими у 
державі і у сукупності сприяли переходу руху за збереження геологічних пам'яток на більш 
високий рівень. Державна геологічна служба України ініціює ревізійне обстеження геологічних 
пам’яток всіх регіонів України з метою створення бази даних геологічної спадщини та видання 
матеріалів дослідження. Впродовж декількох років (з 2006 по 2011) побачили світ чотири томи 
повно кольорового видання «Геологічні пам’ятки України» українською і англійською мовами. 

Наступним важливим кроком реалізації програм збереження геоспадщини була організація 
моніторингу геологічних пам’яток природи у всіх регіональних підрозділах Державної 
геологічної служби. 

Все це є безумовними досягненнями науковців і практиків, але є і підводна частина 
айсбергу, яка складається з великої кількості невирішених проблем. По-перше, – це відсутність 
єдиної, визнаної на державному рівні класифікації геологічних пам’яток природи. Точніше не 
відсутність, скоріш не сприйняття до обов’язкового загального користування класифікацій, що 
пропонувалися в різні роки А. Івченко, В. Гриценком, В. Манюком та інш. 

По-друге, так і не створена повноцінна база даних геологічних пам’яток природи України, 
на підставі якої була б можливість відібрати кращі об’єкти геологічної спадщини до загального 
реєстру європейського та світового рівнів.  

По-третє, великою проблемою залишається можливість практичного заповідання цінних 
геологічних об’єктів, тобто надання їм певного природоохоронного статусу: геологічної 
пам’ятки або геологічного заказника (єдиних з 11 категорій природно-заповідного фонду 
України у яких законодавчо можливе заповідання щодо геологічних об’єктів).  

Під час інвентаризації та моніторингу геологічних пам’яток України Державною службою 
геології та надр України в окремих областях (Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській) 
виконавці робіт намагалися налагодити стосунки з відділами заповідних територій обласних 
управлінь екології, готували і передавали для розгляду клопотання щодо створення нових 
об’єктів геологічної спадщини [2]. У більшості випадків «клопотання» ховаються «під сукно» 
вже на рівні обласних управлінь екології, деякі об’єкти, що проходять процедуру офіційної 
підготовки в управлінні, гальмуються рішеннями місцевих або районних Рад, решта – 
припиняють життя рішеннями обласних Рад. 

Втім, у окремих регіонах, наприклад у Дніпропетровській області, очевидні певні позитивні 
зрушення у справі, принаймні усвідомлення працівниками владних структур необхідності 
збереження не тільки живої природи, але й так званої неживої. 

Поштовхом для цього була прийнята у 2000 р. «Програма формування національної 
екологічної мережі всіх областей України на підставі «Загальнодержавної програми 
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки». Остання була розроблена з 
метою подальшого опрацювання та розвитку екологічного законодавства України відповідно 
до рекомендації Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття щодо формування Все європейської екологічної мережі, як єдиної просторової 
системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту. 
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В обласній програмі (єдиній в Україні, що створювалася за участю геолога), віддається 
належне об’єктам геологічної спадщини та акцентується увага на тому, що геологічне 
середовище є найважливішою складовою природного середовища і створює різноманітність 
його ландшафтів. В усіх подальших роботах, спрямованих на втілення Програми у життя, 
чільне місце посіли не тільки дослідження конкретних об’єктів геологічної спадщини, але й 
вперше в історії створення природно-заповідного фонду (ПЗФ), докладно охарактеризована 
геологічна та геоморфологічна будова всіх об’єктів ПЗФ (урочищ, заказників, балок, пам’яток 
природи тощо) з додатками у вигляді геологічних і геоморфологічних карт, розрізів, 
стратиграфічних схем та ін. Польові роботи і звітні матеріали до них виконувалися в рамках 
проектів, спрямованих на резервування перспективних об’єктів ПЗФ області та ревізійне 
обстеження діючих, з певним природоохоронним статусом. 

Слід відзначити, що матеріали досліджень не залишилися тільки у звітах, а побачили світ у 
друкованих повнокольорових виданнях, серед яких навчальні довідники: «Природно-
заповідний фонд Дніпропетровщини», «Заповідні куточки на Дніпропетровщині і заказники», 
«Пам’ятки природи Дніпропетровської області», та інші, видані у 2010-2011 роках за 
авторством Вадима та Володимира Манюків [3, 4, 5, 6]. 

Важливим наслідком активної діяльності представників українського осередку ПроГЕО 
стало також вперше прийняте для обов’язкового виконання інструктивне положення про 
необхідність подавати у звітах з державної геологічної зйомки інформацію про існуючі та 
перспективні об’єкти геологічної спадщини, показувати їх на геологічних картах, 
супроводжувати описанням та фотоілюстративними матеріалами. 

Одним з важливих аспектів використання геосайтів є залучення їх до навчального процесу 
при підготовці фахівців геологічного, екологічного та географічного напрямів. Певний досвід 
уже напрацьований і використовується у Дніпропетровському національному університеті ім. 
О. Гончара при проведенні навчальних геологічних практик, як першої – загального геологічної 
так і другої, геолого-зйомочної [1]. Маршрути, наприклад першої практики, проходять таким 
чином, щоб максимально охопити кращі об’єкти геологічної спадщини з 52 пам'яток, що 
належать до ПЗФ області (разом з перспективними). Підготовлено до друку навчально-
методичний посібник до Кримської геолого-зйомочної практики, важливою частиною якого є 
ознайомлення студентів з проблемою збереження геологічної спадщини України, історичними 
передумовами виникнення руху за її збереження, вивчення конкретних об’єктів в межах 
Кримського навчального полігону і на прилеглих площах. 

І нарешті, другий рік поспіль, для студентів, що навчаються у Дніпропетровському 
національному університеті ім. О. Гончара за напрямом «Геологія», викладається нова 
навчальна дисципліна «Геологічна спадщина: виявлення, дослідження, охорона». Назва 
попередня, в стані обговорення, але постає невідкладна задача підготовки навчального 
посібника, вирішення якої є справою честі небайдужих до збереження об’єктів геологічної 
спадщини України.  

 
1. Манюк В.В. Использование геологических памятников природы при проведении учебных практик // 

Геология в школе и вузе: Геология и цивилизация: Матер. конф. Том ІІ // Под ред. Е. М. Нестерова. – СПб.: 
РГПУ им А. И. Герцена, 2009. – С. 410-412. 2. Манюк В.В. Моніторинг геологічної спадщини як однієї з 
важливих складових навколишнього природного середовища // V наук.-практ. конф. «Моніторинг 
навколишнього природного середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне 
забезпечення», Крим. - Коктебель: НПЦ «ЕКОЛОГІЯ, НАУКА, ТЕХНІКА», 2010. – С. 74-76. 3. Манюк В.В., 
Манюк Вад.В. Пам’ятки природи Дніпропетровської області: навчальний довідник. - Дніпропетровськ, 
2011. - 60 с. 4. Манюк Вад.В., Манюк Вол.В. Природно-заповідний фонд України та об’єкти 
загальнодержавного значення. - К.: ТОВ «Центр економічної освіти та інформації., 2009. – С. 60-73. 
5. Манюк Вад.В., Манюк Вол.В. Природно-заповідний фонд Дніпропетровщини (станом на 1 грудня 2010 
року). [навчальний довідник] /Дніпропетровськ, 2010. – 116 с. 6. Манюк Вад.В., Манюк Вол.В. Заповідні 
куточки на Дніпропетровщині // Заказники: навчальний довідник. - Дніпропетровськ, 2011. – 120 с.  
 
 



 26

УДК 56 (378.147) 
Мєнасова А.Ш., канд. геол. наук, доц., mangelina@ukr.net, 

Огієнко О.С., асист., ogienko@univ.kiev.ua, 
Тимченко Ю.А., канд. геол. наук, maeotica@ukr.net, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Васильківська, 90, 03022, Київ, Україна 

тел.: (044)259-70-26 
 

МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЯ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ-ГЕОЛОГІВ НА 
ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

Навчальна лабораторія геохронології кафедри загальної та історичної геології геологічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка стала так би мовити 
правонаступником Лабораторії мікропалінологічного аналізу, яка існувала на геологічному 
факультеті ще за радянських часів. Своїм відродженням 2006/2007 навчального року вона 
завдячує спільним зусиллям наукових спвробітників Інституту геологічних наук НАН України і 
кафедри загальної та історичної геології.  

Подібних лабораторій, що би мали достатні для проведення робіт приміщення, обладнання 
та забезпечення хімічними реактивами, наскільки відомо авторам, на сьогоднішній день в 
Україні майже не залишилось. 

Мікропалеонтологічний аналіз без перебільшення можна вважати одним з форпостів не 
тільки сучасної палеонтології, а й геологічної науки в цілому. Величезні можливості 
мікропалеонтологічних досліджень для розв'язання багатьох завдань біостратиграфії, 
палеоекології та палеокліматології стали очевидними ще наприкінці 60-х років ХХ ст., після 
втілення в життя міжнародного проекту DSDP глибоководного буріння морського й 
океанічного дна. З того часу геологічні роботи у седиментаційних басейнах супроводжуються 
значними обсягами буріння, що потребує визначення віку та стратиграфічних кореляцій. У 
всьому світі такі роботи неможливі без вивчення мікропалеонтологічних решток у керні 
свердловин, що дуже часто присутні у зразках морських і, навіть, континентальних відкладів. 
Серед основних переваг мікропалеонтології – масовість та разноманітність матеріалу, що 
забезпечує максимальну детальність розчленування осадових товщ, необхідну для успішного 
пошуку корисних копалин. 

Отже, для повноцінної підготовки магістрів-геологів на сучасному науковому рівні 
необхідне не тільки ознайомлення з усіма основними групами мікроорганізмів, а й опанування 
навичок мікропалеонтологічних лабораторних і аналітичних робіт. Це стало можливим з 
відновленням на факультеті навчальної лабораторії. 

Лабораторне обладнання дозволяє обробляти зразки осадових порід за усіма типами 
мікропалеонтологічних решток: форамініфери, конодонти, діатомові, спори та пилок. 
Спеціалізується лабораторія на діатомовому аналізі. Викладачами і науковцями геологічного 
факультету зібрано колекції мікропалеонтологічних решток; це дозволяє студентам 
розширювати своє уявлення про таксономічний склад комплексів, що вивчаються. 

Лабораторні роботи супроводжують лекційний курс “Основи мікропалеонтології”, під час 
якого студенти-магістранти набувають практичних навичок лабораторної роботи з 
форамініферами, з кременевими (діатомові та діктіохові водорості) та органостінними (спори та 
пилок) організмами. Лабораторні роботи поставлені так, щоби студенти використовували весь 
комплекс геологічних знань, набутих під час попереднього навчання. Це, перш за все, 
палеонтологія, стратиграфія, фаціальний аналіз, морська геологія, літологія, мінералогія тощо.  

Під час вивчення групи форамініфер магістранти самостійно проходять повний процес 
лабораторних робіт від власноручного відбору зразків (кар’єр біля с. Пирогів, еоцен) до 
вилучення в лабораторії палеонтологічного матеріалу шляхом відмучування та визначення 
видового складу у комплексі за допомогою визначників. 

Для опанування основ діатомового аналізу вони аналізують постійні препарати з колекції, 
зібраної співробітниками й аспірантами геологічного факультету. Результатом є підрахунок 
основних видів комплексу діатомових і діктіохових водоростей та висновок про умови 
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осадконакопичення. Викладачами вже підготовлено колекційний матеріал для розробки 
подібної лабораторної роботи зі споро-пилковими комплексами. 

Студенти не тільки самостійно відбирають та обробляють проби, визначають рештки, 
аналізують отримані дані, а й оволодівають різними методиками обробки проб, статистичними 
методами, які використовуються в мікропалеонтології, а також навчаються працювати з 
різними оптичними приладами, що дозволить у подальшому працювати в наукових та 
виробничих усановах відповідних профілей (Рис. 1). Також студенти намагаються 
ідентифікувати та аналізувати родовий і видовий склад комплексів, на основі чого розв'язують 
біостратиграфічні, палеоекологічні та інші задачі. За форамініферами та конодонтами вони 
визначають вік порід, за діатомовими, спорами та пилком – умови осадконакопичення. В 
результаті кожен захищає роботу, де обґрунтовує за власними даними вік відкладів і умови 
осадконакопичення. 

 

  
Рис 1. Студенти та аспіранти за лабораторною й аналітичною роботою 

 
Для дослідження органостінних і кременевих мікроорганізмів студенти опановують начатки 

лабораторної методики В.П. Гричука-А.П. Жузе, що до цього часу є загальноприйнятою в 
країнах СНД. Запровадження нових методик обробки зразків осадових порід без використання 
шкідливих хімічних реагентів дає змогу якнайширше залучати студентів до роботи в 
лабораторії. 

Викладачі та співробітники надають консультації з мікропалеонтології студентам-геологам з 
інших вищих навчальних закладів. Планується підготовка шкільних наукових робіт у рамках 
Малої академії наук, що посприятиме заохоченню вступників до вибору природничих 
факультетів Київського університету. 

Магістри, що зацікавилися перспективами подальшої роботи з мікропалеонтологічним 
матеріалом, мають згоду продовжити навчання у аспірантурі геологічного факультету та 
працювати над кандидатськими роботами. На базі лабораторії вже була захищена одна 
кандидатська робота, ще дві - на стадії підготовки. 

Керівництвом кафедри загальної та історичної геології і геологічного факультету на 
теперішній момент ініційовано процес сертифікації лабораторії. Це дасть змогу 
використовувати її не тільки як навчальну, а й виконувати замовлення сторонніх організацій, 
брати участь у госпдоговірних роботах. Завдяки власним ресурсам лабораторії та залученню 
компетентних спеціалістів можна не лише здійснювати лабораторну обробку, а й виконувати 
аналітичні роботи.  

Серед існуючих проблем варто назвати недостатню оснащеність, застаріле обладнання та 
нестачу хімічних реактивів. Оснащення лабораторії в майбутньому скануючим електронним 
мікроскопом вивело би мікропалеонтологічні роботи геологічного факультету на новий рівень. 

Серед найближчих планів викладацького колективу – підготовка для вивчення студентами 
методики вилучення та аналізу конодонтів, групи організмів, важливої для датування та 
стратиграфії нафтогазоносних палеозойських порід, поширених, зокрема, у Дніпрово-
Донецькій западині. 
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ВІДРОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МАРШРУТНОЇ ГЕОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ 

 
Перша навчальна польова геологічна практика є обов’язковою для студентів геологічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і проводиться 
влітку після успішного закінчення ними другого навчального семестру. Головною метою 
практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих студентами під час 
аудиторних занять при поглибленому вивченні теоретичних положень і практичних основ у 
курсах «Загальна геологія» та «Мінералогія», та у процесі ознайомлення студентів із сучасними 
геологічними процесами та результатами цих процесів та явищ у минулі геологічні епохи. Це 
здійснюється за ходом маршруту практики під час спостережень, ознайомлення та вивчення 
різноманітних природних геологічних об’єктів, процесів та явищ. Студенти знайомляться із 
геологічними розрізами (відслоненнями), навчаються основним методам та прийомам їх 
розчленування, опису та документації; набувають досвіду відбирання зразків гірських порід, 
мінералів, решток скам’янілої фауни та флори, способам їх етикетування, упаковування тощо. 

Маршрутна версія першої навчальної геологічної практики діяла з 1945 по 1992 рр. У різні 
часи у проведенні практики брали участь: професор І.П. Соколовський, доценти 
О.М. Онищенко, В.І. Гук, Ю.Б. Люльєв, І.П. Соколов, В.Т. Латиш, В.Ф. Грінченко, 
О.В. Зінченко, В.І. Цибульський, В.О. Ржаніцин, Г.О. Білявський, І.Б. Люрин, Л.С. Киселевич, 
асистент Ю.В. Сов’як-Круковський та багато інших. 

У 2013 році, після 20-річної перерви, проведення маршрутного варіанту першої навчальної 
геологічної практики студентів І-го курсу геологічного факультету КНУТШ було поновлено 
під керівництвом доц. Л.С. Киселевича та за участі доц. О.В. Дубини і асист. О.С. Огієнка. 

Під час практики студенти безпосередньо ознайомлюються із результатами сучасних і 
минулих ендогенних та екзогенних геологічних процесів, особливостями будови різних 
структур земної кори, умовами залягання гірських порід та виникнення родовищ корисних 
копалин, характером ландшафтів, результатами антропогенної діяльності, особливостям 
забруднення довкілля тощо. Важливим при цьому є те, що виконуючи свої перші власні польові 
роботи, студенти оволодівають елементарними методами і прийомами геологічної зйомки та 
документації відслонень, відбирання показних зразків гірських порід; практичного 
застосування гірничого компасу; формування колекцій порід, мінералів, решток викопної 
фауни та флори та оформлення відповідних каталогів; зображення результатів своїх 
спостережень у польових щоденниках, складання схематичних геологічних розрізів тощо. 

Крім того, перша польова практика – це ще й перші випробування характеру, любові до 
обраної професії та до природи в цілому; ознайомлення із побутом польового життя, його 
специфікою і особливостями, уміння жити в колективі, розвивати почуття взаємоповаги, 
взаємодопомоги та геологічного товариства і незабутні враження на все життя. 

Маршрутній польовій практиці передує підготовчий період, а завершується вона 
камеральним етапом та написанням звіту. 

У підготовчий період, який починається за місяць до польової практики, студентів 
знайомлять (на загальних зборах та під час практичних і лабораторних занять) із програмою та 
маршрутом практики, ознайомлюють із структурно-тектонічним районуванням та основним 
структурами по маршруту практики та їх будовою. Студенти у цей період повинні також 
самостійно ознайомитися із музейними і кафедральними колекціями зразків гірських порід та 
решток викопної фауни і флори, які поширені на об’єктах польової практики; пройти заняття із 
питань техніки безпеки, гігієни, першої медичної допомоги та охорони довкілля. Крім того, 
студентів консультують із питань ефективної організації роботи та побуту на період практики; 
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питань самоуправління, господарських заходів, комплектування необхідного у польових 
умовах особистого майна та колективного спорядження, фотографування тощо. 

Територія західної частини України, у межах якої проходить маршрутна навчальна 
практика, характеризується різноманітною геологічною будовою, що зумовлено розміщенням її 
у межах південно-західної частини Східноєвропейської платформи із прилеглими до неї 
гірськими спорудами Карпат – типової геосинклінальної зони. 

Геологічна будова платформної частини Правобережної України зумовлена, в першу чергу, 
наявністю Українського кристалічного щита – безпосереднього виходу на денну поверхню 
складчастого фундаменту Східноєвропейської докембрійської платформи. У західному напрямі 
докембрійські утворення поступово занурюються, що в межах Волинсько-Подільської плити 
компенсується нарощуванням осадового чохла, представленого відкладами вендської системи, 
нижнього палеозою, мезозою та кайнозою. Геологічні особливості платформної частини 
залежать від глибини залягання кристалічного фундаменту, його внутрішньої будови, 
особливо, структури. 

У структурному плані маршрут практики перетинає Український щит, південну частину 
Волинсько-Подільської плити, Передкарпатський передовий прогин, складчасто-насувні 
структури Карпат, Закарпатський внутрішній прогин із вулканічним Вигорлат-Гутинським 
пасмом та знову пересікає усі ці структури у зворотному порядку, тільки дещо північніше. 
Перша навчальна геологічна практика проходить за маршрутом: Київ – Житомир – Бердичів – 
Жежелів – Глухівці – Печора – Могилів-Подільський – Кам’янець-Подільський – Кривче – 
Коломия – Яремча – Рахів – Солотвино – Хуст – Виноградів – Мужієво – Берегове – Мукачеве 
– Кольчино – Сколе – Стрий – Львів – Броди – Почаїв - Кременець – Дубно – Рівне – Новоград-
Волинський – Житомир – Головино – Лізники – Володарськ-Волинський – Іршанськ – 
Коростень – Київ. 

У цілому, перша навчальна маршрутна геологічна практика є унікальною за різноманіттям 
геологічних структур, за кількістю геологічних об’єктів та за результатами дії геологічних 
процесів минулих епох, а також за набутими студентами практичними навичками та 
враженнями. 

Під час маршрутної практики по Українському щиту студенти знайомляться із результатами 
магматичних (ендогенних) процесів - із різноманіттям магматичних гірських порід у межах 
докембрійського Коростенського Плутону. Вони відвідують кар’єри із видобування габро, 
лабрадоритів і різноманітних типів гранітів, а у корах вивітрювання цих порід - розсипні 
родовища ільменіту Житомирщини; знайомляться із результатами екзогенних процесів - 
фотографують чудернацькі скелі гранітних обривів долин прориву річок Тетерів та Уж. У 
межах Волинсько-Подільської плити підіймаються на викопні неогенові морські рифові масиви 
сучасних подільських Товтр; осягають значення багатих на рештки скам’янілих викопних 
морських організмів унікальних розрізів венду та нижнього палеозою в урвищах Дністра і 
Смотрича; відвідують карстові печери Тернопільщини; знайомляться із складчастими 
структурами флішових Карпат; п’ють цілющі води Поляни Квасової і Сваляви; відвідують 
підземні гірничі виробки у Мужиєво; дивуються грандіозним базальтовим стовпам Кольчино; 
відбирають зразки різних за складом магматичних та осадових порід різного віку, 
поліметалевих руд, каоліну тощо. 

Крім підготовки майбутніх кваліфікованих фахівців геологічної галузі під час проведення 
першої навчальної маршрутної геологічної практики шляхом закріплення теоретичних знань та 
набуття студентами практичних навичок на різних геологічних об’єктах за ходом маршруту, у 
ході проведення практики передбачаються міроприємства із виховної та патріотичної роботи з 
метою виховання активних громадян свої країни шляхом ознайомлення їх із пам’ятками 
історичної, культурної та духовної спадщини України – екскурсія до Кам’янець-Подільської 
фортеці, відвідування Почаївської лаври, знайомство із архітектурою старого Львова, 
відвідування древлянського городища та командного пункту - об’єкту «Скеля» у Коростені 
тощо. 

Польовий період практики завершується камеральними роботами. Під час їх студенти 
остаточно аналізують та систематизують весь зібраний у польових умовах матеріал (частково 
вони повинні це робити під час рубіжного контролю після проходження половини строку 
практики), обґрунтовують свої висновки, узагальнюючи дані спостережень, досліджень тощо; 
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оформляють колекції зразків, фотографії; додатково працюють із навчальною літературою. 
Далі кожна бригада, яка працювала у полі (4-5 студентів) пише бригадний геологічний звіт по 
практиці. 

Під час захисту звіту, крім запитань по геологічній будові побачених об’єктів під час першої 
навчальної геологічної маршрутної практики, студентів також опитують і по теоретичному 
матеріалу - виявляють у них розуміння суті геологічних процесів минулого на підставі аналізу 
побачених ними сучасних природних об’єктів, розрізів відслонень чи аналізу порід або 
результатів геологічних процесів та явищ під час практики, з’ясовуються геологічні процеси та 
обставини їх утворення, можливі наслідки їх експлуатації та розробки у майбутньому тощо. 

Після цього виставляютьcя оцінки за практику. 
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КАРПАТСКИЙ ЭТАП – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 
ВТОРОЙ УЧЕБНОЙ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Вторая учебная геологосъемочная практика, которая проводится для студентов-геологов 

второго курса, имеет большое значение для становления их как специалистов. Во Львовском 
национальном университете имени Ивана Франко, начиная с 2000 года, она состоит из двух 
частей: Карпатской и Крымской.  

Карпатская часть практики проходит на Гребеновском полигоне. Он расположен в 
живописной местности Сколевского района Львовской области. Это название укоренилось 
потому, что освоение Карпатского полигона было начато с геологических исследований 
территории вокруг с. Гребенова и позднее распространилось в пределах окресностей 
пгт. Верхнее Синевидное. 

Учебный полигон охватывает Скибовую структурно-фациальную зону Складчастых Карпат, 
которая в тектоническом аспекте является надвигом (покровом) и состоит из серии чешуйчатых 
структур (скиб). В строении Скибовой структурно-фациальной единицы принимают участие 
верхнемелово-палеоценовые проксимальные турбидиты (крупно-среднеритмичный флиш) и 
эоцен-олигоценовые дистальные и проксимальные турбидиты (тонко-среднеритмичный флиш). 
База практики организована на стационаре Лаборатории эколого-геологических исследований в 
пгт. Верхнее Синевидное.  

Карпатская часть практики выполняет функцию вводного периода для успешного 
составления геологической карты на Крымском полигоне. Тут впервые студенты знакомятся с 
методологическими и организационными приемами геологической съемки.  

Карпатская часть второй практики состоит из подготовительного, полевого и камерального 
етапов, которые по продолжительности охватывают период в 15–20 дней. Во время 
подготовительного этапа студенты готовят топооснову масштаба 1:10 000 для 
картографических работ. Полевой етап включает рекогносцировочные, картосоставительные и 
увязочные маршруты. Картирование ведется с использованием метода пересечений границ 
стратонов.  

Студенты получают навыки работы в бригаде (маршрутной группе), где каждый из них 
имеет свою должность (бригадир, главный геолог, литолог и т.п.) и выполняет 
соответствующие обязанности. На практике закрепляются основы работы на обнажении: 
привязка точки наблюдения, работа с геологическим компасом, топоосновой, GPS-
навигатором, полевое определение пород и минералов. Уже на этом этапе научный 
руководитель группы имеет возможность не только осуществлять контроль работы, но и 
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указать на пробелы в теоретической и практической подготовке перед проведением основной 
части практики – Крымской. 

Важнейшим аспектом Карпатского этапа является составление сводной стратиграфической 
колонки Гребеновского учебного полигона. В связи с плохой макропалеонтологической 
охарактеризованностью отложений региона главную роль при составлении сводного разреза 
играют их литологические параметры. Границы стратиграфических единиц студенты выделяют 
по минералого-петрографическим и структурно-текстурным признакам. Важное значение 
имеет установление карбонатности терригенных пород. Большое внимание уделяют 
установлению литодинамических типов пород. Для этого тщательно изучают характер 
слоистости и ритмичности пород. 

При геологосъемочных работах студенты картируют тектонический контакт между скибами 
Зелемянка и Параска. В разных точках полигона устанавливают фрагменты вещественно-
структурных парагенезисов этой границы, исследуют зеркала скольжения, тектонические 
брекчии, милониты, приразломные складки разных порядков. В пределах фронтальных частей 
скиб студенты фиксирую высокие, сильно сжатые до изоклинальных, опрокинутые до лежачих 
складки. В тыловых частях аллохтона складки – плоские симметричные аркоподобные.  

Кроме разрывных нарушений карпатского простирания, в пределах полигона отмечаются 
дизъюнктивы с антикарпатской ориентацией. Графический анализ трещиноватости вблизи 
влияния этих структур дает возможность однозначно установить морфологические 
характеристики правого сдвига.  

При работе на точке наблюдения студенты обращают внимание на геоморфологические 
особенности ее нахождения, на связь их с литологическими и тектоническими 
характеристиками района. Полигон отличается разнообразием геоморфологических форм, 
морфогенетических типов и современных геоморфологических процессов.  

Информация, которую студенты получают при полевых работах, будет служить 
фундаментальной основой для изучения курса “Геоморфология и четвертичная геология”. 

Одной из главных задач в течение Карпатской части практики является построение 
схематической геологической карты района. В связи с плохой обнаженностью маршруты 
студенто проходят в достаточно сложных условиях вдоль речных долин и русел боковых 
притоков, а также в пределах искусственных обнажений (карьеров). Лишь некоторые 
увязочные маршруты проводятся по водоразделам и приводораздельнем участкам с 
использованием исскуственных обнажений в зачистках лесных дорог. Очень важно на этом 
этапе не только классические подходы к составлению геологической карты, но и современные 
методики с использованием GPS-навигаторов, и камеральная обработка геологической 
информации. 

Большое внимание уделяется составлению эталонной коллекции пород и минералов. 
Студентам очень важно научится не только правильно отбирать образцы и их описывать, но и 
делать грамотные выводы об условиях их формирования. Опыт таких работ показывает, что в 
пределах Крымского полигона, где минеральное и породное разнообразие намного больше, 
студенты более оперативно и эффективно изучают вещественный состав картируемых толщ. 

Работы Карпатской практики заканчиваются написанием и защитой отчета, в котором 
предусмотрены все главные разделы согласно методических указаний. 

Все перечисленные аспекты этой части практики в Карпатах безусловно свидетельствуют о 
значительной пользе такого этапа. Студенты приезжают в Крым более подготовленные 
теоретически, практически, методологически и готовыми к съемочной работе на полигоне. Не 
следует также забывать общественно-воспитательный момент этого этапа, ведь именно в 
полевом периоде студенты становятся настоящим геологическим коллективом. Студенты 
имеют возможность ознакомится с богатейшей историей Карпатского региона, его населением 
и традициями. 

Разнообразно не только геологическое строение Гребеновского учебного полигона, но и его 
природа, что дает возможность проводить здесь учебные практики студентам других 
факультетов Львовского университета и других вузов. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  
ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
Система знань з геології відіграє важливу роль у шкільній освіті загалом та географії 

зокрема. Пояснюється це тим, що предметом вивчення географії є географічна оболонка Землі, 
а одним з компонентів останньої – літосфера, а вивчення будови та речовинного складу 
літосфери і, особливо земної кори, є прерогативою геології, що й дозволяє їй зайняти гідне 
місце в освітніх програмах шкільних курсів з географії. Причинно-наслідкові зв'язки феноменів 
біології та географії корінням сягають у історичну геологію. Взаємозв’язок та 
взаємообумовленість геодинамічних процесів, як основної рушійної сили діалектичного 
розвитку Землі, визначали особливості формування геоморфологічних елементів земної 
поверхні, обумовлювали зміни в природному середовищі через що сприяли еволюції 
органічного світу. Відповідно, формування сучасного наукового світогляду учнів на базі 
фундаментальних природничих наук без геології навряд чи можливо, так само як і неможливо 
пояснити утворення континентів, океанів, гірських областей, рівнин, формування і 
закономірності поширення родовищ корисних копалин без розкриття природи і механізмів 
перебігу геодинамічних процесів, які лежать в основі розвитку Всесвіту загалом і Землі 
зокрема.  

Перші елементарні знання з геології учні отримують у 5-му класі під час вивчення курсу 
«Природознавство» з якого в них формуються початкові уявлення про Всесвіт, Сонячну 
систему і Землю, як планету цієї системи (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 
Географія. Економіка. 6 – 11 класи. / П. Г. Шищенко, В. М. Бойко, Т. Г. Гільберг та ін. – К.: 
ВТФ «Перун», 2006. – 90 с.). Саме, на наш погляд, в цьому курсі необхідно подати відомості 
про елементарну будову Землі, внутрішні та зовнішні геосфери, розкрити їх речовинний склад, 
фізичні властивості, взаємозв’язок і обґрунтувати цілісність планети як природної системи 
планетарного рівня організації речовини. Це необхідно для того щоб витримати послідовність й 
неперервність набуття геологічних і географічних знань з метою успішного засвоєння теми 
«Географічна оболонка та її складові», яка вивчається у 6-му класі. 

Згідно чинної програми «Загальна географія», що читається у 6-му класі, подаються 
відомості про літосферу (тема 1), як одну зі складових географічної оболонки. Проте зміст 
навчального матеріалу, передбачений програмою, з однієї сторони не відповідає принципу 
неперервності й наступності шкільної географічної освіти, а з другої – позбавлений 
послідовності розкриття будови, складу літосфери і механізму її утворення, як наслідку 
взаємозв’язку та взаємообумовленості геодинамічних процесів – основної рушійної сили 
діалектичного розвитку Землі і її геосфер. Програмою дисципліни також передбачається 
знайомство учнів з внутрішньою будовою Землі, поняттями «мінерал», «гірська порода», але це 
питання, з метою збереження принципу послідовності накопичення знань, очевидно слід 
розглядати в курсі «Природознавства» (5-й клас), а при розкритті теми «Літосфера» 
акцентувати увагу на розкритті різниці між поняттями «літосфера» і «земна кора», загальних 
рисах історії формування останньої, геохронологічній шкалі і характеристиці геодинамічних 
процесів та їх ролі як формування земної кори, так рельєфу земної поверхні. Безумовно, що ці 
питання знайшли своє відображення в чинній програмі, але вимагають певної структуризації. 
Наприклад, такі поняття як «землетруси», «вулканізм і вулкани», «джерела, гейзери» є 
явищами, а не процесами. Перші є наслідком тектонічних рухів, другі – магматизму і, 
відповідно, без розкриття загальних особливостей цих ендогенних (внутрішніх) процесів 
відомості про формування земної кори будуть не повними. Це ж можна сказати і стосовно 
метаморфізму, як одного з важливих процесів формування граніто-гнейсового шару земної 
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кори і фундаменту древніх платформ, відомості про який взагалі відсутні в змістовній частині 
навчального матеріалу чинної програми. 

Наслідком геодинамічних процесів є формування будови і складу земної кори загалом і її 
структурних елементів зокрема. У зв’язку з цим відомості про літосферні плити, стійкі і рухомі 
ділянки земної кори слід подавати після знайомства учнів з внутрішніми (ендогенними) і 
зовнішніми (екзогенними) процесами, а так як це передбачено чинною програмою. Окрім того 
саме в курсі «Загальної географії» необхідно розкрити поняття «платформа» і «геосинкліналь», 
а також подати відомості про їх складові структурні елементи, так як вже в наступному курсі 
«Географія материків та океанів» (7-й клас) розглядається геологічна будова материків і ці 
поняття є ключовими. 

Програму дисципліни «Загальна географія» завершує розділ «Людина і географічна оболонка» 
у якому тему «Зміни природи під впливом господарської діяльності людини» слід доповнити 
відомостями про вплив діяльності людини на геодинамічні процеси та техногенний рельєф. 

Зміст дисципліни «Фізична географія материків та океанів» необхідно розширити, 
включивши тему «Геологічні передумови виникнення материків та океанів», у якій через 
призму геологічного часу і послідовне формування сучасної структури земної кори розкрити 
причини виникнення материків та океанів, їх положення в археї, протерозої, ранньому і 
пізньому палеозої, мезозої та кайнозої і ці відомості повинні базуватись на знаннях еволюції 
земної кори. Обов’язковою складовою теми повинні бути відомості про типи поєднання 
материків та океанів (тихоокеанський, атлантичний, колумбійський), що має суттєве значення 
для розуміння рельєфу дна Світового океану загалом і виникнення окраїнних морів, острівних 
дуг, глибоководних западин зокрема. 

Набуті при вивченні дисциплін «Загальна географія» і «Фізична географія материків та 
океанів» геологічні знання сприятимуть покращенню засвоєння матеріалу з дисципліни 
«Фізична географії України», яка читається у 8-му класі. Проте, відразу слід зазначити, що 
геологічна складова цього курсу також вимагає структуризації порівняно з чинною програмою.  

Розділом ІІ програми («Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів 
України») передбачено вивчення геологічної будови і мінерально-сировинних ресурсів. 
Геологічна будова, як відомо, включає відомості про стратиграфію, тектоніку, магматизм, 
історію геологічного розвитку та корисні копалини регіонів. Відповідно всі ці положення і 
повинні знайти своє відображення при знайомстві учнів з геологіє України. 

Згідно чинної програми тема «Геологічні структури» присвячена знайомству учнів з 
тектонічною картою України, характеристиці основних тектонічних структур і їх взаємозв’язку 
з формами рельєфу. Проте, слід зауважити, що тектонічні карти укладаються зі збереженням 
принципів тектонічного районування. У зв’язку з цим нами пропонується тему назвати 
«Тектонічне районування території України» і при її розкритті подати загальні відомості про 
принципи тектонічного районування, на їх основі охарактеризувати тектонічну карту України, 
розкрити загальні риси структурної будови платформних і складчастих областей. 

При розкритті геологічної будови території України доцільно подати загальну 
характеристику складу вікових породних комплексів їх склад, особливості тектонічної будови, 
магматизм, історію геологічного розвитку і корисні копалини основних структурних елементів 
платформних і складчастих областей. У такому разі збережеться прийнята послідовність 
викладення геологічного матеріалу, що сприятиме підвищенню сприйняття інформації і 
кращому її засвоєнню. Окрім того учням необхідно буде звертатись до геологічних знань 
отриманих у 5, 6, 7-му класах, що відповідатиме принципу неперервності і наступності. 

Тему «Мінерально-сировинні ресурси» слід доповнити відомостями про корисні копалини, 
як основну складову мінерально-сировинних ресурсів, а характеристику останніх подати згідно 
чинної в Україні класифікації корисних копалин і мінеральної сировини, що сприятиме 
кращому засвоєнню матеріалу тем з курсу «Економічна і соціальна географія України» (9-й 
клас), пов’язаних з мінерально-сировинними ресурсами. 

Враховуючи те, що обсяг годин відведених на вивчення геологічної складової в шкільних 
курсах географії обмежений, для реалізації запропонованої програми необхідно залучати 
позакласні форми навчання серед яких найрезультативнішими можуть бути польові геологічні 
екскурсії, екскурсії до геологічних музеїв, факультативи, гуртки тощо. 
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РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНА ГЕОЛОГІЯ У СВІТЛІ ГОЛОВНИХ ПЕ-
РСПЕКТИВ ВІДТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ 
 
Перехід промисловості України на ринкові умови господарювання суттєво підвищив вплив 

економіки в процесах планування та розвитку підприємств. Не залишилися поза увагою в цьо-
му відношенні гірничодобувна та переробна галузі, базою для яких є надра країни. Відомо, що 
вивчення останніх належать до компетенції геологічних служб, але як показує закордонний до-
свід і сучасна практика, формування мінерально-сировинної бази країни вимагає всебічного 
економічного обґрунтування. Першими на це звернули увагу вчені Національної Академії Наук 
України, на підставі клопотання яких постановою ВАК України від 13.06.2001 р. за № 33-07/6 
запроваджено наукову спеціальність 04.00.19 – економічна геологія з правом присудження нау-
кових ступенів в геологічній галузі.  

Відповідно до паспорту спеціальності її змістом є геолого-економічне вивчення окремих ви-
дів, комплексів і в цілому металічної та неметалічної мінеральної сировини (корисних копа-
лин), горючих корисних копалин, підземних вод, їх родовищ і районів, стану (бази), тенденцій, 
прогнозів та класифікацій; геолого-економічна оцінка, методичне інформаційне та правове за-
безпечення геологорозвідувальних робіт, комплексного використання й охорони надр, а також 
геоекології у частині, пов'язаній з діяльністю мінерально-сировинного комплексу. Наразі пе-
редбачено наступні наукові напрямки геолого-економічних досліджень:  

•  мінерально-сировинна база (МСБ) і родовища корисних копалин;  
•  комплексне використання та охорона надр;  
•  геологорозвідувальні роботи;  
•  еколого-геологічні аспекти розвитку МСБ;  
•  інформаційне, менеджерське та правове забезпечення у надрокористуванні. 

Актуальність геолого-економічних досліджень та популярність відповідної спеціальності 
зумовлені сучасними вимогами функціонування вітчизняної мінерально-сировинної бази, серед 
яких можна виділити наступні найголовніші: 

•  реструктуризація геологічної галузі і необхідність оптимізувати витрати на про-
ведення геологорозвідувальних робіт; 

•  виснаження якісних запасів родовищ корисних копалин і погіршення  гірничо-
геологічних  умов  їх  розробки, що обумовило необхідність введення більш гнучкої 
системи кондицій; 

•  необхідність врахування економічних збитків та екологічних ризиків, 
пов’язаних з конкретними видами використання надр. 

Треба зазначити, що підготовка кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю «економічна гео-
логія» є продовженням підготовки магістрів за цією ж спеціалізацією, яка здійснюється на гео-
логічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 2008 р. 
Розроблені навчальні плани і програми підготовки фахівця з вищою освітою (спеціалізація – 
економічна геологія) за кваліфікацією „Магістр геології, викладач вищого навчального закла-
ду”. Цими планами передбачене поглиблене вивчення економічних питань дослідження родо-
вищ корисних копалин (наряду з базовими геологічними дисциплінами), зокрема, такі предме-
ти, як геолого-економічна оцінка РКК, мінерально-сировинна база енергетичної сировини 
України, створення геологічних моделей РКК на ЕОМ, експертиза коштовного і декоративного 
каміння, бізнес-планування та ін. Підготовлений навчальний посібник «Основи економічної 
геології» (2006 р.), серія підручників, присвячених характеристиці корисних копалин України: 
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«Металічні корисні копалини України» (2007 р.), «Неметалічні корисні копалини України» 
(2008 р.), «Горючі корисні копалини України» (2010 р.). Завданням найближчих років є відк-
риття міждисциплінарної магістерської спеціальності «економічна геологія» на базі бакалавра-
тури не тільки геологічних, а й інших природничих і гуманітарних спеціальностей (економіч-
них, географічних та ін.); удосконалення навчальних планів і програм; методична допомога ін-
шим ВНЗ України у відкритті відповідної спеціальності; видання посібника «Основні терміни і 
поняття економічної геології», створення підручника «Економічна геологія».  

Зараз оптимізація витрат на проведення геологорозвідувальних, гірничодобувних чи пере-
робних робіт є виключно прерогативою самих підприємств, і саме від якості економічного об-
ґрунтування напрямів діяльності буде залежати їх успішний і стабільний розвиток. Для вико-
нання таких операцій потрібні фахівці, які б володіли як геологічними та економічними знан-
нями, так і специфікою методів проведення геологорозвідувальних робіт. Такого фахівця мож-
на підготувати на базовій геологічній освіті, так як об’єктом вивчення економіки є закони 
становлення, функціонування і розвитку господарських систем та притаманні їм відноси-
ни. Об’єктом діяльності геологорозвідувальних і гірничодобувних підприємств є геологічне 
середовище, яке розвивається внаслідок взаємодії і взаємообумовленості геологічних процесів, 
що вивчаються геологією.  

Об’єктом економічної геології з погляду економіки є закони становлення, функціонування і 
розвитку господарських систем, якими в першу чергу є геологорозвідувальні, гірничодобувні і 
переробні підприємства, що займаються безпосередньо вивченням геологічного середовища як 
з позиції формування мінерально-сировинної бази, так і дослідження геологічного простору. 
Відповідно, обґрунтування економічної доцільності функціонування цих підприємств і викори-
стання для потреб людини і суспільства геологічного середовища як об’єкта їх діяльності вима-
гає від фахівців ґрунтових знань з економічних законів, що забезпечується вивченням економі-
чних дисциплін зі спеціальності «Економіка підприємств», і знань про будову, склад та закон 
розвитку геологічного середовища, а це вже прерогатива спеціальності «Геологія». Це можна 
вважати за один з аргументів на користь підготовки фахівців з економічної геології в рамках 
освітньо-професійного напряму «Геологія». 

Сьогодні левова частина родовищ корисних копалин України експлуатується приватними 
гірничодобувними компаніями і, відповідно, геологорозвідувальні роботи також здійснюються 
за рахунок коштів цих компаній, витрати яких повинні компенсуватися із прибутків від прода-
жу мінеральної сировини. У зв’язку з цим провідне місце при визначенні перспектив розвитку 
гірничодобувних підприємств і рентабельності родовищ, з урахуванням витрат на вирішення 
екологічних задач, належить всебічній економічній оцінці функціонування системи «родовище 
– гірничодобувне підприємство», яке видобуває мінеральну сировину, переробляє і реалізує 
виготовлену продукцію. Для проведення такої оцінки необхідно задіяти геологічні (запаси ко-
палин, їх якісні характеристики), технологічні (способи та системи відробки, масштаби вироб-
ництва, витрати під час видобутку, товарна продукція корисних копалин), екологічні (забруд-
нення довкілля, наслідки та ефективність природоохоронних заходів) та економічні (затратні, 
збиткові, вартісні, фінансові тощо) показники. При цьому останні займають основне місце в 
процесі визначення доцільності розробки родовищ чи використання геологічного простору. 
Звідси випливає, що фахівці з економічної геології, які займаються економічною оцінкою вико-
ристання надр і геологічного простору, повинні володіти законами і методами економіки. 

Таким чином, запровадження спеціальності «Економічна геологія» освітньо-професійного 
напряму «Геологія» є доцільним і необхідним в умовах переходу геологорозвідувальних і гір-
ничодобувних підприємств на ринкові відносини господарювання. Впровадження фахівців з 
економічної геології у структурні підрозділи цих підприємств дозволить забезпечити їх еконо-
мічну оцінку на вищому якісному рівні, що позначиться як на ефективності роботи підпри-
ємств, так і стабільності їх функціонування. 
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ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС  

 
Систематичні геологічні, гідрогеологічні і в певній мірі інженерно-геологічні дослідження в 

нашому регіоні були започатковані професором Новоросійського Імператорського університету 
І.Ф. Синцовим. Перші великі роботи проф. І.Ф. Синцова в університеті були присвячені 
вивченню і опису гідрогеологічних умов м. Одеси, дослідженню зсувів і обвалів Одеського 
узбережжя, аналізу причини їх виникнення та ефективності протизсувних заходів. За 
дорученням міської управи проф. Сінцов І.Ф. склав каталог бурових свердловин нашого міста 
та його околиць, карту основних колодязів Одеського градоначальства, і підготував першу 
геологічну карту Одеського уїзду. 

Починаючи з 1914 р. здійснювались експедиційні дослідження за участю приват-доцента 
О.К. Алексєєва і доцента Ю.А. Гапонова, за результатами яких у 1928 р. була опублікована 
перша гідрогеологічна карта південно-західної частини України і детальний каталог 
гідрогеологічних свердловин. У 1930-і роки у зв’язку з широким розвитком в прибережній 
частині Чорного моря зсувів і обвалів була створена Одеська зсувна станція, керівником якої 
стає професор І.Я. Яцько. Підсумком досліджень станції стала робота «Зсувні явища на 
Одеському узбережжі Чорного моря» (1938 р.). Результатом інженерно-геологічних і 
гідрогеологічних досліджень прибережної частини Чорного моря стала «Генеральна схема 
протизсувних заходів узбережжя Одеси», складена і затверджена у 1940 році. Таким чином, 
починаючи з другої половини XIX століття, біля витоків гідрогеологічних і інженерно-
геологічних досліджень півдня України знаходилися учені Одеського університету. Була 
закладена міцна основа як для подальшого розвитку інженерно-геологічних і гідрогеологічних 
досліджень, а також для підготовки фахівців в цій галузі. 

Одеська інженерно-геологічна наукова школа почала формуватися у зв'язку з крупними 
будівельними проектами, які реалізуються на півдні СРСР. Одним з таких інфраструктурних 
проектів було будівництво каскаду гідроелектростанцій і водосховищ на Дніпрі. На початку 50-
х років ХХ століття стало зрозуміло, що виявилися неоціненими і практично не вивченими 
процеси ерозійної переробки берегів водосховищ. Саме тут відбувалися не тільки ерозійні 
руйнування, але і формувалися крупні обвали і зсуви, виникало явище підтоплення, що істотно 
змінювало структуру господарської діяльності на прибережних територіях водосховищ. На той 
час головним інженерно-геологічним науковим центром півдня України став Одеський 
державний університет імені І.І. Мечникова – один із класичних університетів Росії, 
заснований майже 150 років тому. Вивчення класичних аспектів геології в цьому університеті 
здійснювалося з моменту його відкриття, але власно інженерно-геологічні дослідження в 
сучасному їх розумінні були започатковані Львом Борисовичем Розовським. Під його 
керівництвом вже в 1951 році були проведені перші експедиційні роботи в зв’язку з 
проектуванням і будівництвом Каховської ГЕС.  

Кінець 50-х років XX століття виявився несприятливим для розвитку геологічної освіти і, 
відповідно, геологічної науки в Одеському університеті. У 1959 р. геологічне відділення 
факультету закривається, в університеті припиняється підготовка геологів. В цих умовах 
професор Л.Б. Розовський, вже широко відомий в геологічних наукових кругах СРСР і УРСР 
своїми роботами, а також завдяки своїй колосальній енергії, зумів довести керівництву 
Міністерства вищої освіти УРСР необхідність продовження Одеськими геологами вивчення 
геологічних процесів переробки берегів не тільки водосховищ Дніпровського каскаду, але і 
розгорнути вивчення морських берегів і шельфу Чорного моря. Завдяки його зусиллям, в 
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листопаді 1959 р. при Одеському університеті була відкрита перша в Україні Проблемна науково-
дослідна лабораторія інженерної геології узбережжя моря, водосховищ і гірських схилів. 

Вагомим внеском для інженерно-геологічної науки стала розробка на наприкінці 1960-х 
років теорії геологічної подібності і методологічних основ моделювання і прогнозування 
геологічних процесів, перш за все, найбільш небезпечних і поширених: абразії морських 
берегів, зсувів, переробки берегів водосховищ. Загальновизнано, що пріоритет в розробці цієї 
проблеми належить відомим ученим Одеської школи інженерної геології професорам 
Л.Б. Розовському, І.П. Зелінському, В.М. Воскобойнікову. 

Досягнення у вивченні процесів переробки берегів водосховищ і динаміки берегів Чорного 
моря, геології його шельфу, де почалися роботи з пошуків нафти і газу, дозволили провідним 
професорам Одеського університету І.Я. Яцьку, Л.Б. Розовському, Ю.А. Гапонову, доценту 
Л.І. Пазюку підняти питання про відновлення підготовки геологів в Одеському університеті, 
зокрема, по морській і інженерній геології. У 1965 р. геологічне відділення геолого-
географічного факультету було відновлене. Незабаром кафедра геології була перетворена в 
кафедру загальної і морської геології, а в 1972 році відкрита нова для університету кафедра 
інженерної геології і гідрогеології. 

Багато в чому завдяки успіхам перших крупних робіт по теорії прогнозування геологічних 
процесів, Одеса була прийнята за місто, в якому планувалося здійснити великомасштабні 
комплексні роботи по боротьбі з одним з самих небезпечних процесів – зсувами. На рівні 
виконкому одеської Обласної ради було створено спеціалізоване протизсувне управління. За 
рекомендацією проф. Розовского Л.Б., це управління очолив випускник Одеського університету 
І.П. Зелінський, згодом видатний вчений, організатор науки і політик. З 1963 р. в Одесі почала 
реалізовуватись масштабна програма будівництва протизсувних споруд. Зрозуміло, що такі 
роботи не могли здійснюватися без розробок теоретичних положень, наукового супроводу і 
інженерних засобів вирішення проблеми. Цим повною мірою зайнялася Проблемна лабораторія 
і створена під керівництвом проф. Розовського Л.Б. кафедра інженерної геології. 

Після смерті Л.Б. Розовского (1978 р.) кафедру очолив Зелінській Ігор Петрович. З його 
приходом на кафедрі почав формуватися новий математичний напрям інженерній геології. 
Будучи фахівцем в галузі математики, він вимагав від своїх співробітників глибокого вивчення 
цієї дисципліни практично на професійному рівні. Саме такі підходи були покладені в основу 
багатьох робіт з інженерної геології і геодинаміки, прогнозів і моделювання інженерно-
геологічних процесів.  

Таким чином, на початку 70-х років минулого сторіччя в університеті сформувався науково-
навчальний комплекс “Кафедра інженерної геології і гідрогеології – Проблемна лабораторія 
інженерної геології”, за час існування якого було розроблено теорії геологічної подібності і 
натурного моделювання, геодинамічного поля, методи оцінки і прогнозу стійкості масивів 
гірських порід. Колектив вчених науково-навчального комплексу прийняв активну участь в 
проектуванні, будівництві і оцінці ефективності протизсувних споруд на узбережжі Одеси, 
ввійшов до складу авторського колективу по розробці Генеральної схеми протизсувних і 
берегозахисних заходів на узбережжі Чорного моря у межах України, розробив рекомендації 
щодо експлуатації водосховищ. 

Поза сумнівом, що причиною такого успішного розвитку інженерно-геологічного напряму в 
Одесі, є сама Одеса. Для інженерів-геологів це справжній «дослідницький рай». Тут, на 
території крупної міської агломерації, що знаходиться в області нестійкої геодинамічної 
рівноваги берегової зони активно, масштабно і наочно виявляються більшість несприятливих 
екзогенних геологічних процесів, вивченням яких впродовж багатьох років займається Одеська 
наукова школа інженерної геології. До важливих досягнень цієї наукової школи ми відносимо 
отримані співробітниками кафедри інженерної геології і гідрогеології Державні премії України 
в галузі науки і техніки (1996, 2010 рр.) і велику кількість її вихованців. Наші випускники 
формують основу інженерно-геологічної служби в геологічних підприємствах, одеських 
науково-дослідних і проектних інститутах. Особлива увага Одеською науковою школою 
завжди приділялася співпраці з колегами в різних містах України і інших країн. Нам приємно 
усвідомлювати, що в багатьох містах України, і в першу чергу в Києві, працюють випускники 
нашої кафедри. 
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ЄДИНА В УКРАЇНІ КАФЕДРА МІНЕРАЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ,  
ЇЇ ВНЕСОК У ГЕОЛОГІЧНУ ОСВІТУ ТА НАУКУ  

 
У 2014 р. кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка 

відзначає своє 150-ліття. Вона була першою навчальною структурною одиницею геологічного 
профілю у вузі, а нині це єдина кафедра в Україні, що зберегла свою первинну назву. Кафедра 
відкрита 1864 р. на філософському факультеті в часи австрійсько-угорської імперії. Її 
засновником і першим завідувачем був основоположник мікроскопічного методу в мінералогії і 
петрографії проф. Ф. Циркель. Після нього кафедру очолювали професори зоології М.Г. Шмідт 
(1868–1870), д-р філософії за спеціальністю мінералогія Ф. Крейтц (1870–1887), геолог 
Ю. Медведський (1887–1889), геолог-палеонтолог Е. Дуніковський (1889–1925). До створення 
1905 р. кафедри геології кафедра мінералогії забезпечувала викладання всіх геологічних 
дисциплін і проведення різнопрофільних наукових досліджень (мінералогічних, 
петрографічних, палеонтологічних, загально геологічних тощо). 

Після організації природничо-математичного факультету в часи польської державності 
кафедру, яка тоді називалася мінералогії і петрографії, очолювали професори З. Вейберг (1925–
1933) з іменем якого пов’язане відкриття 1922 р. кафедри кристалографії (другої у світі) і 
Ю. Токарський (1933–1939), який виховав плеяду молодих кадрів і сформував відому 
мінералого-петрографічну школу, представниками якої були наступні керівники кафедри 
професори С. Біскупський (1939–1941) і Ю. Смуліковський (1944). Під керівництвом 
Ю. Токарського 1939–1930 рр. проведені геологічні експедиції в Чивчинські гори Карпат, під 
час яких відкрито манганові і субграфітові руди, результати досліджень яких висвітлені у 
колективній монографічній праці ”Pasmo gόr Crywcryńskich” (Y. Tokarski at. аl., 1934). 

Цікаві дані стосовно викладання кристалографічних, мінералогічних, петрографічних 
дисциплін і деяких особливостей навчання й підготовки фахівців на філософському та 
природничо-математичному факультетах опубліковані в польській літературі за архівними 
матеріалами (M. Kamiеński, Z. Pazdro, 1980). В них відзначено, що з 1928 р. було введено 
систему магістерської підготовки, яка в загальних рисах подібна до сучасної. 

Новий етап розвитку кафедри мінералогії припадає на радянський повоєнний і радянсько-
український періоди. Він почався з відкриття 1945 р. геологічного факультету та Львівського 
геологічного товариства, що зініціював проф. Є.К. Лазаренко, який став першим деканом 
факультету і завідувачем кафедри мінералогії з 1944 по 1969 р. Цей період ми називаємо 
лазаренківським, початком формування мінералогічної школи Є.К. Лазаренка. За його 
керівництва розпочато багатогранну навчально-методичну роботу, широкомасштабні наукові 
дослідження і різноманітні організаційні заходи. Кафедра мінералогії Львівського університету 
стає центром мінералогічної думки в Україні. Після переїзду Є.К. Лазаренка у Київ кафедру 
мінералогії очолюють: доц. А.А. Ясинська (1969–1974), проф. О.І. Матковський (1974–1999), 
доц. М.П. Білоніжка (1999–2000), доц. Л.З. Скакун (з 2000 р.). За їхнього керівництва 
відбувається подальший розвиток мінералогічної школи Євгена Лазаренка, активні 
кристалографічні, мінералогічні і геохімічні дослідження й навчально-методичні розробки, 
започатковуються комп’ютерні технології. 

Кафедра мінералогії забезпечує кристалографічну, мінералогічну і геохімічну підготовку 
фахівців різних спеціальностей і є випускною з підготовки молодих фахівців мінералогів, 
мінералогічних кристалографів і геохіміків. За майже сімдесятилітній період на кафедрі 
спеціалізувалися понад 600 студентів, в тому числі з інших держав (Алжир, В’єтнам, Лаос, 
Монголія, Чехословаччина та ін.). 26 іноземних студентів отримали диплом магістра 
мінералогії. З іменами наших випускників пов’язане відкриття нових родовищ корисних 
копалин, нових мінералів, багато стали відомими вченими й педагогами (понад 20 – докторами 
наук, близько 100 – кандидатами наук), керівниками різного рівня науково-дослідних 
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підприємств і виробничих організацій, лауреатами різних премій і нагород. Серед них академік 
РАН М.В. Соболєв, доктори геолого-мінералогінчих наук В.І. Павлишин; В.М. Квасниця, 
В.П. Семененко, В.П. Афанасьєв; доктори геологічних наук Д.К. Возняк, Ф.В. Зузук, 
М.С. Ковальчук, І.М. Наумко; перша леді Монголії Хажідсуренгійн Болормаа, співвідкривач 
унікального комплексного золото-мідно-молібденового родовища в пустелі Гобі Тумур-Очірин 
Монхбат – нині віце-президент канадської компанії ”Айвенго-Майнс”, яка спільно з 
англійсько-австрійським стратегічним партнером ”Pio-Tiнго” розвідує це родовище та інші. 

Кафедра мінералогії має значні здобутки у розробці навчальної і навчально-методичної 
літератури, серед якої чотири підручники: ”Курс мінералогії” Є.К. Лазаренка (шість видань – три 
російською (1951, 1963, 1971), два українською (1968, 1970) і одне китайською (1963) мовами), 
”Кристалографія” Г.М. Попова та І.І. Шафрановського (переклад українською з доповненнями 
О.М. Винар, О.І. Маяковського, 1959), ”Генезис мінералів” (В.І. Павлишин, О.І. Матковський, 
С.О. Довгий, 2003, 2007), ”Основи мінералогії України” (О. Матковський, В. Павлишин, 
Є. Сливко, 2009); три навчальні посібники: ”Посібник з мінераграфії” О.С. Вахромеєва (переклад 
українською А.А. Ясинської, 1959), ”Геохимия элементов главных подгрупп І–ІІ группы 
периодической таблицы Д.И. Менделеева” (П.М. Билонижка, О.И. Матковский, 1984), 
”Прикладна мінералогія” (О.І. Матковський, Б.І. Пирогов, 2002); низка циклів текстів і конспектів 
лекцій з мінералогії, кристалографії і геохімії (автори М.М. Сливко, Б.І. Смірнов, Е.О. Янчук, 
І.Т. Бакуменко, С.М. Бекеша, Т.Г. Винниченко, Л.З. Скакун, Є.М. Сливко та ін.).  

На кафедрі мінералогії здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. 
Аспірантами кафедри захищено понад 50 кандидатських дисертацій. Нині можна виділити такі 
дерева науковців: Є.К. Лазаренка – А.А. Ясинська, М.М. Сливко, О.П. Фурман (Сливко), 
С.Г. Дромашко, Ю.П. Пекун, О.М. Винар, М.П. Габінет, О.І. Матковський, Ю.М. Мельник, 
З.В. Бартошинський, П.М. Білоніжка, Б.І. Сребродольський, У.І. Феношин та ін.; 
О.І. Матковського – Є.М. Сливко, Л.З. Скакун, В.С. Степанов, В.О. Дяків, У.М. Борняк та ін.; 
З.В. Бартошинського – С.М. Бекеша, В.П. Жихарєва, І.В. Побережська та ін.; Л.З. Скакуна – 
І.В. Мудровська, О.В. Ємець, Н.О. Словотенко. 

Надзвичайно багатогранною є науково-дослідна робота кафедри мінералогії, яка охоплює 
низку важливих напрямів: регіональна мінералогія, теоретичні проблеми мінералогії, 
мінералогічна кристалографія, космічна мінералогія, генетична мінералогія, прикладна 
мінералогія, біомінералогія, геохімія, історія, стан та проблеми науки. По кожному з цих 
напрямів є певні здобутки, які висвітлюються в майже тисячах статейних публікацій і в понад 
двох десятках монографічних зведень. Серед останніх фундаментальні монографічні праці з 
мінералогії Волині, Передкарпаття, Закарпаття і Поділля за редакцією Є.К. Лазаренка, його 
”Основы генетической минералогии”, третя і четверта книги ”Мінерали Українських Карпат” 
за редакцією О. Матковського, а також низка праць, присвячених окремим мінералам і 
мінеральним об’єктам (автори і співавтори: І.Т. Бакуменко, П.М. Білоніжка, С.Г. Дромашко, 
М.С. Коробцова, О.І. Матковський, Ю.М. Мельник, Ю.П. Пекун, М.М. Сливко, Є.М. Сливко, 
Б.І. Сребродольський, О.П. Фурман, Е.О. Янчук, А.А. Ясинська та ін.). Науковцями кафедри 
відкрито нові мінеральні види і різновиди – донбасит, тарасовіт і друга у світі знахідка брункіту 
(Є.К. Лазаренко), Mn-феростильпномелан (О.І. Матковський), виявлено більше десяти перших 
знахідок досить рідкісних мінералів, серед них чемберсит є другою знахідкою у світі 
(П.М. Білоніжка, О.М. Винар та ін.). 

Регіонально-мінералогічні дослідження співробітників кафедри мінералогії 
супроводжувалися мінералогічним картуванням на золоторудних об’єктах Карпат і 
Українського щита з використанням онтогенічних термобарогеохімічних та ізотопно-
геохімічних методів досліджень. За його результатами визначено послідовність 
мінералоутворення, здійснено мінералого-технологічну типізацію руд і розроблено мінералого-
генетичні моделі формування золотого зруденіння. Вони висвітлені в численних публікаціях 
(О.І. Матковський, Б.І. Ремешило, А.А. Ясинська, Н.О. Словотенко, І.В. Мудровська, 
О.В. Ємець та ін.) і узагальнені Л.З. Скакуном та В.В. Степановим у монографічному зведенні 
”Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України” (2004). В останні роки 
аналогічні дослідження здійснюються при вивченні мідної мінералізації, пов’язаної з траповою 
формацією Волині (Л.З. Скакун, І.М. Мисяк та ін.). 

На кафедрі мінералогії інтенсивно розвивалися дослідження по алмазоносній тематиці 



 40

(З.В. Бартошинський, С.М. Бекеша, Т.Г. Винниченко, Ю.М. Мельник, І.В. Побережська та ін.) 
результати яких наводяться в окремих публікаціях і у двох монографічних 
працях:”Кристалломорфология алмазов из кимберлитов” (З.В. Бартошинский, В.Ю. Квасница, 
1991), ”Вторичные минералы кимберлитов” (Н.Н. Зинчук, А.Д. Харкив, Ю.М. Мельник, 
М.П. Мовчан, 1987). З.В. Бартошинському належить розробка кристаломорфологічної 
класифікації алмазу. Він разом з С.М. Бекешею одержали патент за винахід ”Спосіб сортування 
алмазів” (1997). Важливими є дослідження з біомінералогії розпочаті в 70–80 роках 
(Н.М. Разумеєва, У.І. Феношин) і досить ґрунтовно здійснені на прикладі вивчення жовчевих 
камінців В.О. Дяківим і У.І. Борняк. Цікаві дані одержано щодо трансформаційних перетворень 
деяких сульфатних мінералів (шеніту, сингеніту, каїніту, леоніту, епсоміту і гіпсу) соляних 
родовищ Передкарпаття в ході нагрівання, продукти якого вивчалися рентгенівським і 
термічним аналізами (П.М. Білоніжка та ін.).  

Кафедра мінералогії курує перше періодичне спеціалізоване наукове видання в Україні 
”Мінералогічний збірник”, який швидко здобув всесвітнє визнання. На його сторінках 
започатковано структурну мінералогію і кристалохімію, вивчення включень у мінералах, 
мінералогічну кристалографію, космічну та регіональну мінералогію. Особливим надбанням 
збірника є знамениті ”Очерки по структурной минералогии” академіка М.В. Бєлова та його 
учнів, які за словами проф. І.І. Шафрановського склали епоху у розвитку теоретичної 
мінералогії. 

Важливу роль у розвитку мінералогії у Львівському університеті відіграють періодичні 
наукові форуми (міжнародні, всесоюзні, республіканські, відомчі), присвячені різним 
проблемам мінералогії. Серед них перше засідання Комісії мінералогії і геохімії Карпато-
Балканської геологічної асоціації (1961), перша всесоюзна школа з обміну досвідом викладання 
мінералогії і кристалографії (1983), ”Мінералогія і мінералогічні музеї у ХХІ столітті” (2000), 
”Мінералогія: історія, теорія і практика” (2004) та ін. Матеріали цих форумів опубліковані 
окремими виданнями і на сторінках ”Мінералогічного збірника”. З 1997 р. започатковано 
періодичні наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, чотири з яких (перше, друге, 
п’яте і сьоме) проведені на базі кафедри мінералогії Львівського університету. В цьому році 
плануються VIII читання на тему ”Мінералогія: сьогодення і майбуття”, присвячені 150-річчю 
кафедри мінералогії. 

В останні два роки на кафедрі мінералогії здійснюються цікаві дослідження за міжнародним 
проектом ”Гео-Карпати – створення Польсько-Українського туристичного шляху” (кер. доц. 
Л.З. Скакун). На даний час створено спільну польсько-українську базу даних цікавих 
геологічних об’єктів, окреслено геотуристичний шлях, організовано польові виїзди, семінари, 
навчання провідників, студентські поїздки та конференції, видано карту і путівник, 
інформаційну брошуру, навчальні матеріали для провідників шляху. Ці дослідження 
засвідчують необхідність введення в навчальний процес курсів з геологічного туризму, а 
можливо й відкриття відповідної спеціальності. 
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ДЕКАНИ ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
Університет заснований як Імператорський Університет Св. Володимира Указом імператора 

2 листопада 1833 року. Університет Св. Володимира було відкрито 28 (16 - за старим стилем) 
липня 1834 р. і невдовзі створено кафедру мінералогії і геогнозії [1]. У 1920 р. Київський 
університет реформовано у Київський інститут народної освіти (КІНО) з геологічним циклом 
відділу природничих наук. Згодом геологів перевели до Київського Гірничо-геологічного 
інституту (1929-1933) із науково-дослідною кафедрою геології (завідувач – П.А. Тутковський, 
1924-1926), яка в 1926 р. реорганізована в Інститут геологічних наук АН УРСР, а її рештки 
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реформовані в КІНО. 1933 р. відкрито геолого-географічний факультет, до складу якого 
входило п’ять кафедр геологічного циклу. З 1944 р. факультет називався геолого-
грунтознавчим, а з 1949 р. – геологічним.  

Протягом свого існування Університет змінював свою назву та мав різні статуси. Це такі: 
Вищий інститут народної освіти імені Михайла Петровича Драгоманова (1920–1926), 
Київський інститут народної освіти імені Михайла Петровича Драгоманова (КІНО) (1926–
1932), Київський державний університет (1933–1939), Київський державний університет імені 
Т.Г. Шевченка (КДУ) (1939–1994), Київський університет ім. Тараса Шевченка (1992-1993), 
Київський університет імені Тараса Шевченка (1994-1998), Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка (КНУ) (1999 - по сьогодні), (2008 - по сьогодні) Київський 
національний дослідницький університет імені Тараса Шевченка. 

Ректорами Університету серед геологів були Феофілактов Костянтин Матвійович (1818-
1091) з 1880 по 1881 р. і Бондарчук Володимир Гаврилович (1905-1993) з 1944 по 1951 р. 

Деканами геологічного факультету були: Крокос Володимир Іванович (1889-1936), 
професор, геолог-четвертинник, декан (1933-1936), завідувач кафедри геології і палеонтології 
(1927-1936); Бондарчук Володимир Гаврилович (1905-1993), академік НАН України, 
заслужений діяч наук, лауреат Державної премії України, тектоніст, декан геолого-
географічного факультету (1940-1941), ректор університету (1944-1951), завідувач кафедри 
загальної геології (1944-1951); Гаврусевич Борис Олександрович (1908-1965), доцент, 
мінералог-геохімік, декан (1945-1948), завідувач кафедри геохімії (1944-1952); Родіонов Сергій 
Петрович (1898-1961), професор, петрограф, декан (1949-1951), завідувач кафедри мінералогії 
та кристалографії (1946-1951), член-кореспондент АН УРСР; Руденко Федір Андрійович (1912-
1987), професор, гідрогеолог, декан (1951-1968), завідувач кафедри гідрогеології та інженерної 
геології (1953-1976); Скопіченко Михайло Федорович (1912-1995), доцент, гравірозвідник, 
декан (1968-1976), завідувач кафедри геофізики (1962-1976); Сліпченко Вадим Антонович 
(1921-1999), доцент, петрограф, декан (1976-1985), завідувач кафедри петрографії (1958-1980); 
Солдак Анатолій Георгійович (1926-1993), доцент, гідрогеолог, декан (1985-1988), завідувач 
кафедри гідрогеології та інженерної геології (1978-1988); Шабатин Віктор Степанович (нар. 
1934), доцент, гідрогеолог, декан (1988-1999), заслужений діяч науки й техніки України; 
Грінченко Віктор Федорович (нар. 1941), професор, мінералог, декан (1999-2004), завідувач 
кафедри мінералогії, геохімії та петрографії (1999-2004), відмінник народної освіти України; 
Вижва Сергій Андрійович (нар. 1960), професор, геофізик, декан (2007-2012), завідувач 
кафедри геофізики (з 2002 р.), проректор з наукової роботи університету (з 2012 р.), заслужений 
працівник освіти України. 

На даний час геологічний факультет очолює Михайлов Володимир Альбертович (нар. 1951), 
професор, декан (2004-2007, з 2013 р.), рудознавець, завідувач кафедри геології родовищ 
корисних копалин (з 2004 р.), заслужений розвідник надр України. 

 
1. Вижва С.А., Грищук П.І., Зінченко О.В. та ін. Геологія в Київському університеті. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 479 с.  
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПЕТРОЗАВОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
При образовании Петрозаводского (тогда Карело-Финского) государственного университета 

в 1940 году в его составе был и географо-гидрогеологический факультет. Под этим названием 
факультет работал в первые годы войны, а с 1944 года стал просто геологическим факультетом. 
Во время войны университет находился в г. Сыктывкар. В этом качестве факультет 
существовал до 1948 года, когда он в связи с резко выросшей, или точнее говоря осознанной, 
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потребностью в геологических кадрах был преобразован в геолого-разведочный факультет (в 
период с 1951 по 1954 год отделение в составе инженерно-технического факультета). 
Факультет полностью прекратил свое существование в 1960 году, когда состоялся последний 
выпуск геологов. В разные годы его возглавляли кандидаты геол.-мин. наук А.Н. Малявкини и 
В.С. Артамонов (1951 г.), В.Н. Юдин (1958 г.). С первых дней существования факультета 
работали доктора наук, профессора В.С. Слодкевич, и В.Ф. Пчелинцев, доцент М.А. Тойкка. По 
воспоминаниям выпускников им особенно запоминались обстоятельные с исключительным 
знанием дела лекции В.С. Слодкевича, который вел курсы геологии, исторической геологии и 
палеонтологии. 

Неожиданное решение властей закрыть геолого-разведочный факультет застало врасплох и 
преподавателей, и студентов. Объяснялось это просто: необходимо было открыть 
геологический факультет в Якутске – будущей столице алмазного края. К одному из печальных 
последствий закрытия относится уничтожение музейного каменного материала, бесценных 
коллекций. Последний выпуск геологов-петрозаводчан состоялся в 1960 г. Разъехались 
преподаватели, разметало по свету выпускников ПетрГУ. Всего за время своего существования 
факультет выпустил 356 специалистов, среди которых главные геологи и руководители 
геолого-разведочных партий и экспедиций, кандидаты и доктора наук, лауреат Ленинской 
премии Б.В. Сулимов (1966) и лауреаты Государственной премии СССР В.В. Морозов (1985) и 
Р.В. Цой (1985), лауреат премии Совета Министров СССР Е.А. Каменев (1981). Выпускник 
С.Ф. Военушкин был министром промышленности строительных материалов РСФСР (1979-85) 
и СССР (1985-89). Ряд выпускников работают в Институте геологии КарНЦ РАН. 

Традиционно пополнение кадрами молодых геологов и геофизиков предприятии и 
организациями Карелии и Мурманской области, начиная с 70-х годов проходило за счет 
выпускников Ленинградского, Московского и Воронежского университетов, Ленинградского 
горного института, а также других вузов. В начале 90-х годов, когда распределение молодых 
специалистов отменили, практически прекратился приток выпускников на север. В 1994 г. в 
Апатитах директором Института информатики и математического моделирования 
технологических процессов В.А. Путиловым организуется Кольский филиал Петрозаводского 
государственного университета (КФ ПетрГУ) для подготовки местных инженерных кадров. 
Директор Геологического института Кольского научного центра (ГИ КНЦ РАН) 
Ф.П. Митрофанов предложил в сентябре 1995 года создать на базе КФ ПетрГУ кафедру 
геофизики и поручил зав. лаб. региональной геофизики этого института Н.В. Шарову принять 
участие в подготовке необходимых документов для получения лицензии. Чтобы открыть 
кафедру в филиале, необходимо иметь аналогичную кафедру в базовом университете, а в 
ПетрГУ таковой на тот период не было. В июне 1996 года Министерство общего и 
профессионального образования РФ выдало разрешения ПетрГУ и КФ ПетрГУ на обучение по 
специальности 011200 Геофизика. В июле 1996 года в КФ ПетрГУ состоялся набор одной 
группы студентов для обучения этой специальности. 24 октября 1996 года создана кафедра 
геофизики и геологии, и зав. кафедрой назначается доктор геол.-мин. наук Н.В. Шаров, а 
методистом И.В. Матвеева, его сменил в 2000 г. В.Н. Долженко. В 2004 г., в связи с 
лицензированием новой специальности 070600 «Физические процессы горного или 
нефтегазового производства», кафедра геофизики и геологии переименована в кафедру физики 
горных процессов и геофизики. Она является выпускающей при горном факультете КФ 
ПетрГУ. С 2004 г. зав. кафедрой и деканом является д.т.н., профессор С.В. Терещенко. За это 
время кафедрой выпущено 103 специалиста квалификации «Геофизика». В.В. Шлыкова в 
2007 г. защитила первой из выпускников кандидатскую диссертацию «Геологическое строение 
верхней части осадочного чехла бассейна Белого моря» по специальности «океанология». 

В ПетрГУ первая группа студентов геофизиков приступила к обучению в сентябре 1997 
года, а кафедра геофизики организована приказом ректора В.Н. Васильева 21 октября 1998 
года, зав. кафедрой был назначен в то время доцент Г.Б. Стефанович. Институт геологии 
КарНЦ РАН предоставил кафедре учебные комнаты в основном здании. Кафедра геофизики (с 
2006 г. кафедра геологии и геофизики, зав. кафедрой д.г.-м.н., профессор В.В. Щипцов) входит 
в структуру физико-технического факультета. С 2002 г. организована кафедра горного дела. На 
базе этих двух кафедр в 2009 г. создан горно-геологический факультет, декан профессор, 
д. техн. наук В.Н. Аминов. 



 43

Обучение студентов на кафедре геология и геофизика на 1-5 курсах проводится по 
лицензированным специальностям, c использованием рабочих программ дисциплин, 
полностью соответствующих Государственным образовательным стандартам. Подготовка 
проходит по двум специальностям: 020302 геофизика (с 1997 г.) и 020301 геология (с 2002 г.). 
С 2011 г. осуществляется подготовка по направлению «Геология» (бакалавриат). 
Целесообразность подготовки определяется потребностями динамично развивающейся горно-
добывающей промышленности Республики Карелия. За время обучения на дневном отделении 
кафедры геологии и геофизики ее закончили, включая 2014 г., 138 выпускников, из них 70- 
геофизики и 68 – геологи. 

В учебном процессе кафедры принимают участие как преподаватели университета, так и 
специалисты Института геологии. Обучение студентов геофизиков и геологов опирается на 
материально-технические базы ПетрГУ и Института геологии, где они обучаются по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, проходят учебные практики, выполняют 
курсовые и дипломные работы. Учебная литература доступна студентам на учебном и научном 
абонементах библиотеки ПетрГУ. Студенты старших курсов имеют доступ в библиотеку 
Карельского научного центра РАН и к книжному фонду, непосредственно сформированному на 
кафедре. Профессорско-преподавательский состав кафедры в основном состоит из сотрудников 
ИГ КарНЦ РАН. 

Наличие в Карелии ряда крупных и средних горнодобывающих и геолого-геофизических 
предприятий, научных учреждений, осуществление работы по освоению месторождений 
облицовочного камня и строительных материалов, выполнение международных геофизических 
проектов – это та почва, которая дает возможность получения рабочих мест выпускникам 
геологам и геофизикам по специальности. Кроме того, они могут продолжить обучение в 
аспирантуре в Карельском научном центре РАН или магистратуре на геологических 
факультетах МГУ, СПбГУ и других вузов. Ряд выпускников успешно защитили кандидатские 
диссертации (Т.С. Матвеева, Н.С. Нестерова). 

 
УДК 929/55(1/9) 

Киселевич Л.С., канд. геол.-мін. наук, доц., 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

kls412@ukr.net, (093)8247094 
 

БОРИС ЛЕОНІДОВИЧ ЛИЧКОВ – ВИПУСКНИК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

У кінці липня 2013 року, коли студенти геологічного факультету разом із своїми 
викладачами були на навчальних практиках, частина викладачів була у відпустках, а на самому 
факультеті закінчувався прийом документів у абітурієнтів зовсім непомітно пройшла ювілейна 
дата – 125-ліття з дня народження Личкова Бориса Леонідовича – випускника Імператорського 
(Київського) університету Святого Володимира, видатного вченого, гідрогеолога, дослідника 
природи, доктора геолого-мінералогічних наук, почесного члена Географічного товариства, 
енциклопедично ерудованого і творчо обдарованого фахівця із власними передовими 
поглядами. Основні праці Б.Л. Личкова були пов’язані з питаннями гідрогеології, 
геоморфології та теоретичними проблемами геології, ним створений та обґрунтований новий 
астрогеологічний напрям у геології; він є автором концепції про вирішальну роль гідросфери в 
історії Землі. Зіставивши циклічності фаз орогенезу, поведінки природних вод, зміни ґрунтів та 
розвиток життя на Землі із космічною періодичністю він творчо поєднав усі ці явища в єдине 
ціле і заклав основи для майбутньої теорії Землі. Б.Л. Личков – автор 196 опублікованих 
наукових праць та 89 неопублікованих рукописів. 

Народився Борис Леонідович 19(31) липня 1888 р. у м. Іркутську в сім’ї потомственого 
дворянина. У 1887 р. його батько – Леонід Семенович Личков був відряджений у 
розпорядження іркутського генерал-губернатора графа А.П. Ігнатьєва для дослідження 
землекористування та господарського побуту сільського населення Іркутської та Єнісейської 
губерній у зв’язку із початком посиленого господарського освоєння Сибіру, що 
супроводжувалося високої міграцією населення. Організацією міграції до Сибіру займалися 
земства європейської частини Росії. Разом із чоловіком до Сибіру поїхала і його дружина – 
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Ганна Гаврилівна Личкова, там у них і народився їх первісток – Борис. Батьки Бориса 
Леонідовича були освіченими людьми: батько вчився в державній Петровській рільничій 
академії під Москвою, а мати закінчила природниче відділення Вищих жіночих Бєстужевських 
курсів. Батьки мали надзвичайний вплив на сина, розвивали його творчі таланти, привили 
любов до читання і до природи, у сім’ї творчість та духовність ставилися вище матеріальних 
благ, цінувалася праця та самостійність, самобутність і щирість. Все це вплинуло на 
формування особистих якостей та рис Бориса Леонідовича. 

У 1892 р., коли сину було 4 роки, Личкови переїхали в Україну і поселилися у Києві, де 
батько очолив відділення по селянських справах канцелярії київського, подільського та 
волинського генерал-губернатора. Вчився Б.Л. Личков у 5-ій Київській (Києво-Печерській) 
гімназії (зараз центральний корпус Національного транспортного університету, колишнього 
КАДІ). Восьмилітня, переважно гуманітарна освіта передбачала зубріння відмінків, розбори 
граматичних форм тощо, а тому гімназиста більше зацікавила жива природа та оточуючий світ. 
Сімейні поїздки на курорти Кавказу, фаховий вплив батька зумовили зацікавленість підлітка і 
вже у 1904 р. у київських газетах друкуються перші статті 16-літнього гімназиста «Справки о 
Байкале» і «Квантунская область», які мали переважно географічне спрямування. 

У 1906 р. Б.Л. Личков закінчує гімназію, отримує атестат зрілості та право вступу до вищих 
навчальних закладів. Юнак вирішує вступати на природниче відділення фізико-математичного 
факультету Імператорського (Київського) університету Святого Володимира. Слід відмітити, 
що на вибір професійного шляху юнака мали вплив його двоюрідні брати – Петро 
Миколайович та Володимир Миколайович Червінські. В університеті юнак захопився 
геологією, що і стало його вибором на усе життя. Студент Личков Б.Л. слухає лекції 
А.Н. Гилярова, А.Н. Сєвєрцова, С.Г. Навашина, Г.І. Челпакова, захоплюється палеонтологією, 
біологією, природознавством, відвідує студентський гурток дослідників природи. Великий 
вплив на Бориса мав професор Імператорського університету кафедри геології Микола 
Іванович Андрусов (голова Київського товариства дослідників природи), який створює свою 
наукову школу геологів у складі А.Д. Савченко, В.М. Червинського, К.А. Цитовича, 
М.Ш. Ожигова тощо, до яких і приєднується Б.Л. Личков. Протягом навчання в Університеті 
Б.Л. Личков спеціалізувався по геологічним дисциплінам у проф. Андрусова М.І. та його 
асистентів Баярунаса М.В. і Клера М.О. Із Модестом Осиповичем Клером, керівником 
геологічного гуртка, у нього склалися особливі відносини – вони багато спілкуються, 
обговорюють геологічну літературу тощо. Багато особистого часу студент Личков проводить в 
ауд.446 Червоного корпуса Університету, де знаходилася геологічна лабораторія, у якій 
працювали професор Андрусов М.І. та його асистенти. У той час Личков Б.Л. захоплюється 
палеонтологією та геологією пустель, а особливо – реконструкцією палеогеографічних умов 
минулого на основі палеонтологічного методу. У 1908 р. він їде на свою першу геологічну 
практику – на польові роботи у Київську губернію на зйомку 31 листа геологічної карти Росії 
(Україна), яка виконувалася під керівництвом Володимира Івановича Лучицького. Наступного, 
1909 року він уже працює колектором геологічного загону на Мангишлаці, де йому дуже 
сподобалось теоретично узагальнювати отримані результати польових досліджень. Протягом 
1910-14 рр. польові сезони щорічно проходять на Мангишлаці. З цього часу і починається 
наукова діяльність Б.Л. Личкова, а його перші наукові роботи були палеонтологічного змісту. 

У 1909 р. Борис Леонідович Личков блискуче здає державні іспити і закінчує 
Імператорський університет по природничому та геологічному відділеннях, отримує диплом 1-
ого ступеню, у якому усі предмети оцінюються у «весьма удовлетворительно» (найвища оцінка 
у дореволюційній Росії). Після закінчення університету Личков Б.Л. залишається працювати 
лаборантом кафедри геології з 1912 по 1917 рік (перший запис в особовому листку по обліку 
кадрів). Кафедрою у той час завідував молодий геолог В.І. Лучицький, який очолив її після 
від’їзду Андрусова М.І. до Петербурга. Завдяки Лучицькому В.І., який займався питаннями 
гідрогеології, молодий вчений також зацікавився нею. У 1912 р. виходить наукова стаття 
Б.Л. Личкова «Мезозойские тригонии Мангышлака» (Тр. Киевского общества испытателей 
природы, том ХХІІ), у 1913 р. - перша наукова монографія «О тригониях», а у 1914 р. книга 
«Границы познания в естественных науках». 

У 1914 р. починається перша Світова війна, заняття в університеті розпочинаються у 
середині вересня, проте відвідування лекцій було необов’язкове. Влітку 1915 р. університет 
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було евакуйовано до Саратова на базу організованого перед війною Саратовського 
університету, проте у Києві залишилися бібліотека, лабораторії і обладнання. Викладачі 
приїздили із Києва, читали прискорені курси лекцій, проводили заняття і поверталися назад у 
Київ. Студентів було мало, головна увага приділялася самостійній підготовці та здаванню 
іспитів (часто достроково). Із евакуації університет повернувся тільки восени 1916 р. Під час 1-
ої Світової війни, крім лекцій, Личков Б.Л. працював у якості військового геолога на Південно-
західному фронті у складі Гідроюза (Управління гідротехнічних робіт при арміях Юго-
западного фронту), де займався питаннями водопостачання, меліоративних та фортифікаційних 
робіт тощо. 

У 1917 р. Личкова Б.Л. переводять у молодші, а потім у старші асистенти кафедри геології 
університету. У тому ж році він витримує магістерські іспити, а після читання двох пробних 
лекцій у якості магістра «История образования Южно-Русских морей» та «Орография Азии» 
Борис Леонідович удостоюється звання приват-доцента Університету Св. Володимира по 
предметах – мінералогії і геології. Він отримує відповідне свідоцтво у листопаді 1918 р. і того 
ж року він стає професором, а у 1919 р. видає ротаторний підручник «Історична геологія». 

У 1920 р. університет розформовують і на його базі створюють Вищий інститут народної 
освіти ім. М.П. Драгоманова, у якому Б.Л. Личков пропрацював до 1927 р. Крім наукової 
роботи у цей час Б.Л. Личков займається і адміністративною роботою – працює деканом 
прискорених педагогічних курсів при КІНО (Київському інституті народної освіти), 
завідувачем мінералогічного та геологічного кабінетів КІНО. У кінці 1917 р. він разом із 
Лучицьким В.І. приймає участь у створенні Українського геологічного комітету (Укргеолкому). 
Робота по створенню комітету велася колективом колишніх геологів Південно-західного 
фронту при підтримці кафедр геології і метеорології Університету. Укргеолком (з 1925 р. – 
Українське відділення Геолкому) проіснував до 1928 р., а Б.Л. Личков працював заступником 
та директором Геолкому у 1920-22 рр. та у 1925-27 рр. У травні 1918 р. із Полтави до Києва 
приїхав В.І. Вернадський для організації Академії наук, а у комісії по ВУЗах та вчених 
академічних підрозділах вченим секретарем працював Б.Л. Личков.  

Розбіжності у теоретичних питаннях геології із акад. Тутковським П.А. на 2-му 
Всесоюзному з’їзді геологів (Київ, 1926 р.) стимулювали від’їзд сім’ї Личкових у 1927 р. до 
Ленінграду на запрошення В.І. Вернадського. 
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УЧЕНИЕ О ГЕОМАГНЕТИЗМЕ В КИЕВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Новые и малоизвестные страницы истории развития геофизики в Украине подробно 

представлены в работе В.И. Старостенко и соавторов [1]. Среди первых работ по 
геомагнетизму и рок-магнитизму следует отметить исследования Н.А. Умова, а также 
П.Т. Пасальского [2]. Основателями геофизики в Киевском Университете был заложен 
фундамент использования магнитометрических методов исследования Земли в научно-
прикладных работах и учебном процессе. В советский период (начиная с 1944 года) 
соответствующие усилия были сосредоточены в рамках учебного курса магниторазведка, 
практическом магнитометрическом картировании территорий и развитии теории 
интерпретации локальных магнитных аномалий. С последним направлением связанны имена 
К.А. Гуры и его ученика П.И. Грищука [3]. 

Параллельно с изучением геомагнитного поля спорадически велись работы по измерениям 
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магнитных свойств вещества Земли, главным образом кристаллических пород, в чем 
существенную роль сыграл Е.А. Карнаухов. Позднее появились работы А.В. Сухорады, 
Н.И. Гузия, С.А. Попова, А.В. Круглова, К.М. Бондарь, Р.В. Хоменко, А.И. Меньшова и т.д. 
Большая часть из них начинали свои исследованияеще студентами и даже школьниками, что не 
могло не повлиять на эффективность учебного процесса, где с начала 2000-х годов на смену 
курсу магниторазведка пришел курс магнитометрия, а также углубляющие его учебные 
дисциплины магнетизм горных пород и детальная гравимагнитометрия природных систем. 

Наблюдался также заметный рост числа и качества индивидуальных научных исследований 
по магнетизму природных объектов, сначала кристаллических горных пород, а затем и 
почвенного покрова [4]. Некоторые из них были завершены в качестве кандидатских 
диссертаций. 

Плодотворному проведению упомянутых работ способствовало появление современной 
экспериментальной базы. При этом значительная часть аппаратуры была импортирована 
(Чехия, Великобритания, Россия), некоторые установки сконструированы усилиями членов 
Студенческого Конструкторско-Исследовательского Бюро Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко. 

На этой основе возникло целое научное направление, именуемое в современной 
литературе – агрогеофизикой [5]. 

Представляется, что дальнейшее расширение возможностей использования методов 
геомагнетизма как в научных исследованиях, так и в учебном процессе будет способствовать 
укреплению геофизической школы Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко. 
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РОЛЬ ГЕОЛОГОВ И ГЕОФИЗИКОВ УГТУ В РАЗВИТИИ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 
Первый технический вуз в РК был создан из-за острой потребности бурно развивающегося 

северного региона в высококвалифицированных кадрах для разных отраслей промышленности. 
Открытие месторождений нефти стало исходной точкой для рождения города Ухты, углей – 
Воркуты и Инты, газа – Вуктыла. Для развития нефтегазовой отрасли в Ухту прибывали по 
государственному распределению молодые специалисты и завербованные работники. 

Среди инициаторов основания ухтинского вуза оказались геологи-нефтяники, в первую 
очередь – доктор геол.-мин. наук А.Я. Кремс. Созданием УИИ завершилась эпопея, начавшаяся 
с консультационного пункта Московского института нефтехимической и газовой 
промышленности, переросшего в вечерне-заочный факультет, на базе которого в 1967 г. был 
создан Ухтинский индустриальный институт (УИИ), ныне – Ухтинский государственный 
технический университет [1].  

С самого начала ведущими в УИИ стали кафедры геологии, геофизики и бурения, а приём 
студентов производился на специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений», «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых», «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений», «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» [4]. 

Геологический факультет создан в 1969 г. с выпускающими кафедрами «Геология нефти и 
газа» (ГНГ) и «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых» (ГФ). Первый выпуск (1972 г.) факультета составил 110 горных инженеров, в т. ч. 
геофизиков: 61 по дневной форме обучения и 14 – по заочной. 

С первых лет в УИИ осуществлялась широкопрофильная подготовка специалистов по 
геолого-геофизическим и нефтегазодобывающим специальностям, которые смогли успешно 
трудиться также на геологической съёмке, поисках и разведке месторождений бокситов, 
россыпей золота и алмазов, строительных материалов и подземных вод. Это в короткие сроки 
решило проблему дефицита квалифицированных специалистов на промышленных объектах РК, 
резко сократило вызов иногородних специалистов. Выпускники вуза на практике показали 
правильность решения о создании в Ухте технического вуза. Первым ректором УИИ, его 
создателем был Г.Е. Панов, которого в 1970 г. сменил В.М. Матусевич, организовавший здесь 
кафедру гидрогеологии. Дальнейшее развитие институт получил при ректоре Г.В. Рассохине, 
специалисте в области разработки нефтяных и газовых месторождений, по инициативе 
которого в стране было создано объединение нефтегазовых вузов. Бывший первый секретарь 
Коми обкома КПСС И.П. Морозов отмечал, что рассохинский УИИ «определяет техническую 
политику Коми АССР» [4]. По инициативе ректора при институте был создан технический 
лицей, который носит его имя. Продолжая успешную работу своих предшественников, 
нынешний ректор Н.Д. Цхадая добился присуждения институту статуса государственного 
технического университета (УГТУ). Этому предшествовала упорная работа по развитию вуза с 
созданием ряда новых специальностей, открытием собственного санатория-профилактория, 
расширением спортивной подготовки студентов. УГТУ превратился в настоящий 
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университетский комплекс, охватывающий практически все ступени общей и 
профессиональной подготовки по широкому спектру специальностей: от начальной школы 
через среднее и среднетехническое, высшее образование к учёным званиям и повышению 
квалификации. По тесным взаимоотношениям УГТУ с большинством научных организаций и 
промышленных предприятий города и республики университет по существу превратил Ухту в 
настоящий университетский центр республики. 

Сегодня геологоразведочный факультет готовит специалистов по следующим 
специальностям: 1) 130301 «Прикладная геология» со специализациями: а) «Геология нефти и 
газа»; б) «Прикладная геохимия, петрология, минералогия»; 2) 130302 «Технология 
геологоразведочных работ» со специализациями: а) "Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых"; б) "Геофизические информационные системы"; 
в) "Геофизические методы исследования скважин". В составе ГРФ 3 выпускающие кафедры: 
геологии нефти и газа [1]; минералогии и геохимии, геологии, [1, 3, 5]; геофизических методов, 
геоинформационных технологий и систем, [1, 2].  

На ГРФ подготовлено более 3000 горных инженеров, в том числе более 400 по заочной 
форме образования. Выпускники ГРФ стали деканами разных факультетов, проректорами, 
заведующими кафедрами, профессорами, доцентами и преподавателями (Рис.).  

Работа факультета проводится в тесном содружестве с производственными и научными 
организациями геологоразведочного и нефтегазового профиля, в которых студенты ГРФ 
проходят производственные и преддипломные геологические и геофизические практики. Там 
они получают практические навыки, а после окончания вуза успешно трудятся на 
предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; ООО «Газпром переработка»; ООО «Роснефть-
Северная нефть»; ЗАО НК «Нобель Ойл»; ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО"; в филиале ООО 
«Газпром-ВНИИГАЗ; на предприятиях геофизического профиля; в Институте геологии Коми 
научного центра УрО РАН, ГУП РК «Тимано-Печорский научно-исследовательский центр; 
ООО «УГРЭ», ОАО «Боксит Тимана», ОАО “Ухтанефтегазгеология” и др.  

Геологические и геофизические кадры, подготовленные в УГТУ, занимают ключевые 
позиции в производственных и научных организациях, а в некоторых из них составляют 
подавляющее большинство штатного расписания или полностью формируют инженерный 
состав этих организаций. 

Выпускники факультета принимали активное участие в открытии и разведке месторождений 
бокситов, полиминеральных россыпей (алмазы, золото, минералы титана, редких металлов и 
редких земель), марганца, строительных материалов и подземных вод. Они руководили 
проведением геологической съёмки разных масштабов в Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции, в выполнении многочисленных и разнообразных тематических (научных) 
исследований. 

 
Рис. Династия выпускников УГТУ Носових 

 
Качественному геолого-геофизическому образованию способствуют действующие на 

факультете отделения двух Российских научных Обществ: Ухтинское отделение Российского 
Минералогического (РМО) и отделение Российского геологического общества (РГО). При РМО 
имеется молодёжная секция, при РГО – секция школьников «Морион», входящая в состав 
Детско-Юношеского геологического движения России, действующего под патронажем 
Российского Геологического общества.  

Студенты, аспиранты и молодые учёные факультета активно участвуют в научной работе, 
выступают на научных конференциях, симпозиумах и совещаниях. В УГТУ 14 лет проводится 



 

 

49

Международная молодёжная научно-техническая конференция «Севергеоэкотех» с участием в 
её работе молодых учёных из других регионов России и стран СНГ.  

Приоритетными для ГРФ являются следующие научные направления: «Теория и практика 
решения обратных задач геофизики», «Актуальные проблемы формирования, прогноза, 
разведки и разработки месторождений углеводородов Тимано-Печорской провинции», 
«Региональная минерагения и геохимия», «Геофизические методы при изучении глубинного 
строения и нефтегазоносности Тимано-Уральского региона», «Техноэкогеофизика: 
методология, теория и практика воздействия на геосреду физическими полями». Учёными 
факультета опубликовано более 2 тыс. научных трудов, включая монографии. При кафедре 
МиГГ действуют учебный геологический музей им. А. Я. Кремса и шлифовальная мастерская.  

ГРФ УГТУ полностью обеспечивает потребности геологической и геофизической службы 
Республики Коми, частично – Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого 
автономных округов и других регионов России. 
 

1. Высшая школа разведчиков. Страницы истории геологоразведочного факультета Ухтинского 
государственного технического университета. – Ухта: Кировская областная типография, 2007. – 376 с. 
2. Зыков В.А., Шмарёва М.Б. Дорогу осилит идущий. – Ухта: Кировская областная типография, 2002. 
3. Кочетков О.С. Плякин А.М. На рубеже тысячелетий (История кафедры минералогии и геохимии, геологии, 
геодезии).– Ухта: УГТУ, 2002. – 84 с. 4. Ухтинский государственный технический университет: пути 
становления и развития. – Ухта: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 311 с. 5. Плякин А.М. Этапы большого пути. – Кн. 1. 
– История кафедры минералогии и геохимии, геологии в судьбах её людей. – Ухта, 2011. – 274 с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТИГРАФІЇ КАРБОНУ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Кам’яновугільні відклади здавна цікавили вчених, які у різні роки працювали у Київському 

університеті [1, 2]. Основою досліджень карбону завжди були палеонтологія і стратиграфія. У 
1893 році видатний палеоботанік професор І.Ф. Шмальгаузен, який багато років працював в 
Університеті Св. Володимира, дослідив розрізи карбону по р. Кальміус, де зібрав рештки 
флори. За результатами їх вивчення було визначено вік вугленосної товщі та порід, на яких 
вона залягає. 

Б.І. Чернишов у 1939 році очолив кафедру геології. Він детально розчленував вугленосну 
товщу Донбасу, доказав наявність кам’яновугільних відкладів у межах Дніпровсько-Донецької 
западини. 

Масштабні дослідження карбону розгорнулися у післявоєнний час. Вони пов’язані з іменами 
професорів А.П. Ротая і О.Л. Ейнора. А.П. Ротай працював в університеті з 1956 по 1969 р. Він 
займався вивченням кам’яновугільних відкладів Кузнецького, Печорського та Донецького 
басейнів. У Київському університеті А.П. Ротай написав ряд фундаментальних праць з 
палеонтології і стратиграфії карбону України - завершив монографічне вивчення брахіопод 
Донбасу (1958), склав нарис щодо стратиграфії кам’яновугільних відкладів Донбасу і ДДЗ для 
тому «Карбон» серії «Стратиграфия СССР» (1960). Теоретичні питання стратиграфії А.П. Ротай 
виклав в роботах «Стратиграфическая классификация и терминология» (1960), 
«Палеонтологический метод и проблема вида в стратиграфии» (1962). 

Професор О.Л. Ейнор тривалий час працював у Київському університеті. У 1950 році він 
очолив кафедру палеонтології і геології СРСР. До переходу в Київский університет О.Л. Ейнор 
досліджував кам’яновугільні і пермські відклади Пай-Хою, Тунгуського, Таймирського та 
Кізеловського басейнів. З київським періодом пов’язано дослідження стратиграфії карбону 
Казахстану, Кавказу, Уралу. У цей час Київський університет виконував геологічну зйомку 
листа L-42-VII Східного Казахстану, де кам’яновугільні відклади дуже поширені. За 
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керівництвом О.Л. Ейнора також виконувались масштабні стратиграфічні дослідження карбону 
східної окраїни Волго-Уральської нафтоносної області та західного схилу Південного Уралу. 

З іменем О.Л. Ейнора пов’язане введення до МСШ серпуховського ярусу, обґрунтування 
меж башкирського ярусу, межі карбону і пермі. Його перу належить ряд теоретичних праць з 
проблем виду в палеонтології, питань тектоніки та палеогеографії. О.Л. Ейнор був активним 
учасником міжнародних стратиграфічних комісій і конгресів, організатором екскурсій по 
розрізам карбону Південного Уралу, співавтором одного з томів фундаментального 
міжнародного видання «The Carboniferous of the World» (1996), яке побачило світ уже після 
його смерті та супроводжується нарисом по наукову спадщину цього видатного дослідника і 
педагога. У період його активної діяльності в Київському університеті – геологічний факультет 
був одним із світових центрів з дослідження палеонтології та стратиграфії карбону, де 
працювали ряд відомих дослідників карбону, серед яких В.О. Александров, Р.С. Фурдуй та ін. З 
Київським університетом пов’язаний початок наукової діяльності М.В. Вдовенко - відомого 
фахівця зі стратиграфії та мікрофауни і візейських відкладів України. Тут також працювала 
З.С. Румянцева, яка вивчала біостратиграфію карбону Узбекистану і південного Казахстану.  

Одна з аудиторій нашого факультеті носить ім’я О.Л. Ейнора. 100-річчю від дня його 
народження була присвячена наукова конференція «Проблеми стратиграфії карбону» [4]; 
побачило світ біографічне видання [3]. 

Зараз вивчення стратиграфії карбону зосереджено на кафедрах геології нафти і газу, геології 
родовищ корисних копалин та у Палеонтологічному музеї. Основна увага сконцентрована на 
палеонтологічних дослідженнях, питаннях регіональної стратиграфії карбону України, 
визначенні умов седиментації у кам’яновугільний період. Міжнародна співпраця є невід’ємною 
частиною цих досліджень. 

 
1. Геологія в Київському університеті / С.А. Вижва, П.І. Грищук, О.В. Зінченко та ін.; за ред. проф. 

В.І. Павлишина. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 479 с. 2. Нариси з 
історії геологічних досліджень у Київському університеті / ред. В.Г. Молявко, О.В. Зінченко. – К.: Рада, 
1999. – 327 с. 3. Ольгерд Леонардович Эйнор (100 лет со дня рождения) / Редактор-составитель В.В. Огарь. 
– К., 2008. – 56 с. 4. Проблеми стратиграфії кам’яновугільної системи: зб. наук. праць / Відп. ред. П.Ф. 
Гожик, С.А. Вижва. - К., 2008. – 160 с. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАЛА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОГНЕУПОРНОГО  

И КЕРАМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 
 

В пределах Уральской палеозойской островодужной складчатой системы распространен тип 
минерализации, где зоны пирофиллитсодержащих метасоматитов являются составной частью 
серицит-кварцевой метасоматической формации, сопутствующей колчеданному оруденению 
[4]. Пирофиллитовая минерализация в породах, вмещающих колчеданные руды, на Ю. Урале 
отмечена в Баймакском рудном районе (Куль-Юрт-Тау, Бакр-Тау, Подольское, Балта-Тау), 
Оренбургской области (Гайское), в Верхнеуральском районе (Узельгинское) Восточно-
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Магнитогорской дуги и вблизи Миасса (Чистогоровское) [1]. Для месторождений Куль-Юрт-
Тау и Гай установлена связь процессов пирофиллитизации и синрудного гидротермального 
метасоматоза исходных риодацитов вулкано-купольных сооружений в интервале температур 
300-420°C. Текстурно-структурные особенности пирофиллитсодержащих метасоматитов 
определяются позднепалеозойскими динамометаморфические преобразованиями. Морфология 
залежей пирофиллитового сырья и их мощности унаследованы от исходных вулканических 
потоков: обычно это линзы длиной 0.6-1.5 км и шириной 100-140 м [5]. 

На месторождении Куль-Юрт-Тау по химическому составу выделены 4 типа сырья: 
низкощелочное, щелочное, высокоглиноземистое, глиноземистое (таблица). Залежи подсечены 
и охарактеризованы 23 скважинами, расположенными в 11 профилях, расстояние между 
которыми от 90 до 170 м. Полезная толща вскрыта множеством шурфов и канав, 
степеньизученности участка (плотность разведочной сети, состояние опробовательских работ, 
изученность технологических свойств сырья, материалы гидрогеологических и инженерно-
геологических исследований) соответствует этапу поисково-оценочных работ. Сводные 
результаты подсчета запасов Куль-Юрт-Таускогоместорождения в проектном контуре карьера 
составляют: категория С2 - 11736 тыс. т, категория Р1 — 6840 тыс. т [2].  

На Гайском месторождении основной объем бесщелочных и щелочных 
пирофиллитсодержащих пород находится в юго-восточной части карьера № 3 и представлен 
одной залежью, мощность которой 20-55 м, прослеженная протяженность 250 м. В процессе 
вскрышных работ, проводимых в карьере № 3, пирофиллитовое сырье по рекомендации 
В.В. Зайкова и В.Н. Удачина селективно вынималось и складировалось в отдельном отвале, в 
котором сосредоточено около 190 тыс. т сырья. Породы, поступающие в отвал из карьера, 
представлены щелочным и бесщелочным типами сырья (Таблица).  

 
Таблица. Химический состав пирофиллитового сырья некоторых месторождений  

Южного Урала (мас. %) 
М-ние Куль-Юрт-Тау Гайское Чистогоровское 

 
Тип сырья 

(к-во 
проб) 

I 
(432) 

II 
(185) 

III 
(42) 

IV 
(11) 

I 
(12) 

II 
(31) 

III 
(29) 

I 
(6) 

II 
(36) 

 
SiO2 
TiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
P2O5 
nnn 
S 

80.39 
0.28 

13.61 
0.42 
1.22 
0.05 
0.14 
0.20 
0.12 
0.25 
0.02 
2.45 
0.07 

75.60 
0.35 

17.63 
0.66 
1.50 
0.17 
0.21 
0.21 
0.53 
1.45 
0.05 
2.52 
0.15 

41.82 
0.83 
45.20 
0.41 
0.22 
0.02 
0.30 
0.43 
0.78 
2.03 
0.05 
7.45 
0.34 

65.08 
0.52 
27.94 
0.15 
0.09 
0.02 
0.26 
0.05 
0.22 
0.39 
0.06 
5.46 
0.05 

76.01 
0.52 

16.01 
0.78 
0.43 
0.03 
0.15 
0.31 
0.21 
0.33 
0.05 
4.02 
0.12 

68.36 
0.43 

22.05 
0.50 
0.42 
0.03 
0.09 
0.16 
0.33 
1.88 
0.07 
3.86 
0.20 

73.01 
0.69 

17.89 
1.01 
0.48 
0.05 
0.13 
0.24 
0.37 
2.08 
0.08 
3.50 
0.40 

78.59 
0.56 

16.16 
<0.05 
<0.05 
0.05 
0.14 
0.10 
0.23 
0.20 
0.12 
3.50 
н/опр 

71.27 
0.51 
21.11 
0.51 
н/опр 
н/опр 
0.64 
0.82 
н/опр 
н/опр 
н/опр 
3.87 
н/опр 

Примечание: типы сырья - Куль-Юрт-Тау (I - низкощелочное, II - щелочное, III - 
высокоглиноземистое,IV - глиноземистое); Гайское (I - бесщелочное, II - щелочное, карьер, III - отвал); 
Чистогоровское (I - наши данные, II - данные З.Д. Дорофеевой, 1955). 

 
На Чистогоровском месторождении пирофиллитовая руда залегает вдоль тектонического 

контакта базальтов и андезито-базальтов. Рудное тело образует 200 м линзу со средней 
мощностью 15 м. Линза имеет северо-восточное простирание и северо-западное падение под 
углом 70-75°. Результаты подсчета средних значений по трем сечениям свидетельствуют о 
соответствии качества пирофиллитовых пород месторождения требованиям промышленности. 
Руды Чистогоровского пирофиллитового месторождения на данный момент являются наиболее 
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качественным сырьем из известных на Урале (Таблица), предварительные запасы которого 
составляют около 0.5 млн. т. 

Пирофиллитсодержащие породы этих месторождений испытывались в качестве сырья для 
керамической и огнеупорной промышленностей. Результаты исследований пирофиллитового 
сырья Куль-Юрт-Тау базируются на анализе 4 лабораторно-технологических проб весом 150-
200 кг, отобранных из уступов карьера и отвала и 4 технологических проб весом 0,5, 5, 10 и 
210 т. На Гайском месторождении аналогичные работы проведены на материале 6 лабораторно-
технологических и двух технологических проб весом 4,5 и 152 т, отобранных в карьере и 
отвале. По результатам технологических испытаний установлена пригодность сырья 
месторождений Куль-Юрт-Тау и Гайское для производства керамических, кислотоупорных и 
огнеупорных изделий. Проведенные технологические исследования, известные нам по 
литературным данным, доказали применимость чистогоровского пирофиллитового сырья в 
производстве огнеупоров и фарфора [3]. Возможными потребителями рассматриваемого 
полезного ископаемого являются керамические и огнеупорные предприятия Уральского 
региона (годовая потребность в сырье оценивалась в 50-100 тыс. т). 

Приведенные материалы свидетельствуют о важном практическом значении 
пирофиллитового сырья Урала. Его применение позволит расширить минерально-сырьевую 
базу керамических и огнеупорных предприятий. Это актуально, во-первых, в связи с 
сокращением запасов глин и высококачественных песков, а во-вторых, в связи с 
необходимостью комплексного использования вскрышных пород колчеданных месторождений.  

 
1. Синяковская И.В., Зайков В.В. Пирофиллитовое сырье месторождения Куль-Юрт-Тау 
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для огнеупоров и фарфора // Минеральное сырье. - 1936. - № 12. - С. 35-44. 4. Sinyakovskaya I.V., Zaykov 
V.V., Kitagawa R. Types of pyrophyllite deposits in foldbelts // Resourse Geology. - 2005. - V. 55, № 4. - 
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РОЗВИТОК МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ТИТАНУ УКРАЇНИ  
І ВИЩА ОСВІТА З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ГЕОЛОГІЯ» 

 
Україна має значну кількість ресурсів титану, вона може вважитись гідним членом світового 

«титанового клубу». Рівень потенційних ресурсів металу і потужностей виробництва 
ільменітових і титаномагнетитових концентратів в нашій країні, за умов залучення до 
переробки корінних джерел титану (76% всіх балансових запасів), оцінюється в 20% від 
світових [1]. Передумовою цього стала Державна програма «Титан України», яку прийнято у 
1994 р. Її завданням стало збереження і нарощування потужностей титанової промисловості, 
суттєва частина якої після розпаду Союзу відійшла до України. Це родовища, збагачувальні 
фабрики, титано-переробні підприємства (Запорізький титаново-магнієвий комбінат, завод 
титанових пігментів «Кримський Титан», завод «Сумихімпром» та ін.), а також єдиний в світі 
Інститут титану. Пізніше, в 2006 р. і 2011 р., були прийняті загальнодержавні програми 
«Розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 р. і 2030 р., відповідно. В їх 
рамках заплановано і частково реалізовано: 1) підготовку до промислового освоєння 
Тростянецького і Тарасівського розсипних родовищ ільменіту; 2) геологічне довивчення та 
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оцінку промислових розвіданих запасів Стремигородського, Федорівського, Кропивнянського, 
Носачівського та інших родовищ корінних (магматичних) фосфор-титанових руд. 

Підготовка магматичних титанових РКК до експлуатації, проводиться в декілька етапів. 
Одним з напрямків попереднього дослідження руд є визначення їх збагачуваності. З цією 
метою відбираються технологічні проби. Вдосконалення схем переробки сировини 
відбувається з обов’язковим супроводом цих робіт мінералогічним вивченням вихідних проб і 
продуктів їх збагачення. За останні десять років співробітниками ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» (КНУ) проведено декілька науково-дослідних робіт за загальною 
тематикою – «Вдосконалення технологій переробки корінних Р-Ті-руд». Під час виконання 
робіт було активно залучено студентів геолого-екологічного факультету КНУ. Одночасно було 
накопичено значний фактичний матеріал (штуфні зразки, фрагменти напівкерну, поліровані і 
прозорі шліфи, наважки продуктів переробки та ін.). Все це фактичною основою курсових, 
дипломних, магістерських і наукових конкурсних робіт. 

Загалом студентами-геологами підготовлено: 
– три курсові роботи з дисципліни «Лабораторні методи дослідження корисних копалин» – 

студенти Кириченко О.О. (2011 р.), Новицька А.В. (2012 р.), Олійник Т.С. (2012 р.); 
– одна випускна дипломна робота спеціаліста – «Оцінка гранулометрії дробленого та 

подрібненого матеріалу фосфор-титанових руд Носачівського родовища в полірованих 
препаратах», 2013 р., Новицька А.В.; 

– п’ять магістерських робіт («Технологічна мінералогія апатит-ільменітових руд 
Носачіського родовища», 2005 р., Мірошниченко Ю.М.; «Гранулометричний аналіз ільменіту 
фосфор-титанових руд Носачівського родовища», 2008 р., Помаз Л.В.; «Типоморфізм ільменіту 
і апатиту Носачівського родовища», 2010 р., Воробйова М.В.; «Фосфор-титанові (магматичні) і 
залізні (метаморфізовані) руди України і оптимізація методик визначення їх мінерального 
складу», 2011 р., Піскун О.В.; «Особливості титаномагнетиту Кропивнянського родовища 
України», 2012 р., Кириченко О.О.); 

– дві наукові студентські роботи, які посіли ІІІ-е місце у Всеукраїнському конкурсі-захисті –
Л.В. Помаз (2007 р.) і О.В. Піскун (2010 р.). 

Також студентами за результатами дослідження фосфор-титанових руд родовищ України 
було підготовлено дев’ять доповідей на наукових конференціях («Гірничо–металургійний 
комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку», 25-28 травня 2010 р., м. Кривий Ріг; 
VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми теоретичної і прикладної 
мінералогії, геології, металогенії гірничо-видобувних регіонів», 24-26 листопада 2010 р., 
м. Кривий Ріг; Міжнародна конференція „Наукові засади геолого-економічної оцінки 
мінерально-сировинної бази України та світу, 18-22 квітня 2011 р., м. Київ; Міжнародна 
науково-технічна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості», 25-28 
травня 2011 р., м. Кривий Ріг; Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців», 22-24 
березня 2012 р., м. Кривий Ріг; Міжнародний форум-конкурс молодих вчених «Проблемы 
недропользования», 25-27 квітня 2012 р., м. Санкт-Петербург; ІХ Всеукраїнська науково-
практична конференція «Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і 
молодих фахівців», 22-24 березня 2012 р., м. Кривий Ріг; Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничо-
видобувних регіонів», 22-24 листопада 2012 р., м. Кривий Ріг; Міжнародна науково-технічна 
конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства», 22-25 травня 2013 р., м. Кривий 
Ріг. 

Текстовий і фактичний матеріал звітів науково-дослідних робіт використовується також 
викладачами кафедри геології і прикладної мінералогії Криворізького національного 
університету під час підготовки лекцій і лабораторних робіт з дисциплін «Геологія родовищ 
корисних копалин», «Родовища мінеральної сировини», «Методи дослідження мінеральної 
речовини», «Мікроскопічні методи дослідження кристалічних порід», «Мінералогія», 
«Петрографія» і «Прикладна мінералогія». 
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В рамках посилення освітньо-просвітницького зв’язку «школяр-студент-науковець», а також 
з метою інтенсифікації профорієнтаційної роботи викладачами кафедри керується підготовка 
наукових конкурсних робіт учнів-членів Малої Академії Наук України. Школярі під доглядом 
старших наставників проводять мінералогічні, мінераграфічні, петрографічні дослідження 
фосфор-титанових руд на зразках з літо-фондів кафедри. Серед досягнень такої роботи є 
підготовка призерів І-го (міського) і ІІ-го (обласного) турів конкурсу-захисту Всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт МАН – А.Ю. Скляр (2013, 2014 р.р., Криворізький природничо-
науковий ліцей – КПНЛ), А.Д. Мокія (2014 р., Криворізький жовтневий ліцей – КЖЛ). 

У подальшому планується розширення використання матеріалів науково-дослідної роботи 
співробітниками КНУ для урізноманітнення наочного супроводу навчального процесу для 
студентів геологічного спрямування всіх форм навчання. 
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2009» (12 ноября 2009 г., г. Москва) // Титан.– 2010.– № 1.– С. 22-24. 
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА ГАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КАК ЦЕНТР 
ВУЗОВСКОЙ НАУКИ В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
Одним из факторов развития минерально-сырьевой базы в Азербайджане является 

значительное улучшение кадрового обеспечения организаций и предприятий, разрабатывающих 
и использующих недра республики. Качество разведки недр, технологии разработки и 
обогащения руд с итоговой производимой продукции, а также уровень научных исследований в 
этой междисциплинарной области определяются квалификацией кадров. На сегодня 
Азербайджанская Республика испытывает потребность в квалифицированных специалистах, 
способных управлять инновационными проектами, привлекать для их реализации ресурсы 
инвестиционных рынков. Сегодняшней индустрии, и, особенно, сектору высоких технологий 
необходимы специалисты, способные осуществлять трансфер технологий в бизнес-среду, 
обладающие навыками – от управления разработками и оценками запасов полезных ископаемых 
на предприятии, до управления маркетинговыми исследованиями и продвижением 
инновационной продукции на рынок. Для обеспечения азербайджанских высокотехнологичных 
предприятий высококвалифицированными специалистами необходимо создать научно-
образовательную программу по тематике управления инновациями и коммерциализации 
технологий. Данная задача в основном выполняется геологическим факультетом Бакинского 
государственного университета для программ магистратуры в рамках реализации задачи, 
сформулированной в образовательной и учебных программ, что предусматривает и «адаптацию 
зарубежных образовательных ресурсов». Она ориентирована на подготовку специалистов, 
способных генерировать новые технологические идеи и осуществлять прикладные разработки с 
перспективой их дальнейшей возможной коммуникаций высоких технологий, включая создание 
инновационных компаний и управление ими.  

Анализ ресурсной и социально-экономической ситуации со всей очевидностью показал, что 
перспективы дальнейшего развития минерально-сырьевой базы рудных и нерудных полезных 
ископаемых Азербайджана, и в первую очередь – стратегических и дефицитных их видов, 
связаны с северными территориями страны, а точнее южным склоном Большого Кавкаказа [1]. 
Минерально-сырьевая база Габалинского района является одним из перспективных регионов 
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республики для открытия и промышленного освоения месторождений разнообразных видов 
минерального сырья [2]. Вместе с тем, в этом регионе сосредоточены значительные 
разведанные запасы и прогнозные ресурсы многих стратегических видов твёрдых полезных 
ископаемых и нерудного сырья [3]. В связи с этим возрастает значение геологических и 
экономических исследований с целью выявления роли минеральных ресурсов в социально-
экономическом развитии региона и их влияние на территориальную инфраструктуру хозяйства. 
В этом отношении Габалинский район представляет определенный интерес, так как 
располагает благоприятными естественными и экономическими условиями (биоклиматический 
потенциал, минерально-сырьевые и трудовые ресурсы) для ускорения их социально-
экономического развития [3-4].  

Для успешной реализации социально-экономического развития района в частности, и 
инфраструктуры всего региона в целом, ниже приводим краткие сведения минерально-
сырьевых ресурсов. В пределах южного склона Большого Кавказа сосредоточены ряд крупных 
и уникальных месторождений медных и полиметаллических руд, позиция которых дает 
предпосылки для поисков и выявления новых залежей. В пределах Габалинского района 
расположены несколько рудопроявлений, точек рудной минерализации, а также проявляются 
участки с ртутной, сурьмяной, молибденовой, кобальтовой и с мышьяковым оруденением [1]. 
Наиболее дешевым и экологически чистым строительным материалом являются известняки, 
травертины, глины, залежи бурого угля и обломочно-осадочные материалы, пользующиеся 
большим спросом у местного населения, развитые среди четвертичных отложений равнинной и 
предгорной части района. Разведанные с подсчетом запасов они являются перспективными, для 
строительных, кирпично-черепичных производств, гончарных изделий и для введения 
реставрационных работ исторических памятников [3-4]. В особенности следует отметить 
уникальный тип Ниджского месторождения четвертичных травертинов, генетически 
образовавшиеся в результате осаждения карбоната кальция из горячих источников. Прогнозные 
ресурсы этих четвертичных травертинов, как и известняков позволяют положительно оценить и 
считать их весьма перспективными в целесообразности постановки добычи этого вида 
пильного камня для строительных, облицовочных и реставрационных работ с применением 
отходов производства для получения известей и заполнителей [5-6]. Габалинский регион 
располагает также источниками минеральных вод, которые в месте с благоприятными 
природно-климатическими условиями и свободными трудовыми ресурсами представляют 
неисчерпаемые возможности для широкого развития курортно-туристического хозяйства.  

В заключение необходимо отметить, что по своему географическому положению и 
природными условиями Габалинский район как культурный центр СНГ является идеальным 
местом для создания различных инфраструктур социально-экономического развития [4]. 
Регион следует рассматривать как реальный фундамент для формирования крупных 
индустриальных комплексов, либо территориально совмещенных с ними, либо 
формирующихся в прилегающих районах южного склона Большого Кавказа. Освоение 
минерально-сырьевых ресурсов на базе вузовской науки, создание и функционирование на их 
территории предприятий и научных центов обусловит многократное увеличение объёмов 
промышленного производства с открытием новых рабочих мест. Естественно, функционирование 
таких минерально-сырьевых комплексов будет эффективно на базе новейших технических, 
технологических и природоохранных решений, а их создание приведет к возникновению смежных и 
вспомогательных производств других отраслей промышленности и сферы услуг, что в конечном 
итоге положительно окажет в развитие инфроструктуры региона. 
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ГЕОЛОГІЧНІ ТА МІНЕРАЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ОЗНАКИ ПРОЯВІВ 

ВУГЛЕВОДНЕВОГО МЕТАСОМАТОЗУ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  
 
Традиційне сприйняття метасоматозу, як певних змін мінерального та хімічного складу 

вихідних первинних порід під впливом гідротермальних розчинів (флюїдів), що породжуються 
діючими магматичними осередками, дає підставу  сформувати систему мінералогічних та 
геохімічних ознак, за якими можна діагностувати температури і тиски процесів 
мінералоутворення та визначати просторове співвідношення вихідних порід і активних 
осередків. Однак, такі моделі метасоматозу мають обмеження у випадках, коли відсутні прямі 
докази наявності генетичних зв’язків. У цілої низки родовищ металевих і неметалевих 
корисних копалин, відомих як телетермальні або амагматогенні родовища, такі зв’язки 
відсутні, що привело до виникнення ідей про важливу роль у їх формуванні органічних сполук і 
вуглеводневого середовища, а згодом і про природні парагенезиси рудних мінералів з нафтою.  

Успіхи у вивченні нафтогазових родовищ і вугілля з розвитком абіогенної теорії генезису 
вуглеводнів на фоні відкриття родовищ «молодого газу», антропогенні концентрації яких в 
низці регіонів постійно поповнюються за рахунок притоку мас газу з глибин, зумовили 
необхідність подальшого вивчення впливу глибинних потоків вуглеводнів на породи, крізь які 
вони проникають у верхи земної кори. Практичне значення досліджень в цьому напрямку 
очевидне – вони приводять до уявлень про постійне поповнення запасів газу і нафти на низці 
площ уже відомих родовищ і сприяють розвитку принципово нових методичних підходів при 
пошуку і розвідці родовищ нафти і газу.  

Впровадження крупних мас глибинних вуглеводневих потоків в породи кристалічного 
фундаменту і в осадову товщу здійснювалось і здійснюється протягом розвитку земної кори в 
епохи тектоногенезу за гороутворенням. Для рифтогенів можна виділити окремі вікові 
діапазони впровадження. При повторних впровадженнях утворенні раніше концентрації 
вуглеводнів (нафти і газу) значною мірою руйнуються і заміщуються наступними. В різні 
тектонічні епохи впровадження вуглеводнів закінчується утворенням первинного ореолу 
газової колони, подібно до ореолів навколорудних змін, що супроводжують магматичні 
осередки при формуванні магматогенних родовищ. У породах, де розвиваються газові колони, 
відбуваються вторинні зміни і формування нових мінералів та геохімічного фону в залежності 
від температури і тиску вуглеводневих потоків. При повторних впровадженнях ореол колони 
ускладнюється і в ньому виникають вторинні ореоли. У верхній частині газової колони 
зазвичай локалізована зона генерації нафти, яка в залежності від глибини залягання 
астеносфери і кристалічного фундаменту, змінює масштаби і видовий склад.  

Характерною рисою ореолів є їх зональна будова в просторі і фіксується за підвищеними 
концентраціями окремих елементів, змінами мінерального складу, газово-рідинними 
включеннями, складом і формою концентрацій вуглеводнів, ізотопним складом вуглецю, 
дейтерію, аргону, гелію і сірки, тощо. Численні вторинні мінеральні утворення, геохімічні та 
ізотопні аномалії дозволяють діагностувати просторове розташування газових колон, а 
вивчення їх зональності – визначати їх генетичне спрямування. Головними відмінами 
вуглеводневого метасоматозу від традиційних його проявів є специфічний вуглеводневий склад 
флюїдів, нижчі температури формування продуктів його проявів, значна частка глибинних 
компонентів в складі цих флюїдів. Вельми важливою є також роль вуглеводневого 
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метасоматозу при утворенні родовищ сірки, про парагенезис яких з родовищами вуглеводнів 
відомо ще з минулого століття, формуванні небезпечних зон катастрофічних викидів газів та 
вугільного пилу у підземних вугільних виробках тощо. 
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ДАЙКИ СУБЩЕЛОЧНЫХ ПИКРИТОВ 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ИНГУЛЬСКОГО МЕГАБЛОКА УКРАИНСКОГО ЩИТА 

 
Необычные ультрамафические породы вскрыты глубокими буровыми скважинами в 

западной части Ингульского мегаблока Украинского щита. Они слагают небольшие 
интрузивные тела, очевидно – дайки, приуроченные к разломам северо-западного простирания, 
пересекающим гранитоиды новоукраинского (PR1nu) и кировоградского (PR1kg) комплексов. 
Совместно с более многочисленными мафическими дайками, ультрамафиты формируют 
северо-западное окончание Бобринецкого дайкового пояса. Возможность изучить керновый 
материал по этому району была любезно предоставлена геологами экспедиции № 46 
КП «Кировгеология» Б.Н. Ивановым и И.И Михальченко.  

Ультрамафиты выявлены в керне скважин 6046, 6049, 6127 пробуренных в районе 
с. Сотницкая Балка Новоукраинского района Кировоградской области. Выполненные 
исследования позволяют отнести их к субщелочным пикритам, в разной мере измененным 
низкотемпературными постмагматическими процессами. Это темные зеленовато-серые 
мелкозернистые породы массивного сложения, внешне напоминающие диабазы. Однако, в 
отличие от последних, они имеют ультрамафический состав. В лупу видно, что основную массу 
слагает агрегат удлиненно-призматических или игольчатых кристаллов зеленоватого амфибола, 
размером от 0.1-0.5 мм до 1-1.5 мм. На их фоне, в наименее измененных образцах, также 
различимы короткостолбчатые зерна темно-коричневого пироксена, размером 0.2-1.5 мм. 
Спорадически присутствуют мелкие вкрапления сульфидов.  

Микроскопическими исследованиями установлено, что, несмотря на значительные 
постмагмаческие преобразования пикритов, в отдельных шлифах сохраняются реликтовые 
микропорфировые и микролитовые структуры. Первично-магматический минеральный 
парагенезис представлен: клинопироксеном, ильменитом и титаномагнетитом. Реликтовый 
оливин не обнаружен, однако присутствуют вероятные псевдоморфозы по нему. 
Новообразованными метаморфическими минералами являются: амфиболы, биотит, хлорит, 
альбит, сфен, пирит и оксиды железа. Микрозондовым анализом выявлены акцессорные 
количества: пирротина, халькопирита, пентландита, циркона, бадделеита и монацита. Их 
происхождение выясняется. 

Клинопироксен встречен лишь в двух шлифах. Содержание его незначительно – визуально 
10-15%. В проходящем свете он имеет характерную розовато-коричневую окраску. 
Кристаллизуется в виде идиоморфных столбчатых фенокристов, размером 0.7-1.5 мм, а также 
менее правильных фрагментированных зерен, размером 0,2-0,5 мм. И первые и вторые 
частично замещаются амфиболами. Микрозондовым анализом установлено, что клинопироксен 
характеризуется достаточно выдержанным составом – это салит Wo46-48En36-40Fs14-17. Несколько 
необычными, как для салита, являются высокие содержания TiO2 (2-5%) и Al2O3 (5-7%) с 
максимальными значениями в центральной части зерен и минимальными – по периферии.  

Ильменит заметно преобладает среди рудных минералов. Во многих образцах его 
содержание достигает 10% и выше. Однако, микроскопические размеры зерен, 0.1-0.4 мм, 



 59

несколько снижают промышленную ценность этого минерала. Причудливая скелетная форма 
кристаллов ильменита, очевидно, указывает на быструю кристаллизацию, обусловленную 
явлениями переохлаждения расплава, столь свойственными магматическим образованиям 
эффузивной и субвулканической фаций. Причем, именно эта своеобразная «микролитовая» 
морфология ильменита позволяет идентифицировать субвулканические дайковые породы даже 
в наиболее измененных образцах. Микрозондовым анализом установлен следующий состав 
ильменита в изученных пикритах Ilm80-89Hem7-15Py3-4. Их характерной особенностью является 
высокое содержание гематитового минала и низкое – гейклитового (<1%).  

Титаномагнетит – второй по распространенности рудный минерал пикритов. Он образует 
идиоморфные, а также скелетные кристаллы размером 0.1-0.2 мм. Для них характерно 
относительно однородное внутреннее строение без видимых структур распада. При этом 
химический состав изученных титаномагнетитов характеризуются достаточно высоким 
содержанием ульвошпинелевого минала (25-58%). Кроме титаномагнетита, также 
выявленхром-железистый шпинелид, требующий дальнейшего изучения. 

Доминирующими новообразованными минералами в пикритах являются лучистые 
амфиболы, представленные актинолитом и актинолитовой роговой обманкой. Они формируют 
нематобластовую основную ткань породы, а также частично замещают первичные пироксены. 
Актинолит более распространен. В проходящем свете он бесцветный или бледно-зеленый. Во 
многих местах видно, что спутано-волокнистые агрегаты актинолита, вероятно, являются 
псевдоморфозами по оливину, сохраняющими идиоморфную короткостолбчатую форму его 
зерен. Микроскопическая вкрапленность оксидов и сульфидов железа, неоднородно 
насыщающая эти апооливиновые псевдоморфозы, придает им характерную петельчатую 
микроструктуру. Кроме актинолита, в основной ткани встречаются индивидуальные 
длиннопризматические кристаллы, а также спутано-волокнистые агрегаты роговой обманки. От 
актинолита она отличается более интенсивной буровато-зеленой окраской, а также 
присутствием примеси Al2O3, Na2O, K2O и TiO2 в микрозондовых анализах. 

Биотит обычно ассоциирует с амфиболами и альбитом. Также может выполнять 
микротрещины в пироксене. Местами биотит сам замещается гидрослюдой и хлоритом. Альбит 
наблюдается в породе в ограниченном количестве. Его спорадические ксеноморфными зерна 
насыщены обильными микровключениями амфиболов, биотита, сфена, рудных минералов. 

Валовый химический состав пикритов отвечает ультраосновным породам с содержанием 
кремнезема (39-41%). Они характеризуются необычно высокой щелочностью (3-4.8%), при 
заметном преобладании K2O над Na2O. Однако, не исключено, что первичное соотношение 
SiO2/(K2O+Na2O) искажено постмагматическими изменениями, фиксируемыми в высоких 
значениях потерь при прокаливании (3-4%), а также в высокой степени окисленности железа. В 
этой связи, обращает внимание повышенное содержание глинозема (6-8%), не характерное для 
нормальных пикритов, но обычное – в их субщелочных разностях. Состав мафических 
минералов, отражается в умеренной магнезиальности изучаемых пород. При этом содержания 
MgO (16-17%) сопоставимы с суммарным содержанием FeO и Fe2O3, но заметно превышают 
CaO. Концентрации ТіО2 (5-6%), подтверждают повышенное содержание ильменита, 
отвечающее бедным вкрапленным рудам. Спектральным анализом зафиксированыповышенные 
концентрации V и Ni, по сравнениюсо средними содержаниями в ультраосновных породах. 
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О МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ГРАНИТОИДОВ КАЛБЫ 
(ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН) 

 
На территории Большого Алтая редкометалльные месторождения сформировались в 

позднегерцинскую стадию (Р1-Т1), в постколлизионной геодинамической обстановке, 
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характеризующейся преимущественно вертикальными сводово-глыбовыми движениями, 
интенсивными процессами гранитизации и внутриплитной тектоно-магматической 
активизацией, мощным развитием гранитоидного магматиза. Наиболее протяженные 
гранитоидные пояса сформировались в континентальной земной коре повышенной 
сиаличности, на границах крупных разнородных тектонических блоков: Рудного Алтая и 
Горного Алтая (Тигирекско - Черневинский пояс), иртышской зоны смятия и Западной Калбы 
(Калба-Нарымский), Жарма-Саура и Чингиз-Тарбагатая (Акбиик-Акжайляуский) [1]. 

Калба-Нарымская тектоническая зона - это главная редкометалльная структура региона, в 
Западно-Калбинской зонесосредоточены преимущественно золоторудные месторождения. В 
настоящее время в Калбинском регионе проводятся исследования по разработке новых 
технологий прогнозирования и поиска золоторудных и редкометалльных месторождений в 
рудоносных структурах Западной Калбы и Калба - Нарымской зоны [4]. Важнейшее значение 
имеет оценка рудоносности гранитоидных комплексов, сформированных в различных 
геодинамических условиях и отличающихся по возврасту, геологическому строению и 
металлогенической специализации. 

Кунушский комплекс (С3) объединяет гипабиссальные малые интрузии плагиогранитов, 
гранодиоритов и дайки гранодиорит-порфиров, плагиогранит-порфиров, гранит-порфиров и 
кварцевых порфиров [1, 2]. 

Они сформировались в герцинский цикл в коллизионной геодинамческой обстановке, в 
процессе сдвижения и стыковки Казахстанской и Сибирской литосферных плит, образуя 
приразломные интрузивно-дайковые пояса северо-западного направления. 

Магматические очаги зарождались,вероятно, в нижних частях земной коры и возможно в 
верхней мантии. Гранитоиды специализированы на золоте оруднения, с ними связаны геолого- 
промышленные типы месторождений: золото-сульфидный (Суздальский), золото-кварцевый 
(Кулуджуйский) и золото-мышьяково-углеродистый (Бакирчанский). Месторождения Бакирчик 
по запасам золота относится к уникальным объектам.  

Калбинский комплекс (Р1) представлен крупными гранитными массивами Калба-
Нарымского плутона и металлогенически специализирован на редкие металлы (Ta, Nb, Be, Li, 
Cs, Sn, W). На Рис. 1 представлено геологическое строение и рудные формации Калба-
Нарымской зоны. 

 

∗

∗
∗

∗
∗

∗

∗
∗

∗ ∗

4 сз

20КМ 10 0 10 30 40 50 КМ

14

19)

8Ε) 10 11

21

15 16

20

9

13

1817

12

5 6 7

2∗
∗ 31

4

М

М

Иртыш

Й

А

З
Л

О

Р

А

З
Л

О
Р

И

К

И

Й

К

)

Ы
Т

Ш
С

С
Б

И Н

)

Р
И

Усть-Каменогорск

А

ОН
- К

Л

Иртыш

I

З
А

П
А

Д

9
Ε

Ε
Ε)

)

)

Ε)

Ε)

Ε
Ε

Ε

)

)

)

8

IV

)ΕΕ)

7

Ε)

Ε
Ε

)

)

Ε
Ε

Ε)

)

)

ЮВ

Ε)

6

Ε
Ε Ε

)
)

)

Ε
Ε

)

)

4

)

Ε
Ε

)

Ε

Ε

)

)

III

Ε
Ε)

)

3

5

Ε
Ε)

)2

ЦК

)

)

Ε
ΕΕ

Ε)

СЗ

Ε)

Ε
Ε

)

II

1
∗

Ε

Ε
∗

∗∗

∗

Ε Ε
)

)

)

)

I
∗

∗ ∗
∗

Ε)

∗ ∗
∗

∗

∗ ∗ ∗
∗

∗

 
Рис. 1. Геологическое строение и рудные формации Калба-Нарымской зоны  

(с использованием данных Г.Н. Щербы, В.В. Лопатникова) 
 

По условиям формирования и вещественному составу подразделяется на две сближенные по 
возрасту интрузивные фазы, сопровождающиеся собственными жильными породами, 
метасоматическими образованиями и редкометалльными месторождениями [3]. Первая фаза 
характеризуется невыдержанным составом пород (от нормальных гранитов до 
контаминированных гранитов и гранодиоритов), умеренной основностью и гранат-ильменит - 
апатитовыми акцессориями. Пространственно с ними ассоциируют главные редкометалльно-
пегматитовые месторождения (Бакенное, Юбилейное, Белая Гора), грейзеново-
кварцевожильныеигидротермальные оловянныемелкие месторождения и рудопроявления 
(Чудское, Ленинское и др.). Вторая фаза представлена среднезернистыми 
равномернозернистыми биотитовыми и мусковитизированными гранитами выдержанного 
петрографического состава, нормального петрохимического ряда натриево-
калиевойвысокоплюмазитовой серии. Геохимически специализированы на Li, Be, Та, W, F, 
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акцессорная минерализация - касситерит, шеелит, танталит-колумбит, флюорит. Рудная 
продуктивность гранитов - редкометально-пегматитовые месторождения с танталит-берилл-
танатлитовой минерализацией (Ахметкино, Кварцевое) и альбитит - грейзеновые метасоматиты 
(Sn, Та) скрытого гранитного купола (Карасау) практической значимости. 

Монастырский комплекс (Р2) объеденяет крупные массивы лейкократовых гранитов, 
представляющих поздние дифференциаты пермского магматического очага повышенной 
кремнекислотности и калиевой щелочности (Q=+ 35, S= 82, Nа2O:K20=0,71), высокой 
плюмазитовости и низкой основности. Характеризуются монацит-ильменит-флюоритовой 
акцессорной минерализацией, богатством летучих (H2O, F, B) игеохимической редкометалльно-
редкоземельной специализацией. Вследствие становления интрузивных массивов в 
относительно спокойных тектонических условиях, сопровождавшихся полной 
дифференциацией магматических расплавов и кристаллохимическим рассеянием редких 
элементов, потенциальная рудоносность лейкогранитов реализовалась лишь частично в 
образовании камерных хрусталеностных пегматитов (Дунгалинская группа), вольфрамитовых 
гидротермалитов (Миролюбовская группа) и россыпей монацита (Канайка, Каиндинская).  

Миролюбовский комплекс (Р2-Т1) сформировался в завершающую фазу 
позднепалеозойской тектоно-магматической активизации. Образует региональные дайковые 
пояса северо-восточного направления, пересекающие все более ранние магматические 
образования Калба-Нарымского плутона. Это контрастная серия пород гомодромного ряда 
дифференциации (габбро - диабазы, диоритовые и монцонитовые порфириты, гранит-порфиры, 
кварцевые порфиры и др.), вероятно, производная высокотемпературных «сухих» магм из 
остаточных очагов, с низким энергетическим потенциалом маломощных даек, непродуктивных 
на редкие металлы [3].  

С дайками миролюбовского комплекса пока не установлены рудные объекты. 
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НОВІ ДАНІ ПРО “СТЕФАНОДІСКУСОВИЙ ГОРИЗОНТ” – БІОСТРАТИГРАФІЧНИЙ 
МАРКЕР ПОКРІВЛІ ПІЗНЬОГО НОВОГО ЕВКСИНУ ЧОРНОГО МОРЯ 

 
Необхідність отримання нових даних для прогнозу нафтогазоносності, а також для аналізу 

поширення сапропелевих відкладів в Українському секторі Чорного моря, було основною 
метою чергового, 75-го рейсу НДС "Профессор Водяницкий", що відбувся у липні 2013 р. 
Комплексні геологічні, гідрогеологічні та біологічні дослідження проводилися на кількох 
ділянках шельфу та континентального схилу Чорного моря у межах економічної зони України 
[1]. Блок геологічних робіт передбачав вивчення верхньоплейстоценових — голоценових 
донних осадків і включав відбір зразків грунтовими трубками. Одним із завдань було 
встановлення наявності решток різних груп мікрофосилій на глибинах понад 150 м, у зоні 
сірководневого зараження, та їх просторового поширення на досліджуваних полігонах. 
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Лабораторну обробку відібраних зразків на діатомовий аналіз було здійснено із 
застосуванням концентрованого (30%) H2O2 без важких рідин. Мікроскопічні дослідження в 
тимчасових (на воді) та постійних (смола) препаратах проводились за допомогою світлового 
мікроскопа Olimpus CX4 зі збільшенням 600-1000x. 

Нами наводяться результати дослідження діатомових і діктіохових водоростей із колонки 
донних відкладів з метою біостратиграфічного розчленування осадків та аналізу фаціальних 
умов їх формування. Станція 84 (довжина колонки 170 см; глибина моря 825 м) розташована в 
межах континентального схилу північно-західної частини Чорного моря. Відклади представлені 
поступовою заміною зверху вниз зеленувато-сірого мулу пелітового напіврідкого 
сапропелеподібним мулом, нижче сапропелем, що донизу переходить у мул сірий пелітовий з 
горизонтальними прошарками гідротроїліту. У цілому для цього розрізу характерна не тільки 
чітка стратифікація з візуальним виокремленням різних шарів, а й послідовна зміна комплексів 
діатомових водоростей від типових сучасних морських до верхньоновоевксинських. 

За даними попередніх досліджень у межах північно-західного шельфу та континентального 
схилу було простежено певну послідовність у зміні таксономічного складу діатомових асоціацій 
та їх екологічних особливостей у товщі осадків пізнього нового евксину й голоцену у морських і 
озерно-лагунних розрізах [2]. "Стефанодіскусовим горизонтом" тут названо ендемічну 
таксономічно одноманітну солонуватоводну діатомову флору з домінуванням видів роду 
Stephanodiscus, що розвивалася в Чорному морі впродовж пізнього нового евксину і стала 
біостратиграфічним маркером покрівлі новоевксинських відкладів. Пізньоновоевксинський 
діатомовий комплекс характеризується однорідним видовим складом: список діатомей становить 
до 60 видів, але кількісно переважають види роду Stephanodiscus (50-90% усіх стулок). Постійним 
компонентом комплексу також є види Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim., Cyclotella kuеtzingiana 
Thwaites, Ellerbeckia arenaria (Moore ex Ralfs) Crawf., Diploneis domblittensis (Grun.) Cl., 
Cymatopleura solea (Breb.) W.Sm. Всі таксони здебільшого солонуватоводні, помірно 
холодноводні, переважає планктон і нечисельний бентос. Одноманітний комплекс діатомей зі 
Stephanodiscus robustus Pr.-Lavr. і S. rotula (Kütz.) Hendey простежується на всій території 
поширення пізньоновоевксинських осадків у межах внутрішнього шельфу та континентального 
схилу Чорного моря, що свідчить про слабку диференціацію гідрологічної обстановки 
новоевксинського басейну та його опріснений характер [2]. 

У колонці станції 84 у шарі пелітово-алевритового сірого мулу в інтервалі 160-162 см було 
виявлено комплекс діатомових водоростей, який відповідає “стефанодіскусовому горизонту”. 
Комплекс багатий, представлений 40 видовими таксонами. Тут домінують види роду 
Stephanodiscus, переважно S. robustus, він маркує покрівлю верхнього нового евксину (Рис. 1). 
Менш численні планктонні S. rotula, S. dubius (Fricke) Hust., Cyclotella ocellata Pant., бентосі — 
Cymatopleura solea, C. cf. solea, C. elliptica (Breb.) W.Sm., види родів Amphora, Cocconeis, 
Epithemia, Diploneis, Nitzschia. Стулки добре збережені, великіого розміру. Крім діатомових, у 
невеликій кількості зустрічаються спікули губок. За екологічними ознаками комплекс 
характерний для солонуватоводних умов.  

Крім видів, типових для “стефанодіскусового горизонту”, у названому комплексі діатомових 
водоростей зустрічаються нові види, що у попередніх дослідженнях не наводилися. Зокрема, це 
вид Cymatopleura cf. solea (Breb.) W.Sm. (Рис. 1) та деякі інші.  

 

1 2 3 
 

Рис. 1. Діатомові водорості "стефанодіскусового горизонту": 
1- Stephanodiscus robustus Pr.-Lavr., 2- Stephanodiscus rotula (Kütz.) Hendey, 3 - Cymatopleura cf. solea 

(Breb.) W.Sm. 
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Шар сапропелю та сапропелевого мулу (інт. 30-77 см), що у колонці знаходиться вище, 
містить незначну кількість морських діатомових родів Thalassiosira і Coscinodiscus. Комплекс 
діатомей з інтервалу 10-30 см представлений морським планктоном і бентосом з маркуючим 
джеметинські шари Bacteriastrum hialinum Layder, присутні також види Thalassiosira eccentrica 
(Ehr.) Cleve, Th. angulata (Gregory) Hasle, Coscinodiscus radiatus Ehr., Distephanus octonarius 
(Ehr.) Haeck. Поверхневий шар осадків розрізу станції 84 (5-10 см) містить асоціацію типових 
морських діатомей і сілікофлягелят, характерних для сучасних чорноморських осадків 
(Bacteriastrum hialinum, види родів Coscinodiscus, Biddulphia, Grammatophora, Diploneis, Lyrella, 
а також Paralia sulcata (Ehr.) Cl., Cocconeis scutellum Ehr., Distephanus octonarius). У 
голоценовій частині розрізу також відмічено одиничні стулки перевідкладених діатомей, 
характерні для покрівлі верхнього нового евксину – S. robustus, S. rotula – і для неогенових 
відкладів Керченського п-ову - Actinocyclus cf. ingens Rattray. 

Результати діатомового аналізу показали, що в межах континентального схилу північно-
західної частини Чорного моря на глибині понад 800 м поширюються відклади, що мають чітку 
палеонтологічну характеристику і відповідають "стефанодіскусовому горизонту", маркеру 
покрівлі новоевксинських відкладів пізнього плейстоцену. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ: 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ЗДОРОВЬЕ  

 
Одной из актуальных проблем современности является проблема обеспечения населения 

Украины качественной питьевой водой. Учитывая неудовлетворительное качество воды в 
поверхностных источниках, значительные затраты на ее очистку и невозможность 
эффективной защиты от техногенных и сельскохозяйственных загрязнителей, стратегическое 
значение приобретают поиски и использование пресных подземных вод для нужд населения. 
Начиная с 1960-х годов проблемам защищенности и уязвимости подземных вод от 
антропогенных загрязнителей (тяжелых металлов, пестицидов, радионуклидов) уделяется 
повышенное внимание. К числу общих проблем [1] гидрогеологии относятся:  

1) твердые породы, как специфическая среда – методы и результаты; 
2) гидрогеология карста; 
3) загрязнение подземных вод – мониторинг, оценка риска и восполнение; 
4) экономически эффективные меры для контроля и сдерживания загрязнения подземных 

вод; 
5) управление подземными водами с учетом риска (заброшенные загрязненные обьекты 

промышленной застройки, индустриальные/постиндустриальные и городские территории); 
6) управление прибрежными зонами; 
7) управление восполнением водоносных горизонтов; 
8) понимание и обсуждение проблем подземных вод – обучение и привлечение общественности.  
Проблема контроля качества подземных вод была и остается чрезвычайно острой и 

актуальной. В настоящей работе рассмотрим проблему: качество подземных вод и сельское 
хозяйство. Нами газохроматографическим методом сделаны 1900 анализов подземных вод 
различных регионов Украины на содержание хлорорганических пестицидов: ДДТ и его 
метаболитов, ГХЦГ и его изомеров, гептахлор, альдрин; фосфорорганических пестицидов: 
фосфамид, метафос, карбофос, фозалон; фторсодержащий пестицид: трефлан; симтриазинов: 
симазин, атразин, прометрин, пропазин и др.  
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За 2005-2007 г.г. в Украине было зарегистрировано (перерегистрировано) 1112 пестицидов и 
агрохимикатов. С 1960 по 2011 г.г. на сельхозугодья Украины поступило 2 млн. 85 тыс. тонн 
пестицидов. Наблюдается постепенная миграция антропогенных загрязнителей в 
поверхностные и подземные воды, породы, продукты питания, организм человека. Пестициды 
в подземных водах обнаружены на 86% участков, обследованных в разные годы на территории 
всех административных областей Украины, на различных глубинах (до 370 м). 

Результаты: уровень содержания хлорорганических пестицидов в почвенном покрове колеблется 
от 1х10-8 – 1х10-2 мг/кг до единиц мг/кг. Почва является основным источником загрязнения 
подземных вод. Содержание хлорорганических пестицидов (ΣДДТ, ΣГХЦГ) в поверхностных водах 
рек и озер составляет 1х10-7-1х10-4 мг/дм3, в подземных водах 1х10-6-1х103 мг/дм3.  

В каждой пробе подземных вод присутствуют от 3 до 8 наименований пестицидов, 
относящихся к разным классам химических соединений, суммарный эффект действия которых 
на организм человека не изучен.  

Водоносный горизонт четвертичных отложений содержит стойкие ХОП на 1-2 порядка 
меньше, чем более глубоко расположенные водоносные горизонты меловых, юрских и 
триасовых отложений. Это свидетельствует о длительной циркуляции пестицидов в подземной 
гидросфере, вертикальной и горизонтальной миграции пестицидов. По нашим расчетам (за 10-
летний период) средние концентрации ХОП в основных водоносных горизонтах Украины 
составляют по сумме ДДТ 3.6.10-5 мг/л; по сумме ГХЦГ 3.10-5 мг/л. Наиболее загрязнены 
пестицидами нескольких групп подземные воды южной и центральной Украины, менее 
западной, восточной и северной. 

Пестициды вызывают гибель многих организмов и могут при накоплении в грунте, 
сельскохозяйственной продукции ухудшать состояние человека. Применение пестицидов 
второго поколения в сельскохозяйственном производстве вызывает интоксикацию организма 
человека, общее его отравление. Фосфорорганические соединения вызывают нарушения 
функций сердечно-сосудистой системы, расширение кровеносных сосудов, вызывают головные 
боли и т.д. Хлорорганические соединения негативно влияют на центральную нервную систему, 
верхние дыхательные пути и работу печенки. Несмотря на вредное влияние пестицидов, они 
являются основным средством борьбы с вредителями, болезнями сельскохозяйственных 
культур и бурьянами. Одновременно в воде скважин обнаружено от 3 до 8 
сельскохозяйственных загрязнителей, суммарный эффект действия которых на организм 
человека не изучен. При комплексном и комбинированном поступлении препарата в организм 
человека может иметь место не “суммирование”, а “потенцирование” их токсического 
действия.В связи с этим может наблюдаться выраженное токсическое действие пестицидов 
даже при их поступлении в организм человека в количествах, не превышающих допустимые 
дозы. На состояние здоровья населения оказывает влияниенагрузка пестицидов на 
сельхозугодья, состояние загрязнения пестицидами контролируемого региона (вода, продукты 
питания, воздух). Поэтому необходим контроль и строгая регламентацияобьемов того или 
иного класса пестицидных препаратов при внесении их на сельхозугодья. Здоровье отдельного 
человека и его заболевания, а также заболевания всего населения зависят от состояния 
окружающей природной среды. Для нормальной жизнедеятельности организма, необходимы 
определенные условия окружающей среды. По данным ВОЗ с загрязненной водой связано 
много заболеваний. Хлорорганические пестициды, поступающие в организм человека с 
питьевой и минеральной водами в концентрации выше ПДК, на фоне радиоактивного 
прессинга вызывают негативные последствия в виде различных заболеваний химической 
этиологии (интоксикация, канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие). Загрязненная 
химикатами вода может быть причиной аллергических заболеваний и разных заболеваний 
обмена веществ, в том числе артритов. Находясь в питьевой и минеральной водах в 
концентрации ниже ПДК, пестициды также представляют опасность, потому что суммарный 
эффект их действия на организм человека не изучен. Пестициды потенцируют действие 
антропогенных загрязнителей (радионуклидов, тяжелых металлов и др.), которые в комплексе 
разрушают генетическую и иммунную системы человека. 

1. XXXVIII IAH Congress Groundwater Quality Sustainability Krakow Poland, 12-17 September 2010, 
Programme – Krakov: IAH, 2010. – 59 p. 
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ТИГРОВЕ Й СОКОЛИНЕ ОКО – РІЗНОВИДИ ГЕМОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ 

КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ 
 

Гемологічна й колекційна сировина звертала увагу дослідників Криворізького басейну 
протягом усіх періодів його вивчення. Прояви виробного й колекційного каменю в складі 
залізорудної й вмісних товщ басейну були відомі, вже починаючи з кінця ХІХ ст. З розвитком 
гірничодобувних робіт кількість різновидів кольорового каменю значно зросла. Мінерали і 
гірські породи, які можуть бути віднесені до цього класу супутніх корисних копалин, були 
охарактеризовані в роботах багатьох авторів [2, 4, 6, 10]. Окремі геологічні й мінералогічні 
особливості самоцвітного каменю були розглянуті в монографіях М.Г. Світальського та ін. [10], 
П.М. Каніболоцького [7], Є.К. Лазаренка та ін. [6]. В більш пізніх роботах В.Д. Євтєхова, 
В.Д. Блохи, П.М. Баранова та інших дослідників [1, 3, 5] були охарактеризовані деякі різновиди 
або групи представників цього виду супутніх корисних копалин Кривбасу. В роботі [4] 
наголошувалось, що для кожного залізорудного родовища Кривбасу характерні 3-5, а для 
окремих родовищ – до 10 різновидів гемологічної і колекційної сировини. Наприклад, до 
відомих її різновидів Петрівського родовища можна віднести гігантокристалічний колекційний 
гранат (альмандин), ювелірні різновиди кордієриту («люч-сапфіру») й гранату, місячний 
камінь, крупнокристалічні егірин і рибекіт та ін. Своєрідними гемологічними візитними 
картками Інгулецького родовища є візерунчастий халцедон, щітки блакитного кварцу і 
гірського кришталю, «сургучні» яшмоїди, крупнокристалічні кумінгтоніт і егірин, окременіла 
деревина та ін. Скелюватське родовище відоме яскраво забарвленими червоношаруватими 
магнетитовими кварцитами, натічними агрегатами гетиту й халцедону; Первомайське – агатом 
у дайках трахіліпариту, щітками скаленоедричного, ромбоедричного кальциту, радіально-
променистими агрегатами крупнокристалічного егірину. Всього в поточний час відомо понад 
50 мінералів і гірських порід залізорудних родовищ басейну, які можуть використовуватись як 
виробний і колекційний камінь. 

До найбільш цікавих і глибоко досліджених різновидів гемологічної сировини Кривбасу 
відноситься тигрове й соколине око. Відомі декілька його проявів і точок мінералізації. 
Найкрупніші розташовані в східні частині Глеюватського родовища магнетитових кварцитів, 
яке розробляється Центральним гірничозбагачувальним комбінатом (ЦГЗКом). 

Відомі прояви тигрового, соколиного, котячого ока генетично і просторово пов’язані з 
родовищами залізисто-кремнистої формації докембрію Південної Африки, Австралії, Індії, а 
також України [3, 5, 7]. Перша знахідка тигрового ока тут пов’язана з дослідженнями доцента 
кафедри мінералогії, кристалографії і родовищ корисних копалин Криворізького 
гірничорудного інституту В.Ф. Петруня [8, 9]. Аналогічний самоцвіт був виявлений у 1972 р. в 
пегматитах Коростенського магматичного масиву на Волині дослідниками і колекціонерами-
мінералогами Є.П. Гуровим і І.С. Василишиним. В порожнинах пегматитових тіл вони знайшли 
чорні та темно-коричневі ниркоподібні нарости на поверхні кристалів кварцу, які являють 
собою волокнисті агрегати гетит-халцедонового складу паралельної або мозаїчної будови. 
Розрізані й відполіровані ці самоцвіти виглядають подібно кращим зразкам тигрового ока 
родовищ Південної Африки. 

В 1975 р. увагу геологів Центрального гірничозбагачувального комбінату (м. Кривий Ріг) 
привернули глиби малорудних магнетит-силікатних кварцитів з яскравожовтими прожилками. В 
окремих брилах вони були настільки численними, що маса гірської породи здавалась золотисто-
жовтою. Були також виявлені ще два кольорових різновиди самоцвіту – сірий або блакитний 
(соколине око) і сірувато-зелений (котяче око). За висновком об’єднання «Центркварцсамоцвіти», 
самоцвіт має високі декоративні властивості, є унікальною каменесамоцвітною сировиною, яка 
може бути використана як ювелірно-декоративний матеріал. 
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Геологічні й мінералогічні дослідження корінних виходів ока дозволили встановити, що 
його прошарки й прожилки стратиграфічно приуроченні до базальної частини розрізу сьомого 
сланцевого горизонту, до зони його контакту з шостим залізистим горизонтом. Вмісними 
гірським породами, зазвичай, є малорудні магнетит-карбонат-хлоритові, магнетит-хлорит-
кумінгтонітові кварцити з прошарками кумінгтоніт-кварц-хлоритових, карбонат-кварц-
хлоритових сланців. Форма прошарків і прожилків ока, переважно, лінзовидна. Залягання 
згідне, іноді пологосічне по відношенню до шаруватості вмісних порід. Потужність, зазвичай, 
змінюється від 1-2 до 50 мм, іноді досягає 70 мм. 

Утворення соколиного ока сірого кольору пов’язане з динамотермальним метаморфізмом 
залізисто-кремнистої формації [2]. Метаморфізм тільки в межах Глеюватського родовища 
(Центральний залізорудний район Кривбасу) відбувався в умовах розтягаючих тектонічних 
зусиль, що супроводжувалось утворенням альпійських жил, виповнених кумінгтонітовим 
азбестом. Другорядні мінерали представлені магнетитом, біотитом, сидеритом. Домішка 5-
10 об’ємн.% хлориту надавала волокнистим агрегатам кумінгтоніт-азбесту зеленуватого 
відтінку. Пізніше проявлений натрієвий метасоматоз спричинив часткове заміщення 
кумінгтонітового азбесту магнезіорибекітовим, а іноді – новоутворення прожилків 
рибекітового азбесту – крокідоліту. За умови прояву епігенетичного окварцування амфіболові 
азбести перетворились на сіре (кумінгтонітове), блакитне (магнезіорибекітове) або синє 
(рибекітове) соколине око, а хлорит-вмісні їх різновиди – на котяче око. Ступінь 
епігенетичного оквацування визначала якість полірування самоцвітів. 

Вивітрювання супроводжувалось заміщенням кумінгтоніту, хлориту, магнезіорибекіту, 
рибекіту бімінеральним агрегатом гетиту і кварцу (іноді халцедону, опалу). Внаслідок цього 
відбувалось перетворення соколиного й котячого ока на тигрове око золотисто-бурого, 
коричневого, темнокоричневого кольору. 

Результати геологічних і мінералогічних досліджень проявів соколиного, котячого й тигрового 
ока використовуються при оцінці комплексної мінерально-сировинної бази родовищ Криворізького 
басейну, уточненні існуючих уявлень про локалізацію, склад, походження каменесамоцвітної 
сировини, підвищенні рівня утилізації мінеральної маси, яка видобувається з надр. 
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ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
В последние годы в Забайкальском крае значительно активизировались работы по освоению 

минерально-сырьевых ресурсов. Добыча полезных ископаемых здесь ведется более 300 лет и в 
настоящее время разрабатываются: урановые месторождения Стрельцовского рудного поля, 
месторождения рудного и россыпного золота,угольные месторождения � Харанорское, 
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Уртуйское и другие. Завершена подготовка к разработке нескольких полиметаллических 
месторождений, суммарные запасы руды в которых оцениваются в 2,8млрд.т, месторождения 
каменного угля с запасами в 2,2 млрд. т. Планируемый ежегодный объём извлекаемых 
полезных ископаемых составит 73 млн. т. Это потребует роста объёмов питьевого и 
хозяйственного водоснабжения. Подземные воды в Забайкальском крае обеспечивают до 90% 
потребления населения в воде питьевого назначения [2]. Значительный дефицит атмосферных 
осадков в последние десять лет в регионе крайне негативно сказываетсяна возобновлении 
ресурсов подземных вод и, как следствие на надежности водоснабжения.  

Любые виды строительства в Забайкалье, расположенном в южной части криолитозоны, в 
большинстве случаев требует учета геокриологических условий. Особенно это актуально в 
условиях изменения климата и деградации многолетнемерзлых пород, когда построенные с 
сохранением многолетнемерзлых пород здания, сооружения и транспортные коммуникации 
начинают испытывать деформации. 

Таким образом, в Забайкалье специалисты гидрогеологи и инженеры-геологи являются 
очень востребованными. Подготовка горных инженеровсоответствующего профиля на кафедре 
гидрогеологии и инженерной геологии (ГГ и ИГ) Забайкальского государственного 
университета осуществляется уже более 35 лет. Открытие специальности «Гидрогеология и 
инженерная геология» было вызвано масштабным освоением территории Забайкалья и 
строительством Байкало-Амурской магистрали [3].  

С 80-х годов прошлого века и по настоящее время кафедра ведет подготовку студентов по 
направлению Прикладная геология � специальность (с 2011 г. специализация) «Поиски и разведка 
подземных вод и инженерно-геологические изыскания». Ежегодный прием абитуриентов 
составляет 20-30 человек на очную форму и 10-15 человек на заочную форму обучения.  

В настоящее время кафедра завершает подготовку специалистов по ГОС ВПО и продолжает 
подготовку по ФГОС ВПО. На кафедре работает 10 преподавателей. Ученые степени и звания 
имеют80 % сотрудников, в том числе процентлиц, имеющих степень доктора наук, составляет 
30 %, что соответствует требованиям стандартов высшего профессионального образования. 

Общая площадь учебно-лабораторной базы кафедры ГГ и ИГ составляет 377 м2. Кафедра в 
полном объёме обеспечена компьютерами, имеющими выход в Интернет. Для научных 
исследований и лабораторных работ на кафедре есть сертифицированная лаборатория 
грунтоведения, позволяющая выполнять основные анализы физико-механических 
характеристик грунтов.  

Учебную геологическую практику студенты проходят на геологических памятниках 
Забайкалья по специально разработанному автобусному маршруту на юг и юго-восток региона 
и на Нерчинско-Заводском геологическом полигоне ЗабГУ. Специализированные учебные 
практики (геофизическая, горно-буровая, инженерно-геологическая, гидрогеологическая и 
гекриологическая) организуются преподавателями кафедры на учебно-производственной базе 
ЗабГУ «Арахлей», где есть все условия для учебы, проживания и отдыха студентов. 

Производственные практики для студентов организуются в геологических и 
гидрогеологических экспедициях и партиях, трестах инженерно-геологических изысканий для 
строительства, горных предприятиях, которые имеют структурные подразделения 
соответствующего профиля. К ним относятся: ОАО «ЗабайкалТИСИЗ», ООО 
«Востокгеология», ЗАО «Западное», ФГУП «Забайкалгеомониторинг», ОАО «Приаргунское 
горнохимическое объединение и другие. 

Выпускники кафедры востребованы не только в Забайкалье, но и в Амурской области, 
Хабаровском и Приморском краях. Это обусловлено тем, что в этих регионах нет учебных 
заведений, где бы готовили специалистов гидрогеологов и инженеров-геологов. 

Значительное внимание в ЗабГУ уделяетсядисциплинам геокриологического цикла, так как 
основные проблемы строительства, поисков и разведки подземных вод здесь обусловлены 
наличием многолетнемерзлых грунтов. Дисциплины включены в вариативную часть учебного 
плана.К ним относятся: «Общая геокриология», «Методы геокриологических исследований», 
«Геокриологический прогноз», «Физика, химия и механика мерзлых грунтов», «Инженерная 
геокриология» и «Подземные воды криолитозоны» [1]. 
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В состав образовательной программы входят также все дисциплины обязательных разделов 
ФГОС ВПО � геологического, гидрогеологического, инженерно-геологического, взаимосвязь 
которых между собой представлена на Рис. 1.  
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Рис. 1. Основные профессиональные дисциплины в образовательной программе в кредитах 

 
Изучая данные дисциплины, и принимая участие в научных исследованиях кафедры, 

студенты приобретают необходимые навыки для работы в районах криолитозоны.  
Кафедра выполняет значительный объем хозяйственных договоров, среднее годовое 

финансирование которых составляет 1-2 млн. руб. Кроме этого, для привлечения студентов к 
научно-исследовательской работе преподаватели кафедры ведут инициативные госбюджетные 
темы:«Осушение месторождений полезных ископаемых в пределах криолитозоны Забайкалья и 
его влияние на экологическое состояние подземных вод», «Инженерно-геологические условия 
Забайкалья и их изменение в связи с современной динамикой климата и хозяйственным 
освоением» и другие.  

Ежегодно в марте-апреле в университете проводятся дни студенческой науки. На 
конференциях, круглых столах студенты представляют доклады по результатам НИР. Лучшие 
из них участвуют во Всероссийских, Международных студенческих конференциях и 
олимпиадах. За последние пять лет студентамиопубликовано более 70 статей, получено 4 
диплома первой степени в университетах Томска и Новосибирска.  
Выпускники кафедры, освоившие соответствующие компетенции, владеющие знаниями о 

влияниигеокриологических процессов на подземные воды, инженерно-геологические условия и 
имеющие навыки проведения геокриологических исследований более профессионально 
решают задачи на производстве.  
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ВИЯВЛЕННЯ НЕОТЕКТОНІЧНОЇ АКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСОМ  

ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ 
 
В комплексному моніторингу природної та антропогенної екосистеми, спостереження 

неотектонічної активності мають зайняти своє, досить важливе, місце. Особливо це важливо в 
такій техногенно порушеній екосистемі, як територія Криворізького басейну з прилеглими до 
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нього районами. Багато негативних явищ, що мали і мають місце на названій території, а саме: 
порушення цілісності дамб та ложа хвостосховищ, пориви та деформація трубопроводів, 
залізничного і шосейного полотен, порушення тунелів та їх підтоплення по ходу швидкісного 
трамваю, руйнування мостових та пішохідних переходів, цивільних та промислових споруд, 
стале підтоплення або осушення деяких ділянок міста і т.ін., можуть бути обумовлені 
односпрямованими або диференційованими різноспрямованими неотектонічними рухами.  

Активна техногенна діяльність, особливо в районі широкого розвитку гірничорудної 
промисловості, також вносить певний вклад, уповільнюючи або підсилюючи сумісні негативні 
явища. Тільки маючи детальні карти та плани проявів неотектонічної активності, можливо 
впливати на прояви таких негативних процесів, або враховувати та попереджувати їх.  

Неотектоніка – розділ науки геотектоніки, яка вивчає будову Землі та процеси, що 
призводять до формування структур земної кори в часі та просторі. Неотектоніка характеризує 
природні геологічні об'єкти та явища, вивчаючиактивність та направленість тектонічних 
напружень і рухів в них саме в останні геологічні етапи розвитку, включаючи і процеси, які 
проходять в теперішній час. 

Для виявлення та моніторингу неотектонічних рухів традиційно застосовувався комплекс 
методів, який використовував результати геологічних, геоморфологічних та геодезичних 
досліджень. 

Певне і важливе місце в виявленні проявів неотектонічних рухів мають зайняти також і 
комплексні геофізичні дослідження, які, зазвичай, характеризуються значною дешевизною, 
оперативністю та об'єктивністю. Процес інтерпретації результатів геофізичних досліджень 
може іноді ускладнюватись неоднозначністю трактовки даних. Але в більшості випадків ця 
проблема розв'язується постановкою інших геофізичних методів і залученням, для більш точної 
інтерпретації результатів, даних геологічних, геоморфологічних та інших досліджень.  

Комплекс геофізичних методів, який би дав достатньо надійний та об'єктивний матеріал для 
виявлення неотектонічних процесів, повинен включати електрометричні, радіометричні та 
гравіметричні спостереження, а також комплексні каротажні дослідження мережі опорних 
дослідницьких свердловин.  

Електрометричні спостереження мають широкий спектр модифікацій. Їх можливо 
застосовувати для вимірювання природного вдаваного опору, природної та наведеної 
поляризації, електромагнітного поля і т.ін.. Вони можуть застосовуватись для вимірів 
електричних параметрів та їх змін на стаціонарних закріплених точках, а також на профілях або 
ділянках, що мають певний інтерес як в режимі моніторингу, так і в режимі термінових 
окремих вимірів. 

Радіометричні данні надають можливість безпосередньо виявляти активні неотектонічні зони, 
класифікувати їх за радіоактивною інтенсивністю і визначити геометричні параметри активних 
зон. Вкупі з даними про потужність осадового чохла, які можливо залучити за результатами 
електрометричних спостережень (ВЕЗ), радіометричні данні будуть мати дуже велике значення 
для різнотермінових прогнозів неотектонічних рухів. Такі дослідження також необхідні з огляду 
на можливість оцінки радіаційної безпеки жилого та промислового фонду міста. 

Гравіметричні спостереження мають велике інформаційне значення у форматі комплексного 
аномального гравітаційного впливу природного середовища, який складається із впливу маси 
гірських порід кристалічного фундаменту та впливу рельєфу (карти гравітаційних аномалій в 
редукції Фая). Оскільки природне середовище дуже порушене за рахунок техногенного 
навантаження (кар'єри, відвали і т.ін.) та і гравітаційне поле також має різну ступінь 
деформації. Результати новітніх та систематичних зйомок гравіметричних параметрів повинні 
дуже добре виявляти як техногенний вплив, так і зміни, зумовлені неотектонічними рухами. Ці 
данні можливо порівняти за інформативністю з результатами повторного геодезичного 
нівелювання. 

Комплексні каротажні дослідження на мережі свердловин, які проводяться систематично 
через певні проміжкичасу, нададуть дуже інформативний матеріал як для визначення 
неотектонічної активності регіону, так і для вирішення багатьох практичних задач, пов'язаних з 
функціонуванням підземних вод та вирішенням ряду інженерно-геологічних проблем. 
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В цілому, наведений комплекс геофізичних методів, повинен допомогти вирішити проблему 
спостереження за неотектонічними рухами, значно спростивши виконання режимних та 
дослідницьких робіт. 
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КОМПЛЕКСНЕ ГЕОФІЗИЧНЕ ТА ГЕОЛОГО-ГЕОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТЕКТОНО-

МЕТАСОМАТИЧНИХ ЗОН 
 
Тектоно-метасоматичні зони (ТМЗ) є важливими рудоносними об’єктами, що несуть значну 

рудну мінералізацію. З ними пов’язані рудопрояви і родовища золота, урану, рідкісних і 
розсіяних елементів, молібдену, вольфраму та інших корисних копалин. 

Однак, їх виявлення і вивчення досить часто стикається зі значними ускладненнями і є 
непростою задачею в зв’язку з їх непростою конфігурацією у плані, примхливою глибинною 
будовою та ділянково-ланцюговою формою розподілу накладеного багатостадійного 
гідротермального зруднення. Внаслідок такої морфології розподіл рудоносних ділянок має 
складний малюнок, який зумовлений ще й особливостями гідротермального процесу. Цей 
процес характеризується пульсаційним режимом, змінною концентрацією компонентів, 
нестабільною температурою та кислотно-луговими показниками рудоносних розчинів.  

Значну допомогу як у процесі виявлення ТМЗ, так і під час подальшого їх вивчення може 
надати використання комплексу геофізичних та геолого-геохімічних методів. 

На етапі пошуків тектоно-метасоматичних зон спостереженні геофізичні поля: гравітаційні, 
магнітні, електричні і поля природної радіоактивності, дають велику імовірністьїх виявлення та 
встановлення основних рис їх просторової будови. При цьому використовуються за звичай 
зйомка середнього та мілкого масштабів – 1:50000, 1:200000. За результатами навіть якісних 
інтерпретацій можливе встановлення протяжності, потужності і особливостей будови ТМЗ в 
плані: вигинів по простяганню, розщеплення, зсувів, порушень кореляції. Інтенсивно та 
багатоваріантно проявлені тектонічні та фізико-хімічні процеси, що вочевидь, проходили в 
декілька етапів (гранітизація та супроводжуючий її метасоматоз, метасоматичні та 
гідротермальні діафторичні процеси, розвиток лінійних кір вивітрювання) починаючи з 
пізнього архею або раннього протерозою і до нашого часу, призвели до значних змін складу 
порід в тектоно-метасоматичних зонах. Тому, по результатам інтерпретації комплексних 
геофізичних методів може бути виявлена будова ТМЗ вздовж її простягання зважаючи на 
великі варіації дислокаційного метаморфізму та проявів метасоматозу, які призводять до 
значних змін петрофізичних властивостей гірських порід, а саме: магнітної сприйнятливості, 
щільності (густини), уявного електричного опору, наведеної електричної поляризації і 
природної радіоактивності. Комбінаціїфізичних властивостей допомагають визначити відрізки 
ТМЗ, які є схожими або різними. Це в свою чергу свідчить про схожість чи відмінність 
геологічної будови або інтенсивності накладених процесів. Також, фізичні поля із досить 
великою надійністю виявляють поперечні деформації зон внаслідок наявності поперечних і, 
частково, діагональних розривних порушень. Такі деформації виявляються в зміні 
інтенсивності і комбінації фізичних полів вздовж ТМЗ. 

На етапі оцінки наявності зруднення і встановлення місць його можливої концентрації, 
комплекс геофізичних методів, що включає шпурову радіометричну зйомку [1], проводиться по 
більш густій сітці спостережень (масштаби 1:10000, 1:5000, 1:2000) доповнюється геолого-
геохімічними дослідженнями. Останні включають металометричні спостереження по поверхні, 
підґрунтовий відбір проб чи відбір проб з більш глибоких шарів, аж до кори вивітрювання 
кристалічних порід. Найбільш раціональний спосіб відбору проб визначається дослідним 
шляхом та наявних технічних можливостей.  
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Отримані результати комплексних геофізичних зйомок разом з результатами інтерпретації 
геохімічних спостереженьдозволяють обґрунтовано рекомендувати певні ділянки тектоно-
метасоматичних зон для більш глибокого вивчення буровими свердловинами. 
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ПРО ПЕРШИЙ РІК ВИКОНАННЯ СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО 

ПРОЕКТУ З ВИВЧЕННЯ ВЕНДУ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ТА  
УЗБЕРЕЖЖЯ БІЛОГО МОРЯ 

 
Вивчення венду на Волино-Поділлі розпочалися в середині 60-х років минулого сторіччя. 

Роботи виконувалися науковцями та студентами Придністровської експедиції науково-
дослідного сектору Київського університету та виробничниками Побузької експедиції тресту 
«Київгеологія». До польових робіт та інтерпретації даних в камеральних умовах були залучені і 
студенти. Принагідно зазначимо, що практично всі студенти, які брали участь у цих роботах 
згодом захистили кандидатські дисертації (В.М. Палій, В.П. Гриценко, Л.І. Константиненко, 
О.О. Асеева та інші). Були описані розрізи, вивчені особливості тріщинуватості порід венду, ав 
1967 році було знайдено перший екземпляр цикломедузи. У 1968 році знахідка була описана і 
отримала визначення Cyclomedusa plana Glessner et Wade [1]. Науковий керівник В.С. Заїка-
Новацький за матеріалами цих робіт захистив докторську дисертацію.  

В подальшому центр дослідження венду Волино-Поділля змістився до Інституту 
геологічних наук НАН України де працювали випускники Київського університету: 
В.Я. Великанов, О.О. Асєєва, А.А. Іщенко та Львівського університету Ю.О. Гуреєв. 
Паралельно і разом з українцями працювали росіяни. Була підготовлена геологічна екскурсія 
Міжнародного геологічного конгресу 1984 року, яка не відбулася. А в 1991 році була проведена 
екскурсіяміжнародної стратиграфічної комісії зі стратиграфії верхнього докембрію і границі 
венду- кембрію. У попередні роки було розпочате будівництво Дністровської ГЕС. В котловані, 
який було вирито для машинного залу станції, М.О. Федонкину пощастило знайти багато 
зразків фауни, що в літературі отримала назву едіакарської. В.Я. Веліканов та В.М. Палій були 
відряджені для пошуків палеонтологічних решток на цьому рівні, але через несприятливі 
погодні умови не змогли повторити знахідок московського колеги.  

У двох експедиціях (в 1998 та 2004 рр.) двоє з авторів брали участь разом з 
Д.В. Гражданкиним. Потім було проведено ще дві експедиції. В 2011 та 2013 рр. проведено 
наступні польові роботи, які дали дуже багато знахідок. Роботи у 2013 році були проведені дві 
експедиції. В результаті цих робіт автори віднайшли велику кількість (більше 800) зразків, які 
характеризують фауністичну різноманітність, літологію та текстурні особливості осадочних 
порід вендського та частково кембрійського віку в розрізах долини р. Дністра [2]. 

Подальші дослідження передбачають монографічний опис отриманого матеріалу. Польові 
роботи 2014 року плануються в Архангельській області Росії та на Дністрі. На 2015 рік 
заплановане проведення міжнародної наукової конференції та геологічної екскурсії з 
демонстрацією розрізів венду Поділля.  

Робота виконувалась за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень 
(конкурсний проект 53/111-2013). 

 
1. Заика-Новацкий B.C., Великанов В.А., Коваль А. Первая находка представителя эдиакарськой фауны 

в венде Подолии // Палеонтол. ж. - 1968. - № 2. - С. 132-134. 2. Гриценко В. О реализации совместного 
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ЭВОЛЮЦИЯ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ 

ИСКОПАЕМЫХ СМОЛ С ПАЛЕОЗОЯ ДО ГОЛОЦЕНА 
 

Феномен появления и формирования залежей ископаемых смол (ИС) и самой ценной их 
разновидности – янтаря-сукцинита (ЯС) в земных недрах обязан исключительно эволюции 
растительного мира от семенных папоротниковидных до голосеменных и покрытосеменных 
(цветковых) растений, а также палеогеографическим событиям в истории Земли с конца девона 
по геологическую современность (Таблица). 

В процессе исторического развития древесной растительности смоляные выделения впервые 
отмечены в позднем девоне на этапе вытеснения споровых и появления первичных 
голосеменных папоротниковидных («семенных папоротников»). Зафиксированы они в виде 
редких скоплений микроскопической размерности в угольных пластах Канады. К концу перми, 
господствующие в карбоне семенные папоротниковидные и кордаиты, вытесняются хвойными. 
Наследниками кордаитов становятся деревья, близкие к современным араукариям. В результате 
в угленосных породах Польши, Германии, Англии (в карбоне), позднее в Италии (перми) 
установлены ископаемые смолы (ретиниты), размерами до нескольких миллиметров. 

В начале мезозойской эры в триасе вымирают кордаиты и происходит дальнейшее развитие 
голосеменных – саговников, гинкговых и хвойных. География находок ИС (копалит, кейперит) 
значительно расширяется – Германия, штат Аризона в США, Австрийские, Альпийские, 
Швейцарские и Французские Альпы. Здесь ИС слагают первично-биогенные осадочные 
накопления в угольных пластах, то-есть в отдаленном прошлом на месте произрастания 
болотистых лесов. В юрский период широким распространением пользуются голосеменные 
растения – цикадовые, гинкговые и хвойные. Под покровом голосеменных, 
папоротниковидных возникают предки цветочных растений – беннеттиты (близкие к 
саговникам). География находок ИС значительно расширяется: угольные бассейны в Грузии и 
Ливане, о. Борнхольн (Дания), западный склон Среднего Урала и др. В угольных 
напластованиях среднеюрской эпохи впервые фиксируются инклюзы, представленные 
остатками древнейших из известных животных включений (Ливан). В начале меловой эпохи – 
древовидные папоротники, хвойные и саговники. Среди хвойных наряду с гинкговыми, формы, 
близкие к современным кипарисовым. 

На границе раннего и позднего мела в связи со значительными геологическими и 
климатическими изменениями связано нарушение устойчивости ведущих раннемеловых 
растительных формаций, которые вытесняются покрытосеменными (цветковыми) растениями. К 
концу эпохи (сеномане) цветковые уже преобладают. На эти события хвойные «ответили» 
массовым истечением живицы. В результате на отдельных площадях произрастания лесных 
массивов Северной Америки, Евразии и Африки (Аляска, Канада, Англия, Испания, Венгрия, 
Чехия, Ливан, Иордания, Армения, Азербайджан, Бирма, Япония, Сибирь и Дальний Восток 
России и др. формировались биогенно-осадочные месторождения ИС, разделяемые на автохтонные 
и аллохтонные. В них выявлены уникальные остатки животного и растительного царства юрского и 
мелового периодов (Ливан, Эфиопия, Испания, Северная Сибирь, Бирма и др.). 

В эоцене на территории Северной Евразии произошла крупнейшая перестройка древесной 
растительности, выразившаяся в полном исчезновении меловых субтропических архаичных 
хвойных и появлении новой формации хвойных и цветковых растений, что вызвало новую 
интенсивную фазу сукциноза и накопления смоляных выделений (протоянтаря) в 
палеоторфяниках, со временем перешедших в бурые угли. Последние в позднем эоцене – раннем  
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Таблица. Эволюция древесной растительности и формирование залежей ископаемых смол (ИС) в 
палеозое – кайнозое 

Э
р
ы 

Периоды Эпохи 
(отделы) 

Развитие древней 
растительности 

Частота встречаемости 
ИС в коренных залежах 
и россыпях первых 
промежуточных 
коллекторов 

К
а
й
н
о
з
о
й
с
к
а
я 

Четвертичный  
или 
Антропоген 

Голоцен Господство современных 
видов растений. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ABCD 

Плейстоцен 
Эоплейсто-
цен 

Третичный N N2 Господство цветковых 
растений. Преобладание 
деревьев над травами. 

N1 
Pq Pq3 

Pq2 
Pq1 

М
е
з
о
з
о
й
с
к
а
я 

Меловой Cr2 Появление 
покрытосеменных 
(цветковых раст.) 
Вымирание саговников и 
гинкговых. 

Cr1 

Юрский J3 Развитие и широкое 
распространение голосем.-
цикадовых, гинкговых и 
хвойных. 

J2 

J1 

Триасовый T3 Вымирание кордаитов. 
Развитие голосеменных-
саговников, гинкговых и 
хвойных. 

T2 

T1 

П
а
л
е
о
з
о
й
с
к
а
я 

Пермский P2 Вытеснение папоротников 
хвойными. Начало 
развития саговников, 
гинкговых. 

P1 

Каменноу-
гольный 

C3 Пышное развитие 
папоротниковидных 
(голосеменные кордаиты), 
некоторые представители 
гинкговых 

C2 

C1 

Девонский D3 Вытеснение споровых и 
появление первичных 
голосеменных 
папоротниковидных – 
«семенных папоротников». 

D2 

D1 
A–B – Очень редкие находки ИС в угольных пластах, размерами от микроскопическихдо 1-2мм. 
В–С – Редкие находки ИС, заключающие древнейшие из известных животные включения (инклюзы).  
C–D – Частые находки, промышленные биогенно-осадочные и россыпные месторождения ИС и ЯС. 

Северная Евразия, Северная Америка (Канада) 
 
Южная Африка, Южная Америка, Австралия (современные тропические и 
субтропические области)  
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олигоцене и в последующие геологические эпохи подверглись значительным размывам и переносу. 
Дальнейшая фоссилизация протоянтаря и формирование различных видов ИС осуществлялись в 
морских и континентальных обстановках, но в различных палеогеографических и фациальных 
условиях. 

В буроугольных бассейнах (местах первичных скоплений протоянтаря) в анаэробных 
условиях продолжалось закрепление всех характерных признаков и свойств ИС (хрупкость, 
трещиноватость и др.): в морской глауконитсодержащей обстановке вымытый из буроугольных 
напластований протоянтарь приобретал характерные черты ЯС (вязкость, наличие янтарной 
кислоты и др.), происходило формирование россыпей первых промежуточных коллекторов. С 
начала олигоцена в Северной Евразии произошло затухание процессов янтареобразования и 
формирование россыпей ИС за счет размыва ранее созданных. Зона хвойно-широколиственных 
лесов с мезозойскими реликтами перемещается к югу, где в тропических и субтропических 
областях формируются олигоцен-неогеновые, плейстоценовые и современные ИС уже за счет 
живицы-смолы преимущественно широколиственных деревьев. 

Важнейшим фактором в эволюции растительного мира, повлиявшим на процессы 
углеобразования, было появление и развитие смолопродуцирующих пород деревьев с палеозоя 
до геологической современности, что было вызвано увеличением площадей распространения 
растительности и все более отличающимися условиями их обитания. В палеозое включения 
смоляных тел чрезвычайно редки и лишь с расцветом голосеменных и цветковых растений они 
начинают играть заметную роль среди других макрокомпонентов угольного вещества.  
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СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРБОНАТНИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ГНАТІВСЬКОГО 
РОДОВИЩА ЗА ДАНИМИ ГДС ТА ПЕТРОФІЗИКИ  

 
Дослідження багатьох фахівців показали доцільність використання кореляційних зв’язків 

для оцінки колекторських властивостей порід за промислово-геофізичними даними. В даний 
час методи інтелектуального аналізу даних ГДС розвиваються в багатьох геофізичних 
організаціях. Однак, закономірності змін петрофізичних властивостей порід-колекторів по 
площі і з глибиною у регіональному плані Руденківсько-Пролетарської НГО і, зокрема, для 
складно побудованих порід-колекторів карбону Гнатівського родовища, на сьогодні не 
з'ясовані на достатньому рівні. 

Характерною ознакою карбонатних колекторів нижнього карбону площі досліджень являється 
дуже велика мінливість властивостей як по площі, так і по розрізу: у речовинному складі, 
структурі, розвитку тріщинуватості та, відповідно, колекторських властивостей. Тип колектору за 
структурними ознаками частіше всього змішаний. Як правило, пористо-проникні різновиди порід 
не утворюють витриманих на площі прошарків [1]. Головними факторами диференціації ємнісно-
фільтраційних параметрів порід є літолого-фаціальні і структурно-текстурні особливості порід та 
зміна їх під впливом термобаричних і геохімічних процесів [3, 4]. 

Загальноприйнята методика визначення петрофізичних залежностей (типу "керн-керн", 
"керн-ГДС", "ГДС-ГДС") заключається в формуванні вибірки, до якої входять наступні 
величини і параметри: коефіцієнти пористості (Кп

к), проникності (Кпр
к), глинистості (Кгл), 

зв’язаної води (Кзв
к) за даними петрофізики, інтервальний час пробігу повздовжньої хвилі за 

даними акустичного каротажу (∆Т), подвійні різницеві параметрами за даними гама-каротажу 
(∆Inγ) та нейтронного гама-каротажу ( ∆iγ), позірний опір за даними бокового каротажу (ρБК) та 
мікрокаротажу (ρкМБК) та ін., а також побудови кореляційних залежностей між цими 
параметрами.  

Аналіз петрографічних зв'язків проводився авторами з використанням методів математичної 
статистики. Вивчено ряд кореляційних залежностей для геолого-геофізичних параметрів. Вибір 
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закону розподілу для них базувався на тому, що більшість геофізичних параметрів 
характеризують колекторські властивості порід близькі до нормального закону розподілу. 
Характерною особливістю досліджених складнопобудованих карбонатних колекторів є 
надзвичайна мінливість колекторських властивостей, швидке формування в процесі буріння 
зони проникнення і поганий винос керну. Непредставницький керновий матеріал (в більшості 
випадків ущільнені різності порід) істотно ускладнює їх вивчення традиційними 
лабораторними методами.  

Авторами звіту за фондовими та літературними матеріалами проаналізовані безпосередньо 
розроблені раніше залежності виду "керн-керн", "керн-ГДС", "ГДС-ГДС", але крім того 
наведені зв’язки геофізичних і петрофізичних параметрів, які побудовані за лабораторними і 
геофізичними даними, що отримані авторами додатково по Гнатівському родовищу (Табл. 1).  

 
Таблиця 1. Узагальнені та встановлені авторами функціональні залежності досліджуваних порід 

 Кп Рп Рн КВ ∆Т Сгл ∆Inγ Кнг К від
п σ 

Рп +          
Кп  +   + + + +   
Рн    +       
КВ   +        
∆Т +          
Сгл +          
∆Inγ +          
Кнг +          
К від

п          + 
σ +    +    +  

 
Залежності типу «керн-керн». 
При узагальнені даних [4, 5, 6] для вузького діапазону нижнього візе та середнього турне 

проведений аналіз кореляції параметру пористості і коефіцієнту пористості для вимірювань 
зразків стандартного розміру в атмосферних та умовах, що моделюють пластові: 

lg Рп = 2,7817 – 0.89621 lg Кп,при R2 = 0.86 – атмосферні умови (нижній візе); 
lg Рп = 2.9958 – 0.99341 lg Кп, при R2 = 0.94 – пластові умови (нижній візе); 
lgРп = 2,9433-0,9181 lgКп при R2 = 0,8464 (середній турне) (Рис. 1). 
Крім того, за матеріалами [4] проведено аналіз кореляції параметру насичення Рн від 

коефіцієнту водонасиченості Кв за даними центрифугування: 
lg Рн = 4,839 – 3,96031lg Кв + 0,7989 lg Кв2, 
Для зразків стандартного розміру в пластових умовах отримана залежність ∆Т=f(Кп): 
Кп= 0,2931∆Т-46,91 при r = 0,9733. 
Авторами проведений аналіз петрофізичних вимірювань (лабораторія ПЕГДС) та 

побудована залежність густини від коефіцієнту відкритої пористості, яка дозволяє визначити 
густину скелету порід (в нашому випадку - 2,7 г/см3), що використовується при інтерпретації 
даних ГДС: 

σ = -0,0256Кп
відкр + 2,7018 при R2 = 0,8584.  

Залежності типу «керн-ГДС». 
За даними [4, 5] проведено кореляцію даних Кп (керн) та ∆Inγ і ∆Т (ГДС) та встановлені 

наступні залежності: 
Кп = 16,2445 – 16,3158∆Inγ (при r = 0,794) з врахуванням даних НГК; 
Кп = -24,4238 + 0,1814∆Т – 4,0166∆Inγ (при r = 0,944) з врахуванням даних НГК і АК. 
Кп = 18,1959-16,4545∆Inγ -0,35Сгл. 
∆Т = 3,9376 Кп + 157,62 при R2 = 0,85 (Рис. 2). 
Також отримана залежність Кнг (за даними ГДС) від Кп

керн за матеріалами [7]: 
lg Кнг = -0,0402 lg Кп 2 + 0,2074 lg Кп + 1,7858 при R2 = 0,6196. 
 



 76

lgРп

y = -0,9181x + 2,9433
R2 = 0,8464

1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5

-0,5 0 0,5 1 1,5

lg Кп

  

Кп y = 0,2214x - 34,385
R2 = 0,8689

0

5

10

15

20

25

150 170 190 210 230 250 270

∆Т, мкс/м

Рис. 1. Кореляційна залежність lgРп = f(Кп) за 
результатами вимірювань [5, 6] 

Рис. 2. Кореляційний зв’язок інтервального часу 
з пористістю карбонатних порід свердловин  

№№ 3, 9 (горизонт Т-2) за даними [5] 
 
Таким чином, авторами проаналізовано та узагальнено для карбонатних порід нижнього 

карбону свердловин Гнатівського родовища кореляційні залежності «керн-керн» та «керн-
ГДС», які в фондових матеріалах було наведено частково та розрізнено, а також отримано ряд 
додаткових залежностей на основі фондових даних. Систематизація вивченної інформації дала 
можливість створити математичну модель нижньовізейських та турнейських карбонатних 
порід-колекторів Гнатівської площі. 

Отримані результати планується застосувати для створення подібної моделі досліджених 
порід Руденківсько-Пролетарської НГО. 
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1 Відділ Сейсмічності Карпатського регіону Інституту Геофізики  
ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Львів, вул.Ярославенко, №27; 

Малицький Д.В.2, д-р фіз.-мат. наук, проф., 
2 Карпатське Відділення Інституту Геофізики 

ім. С.І. Субботіна НАН України, м. Львів, вул. Наукова, №3б; 
 

ГЕОДИНАМІЧНИЙ СТАН ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ ТА 
ЙОГО ЗВ'ЯЗОК З СЕЙСМОТЕКТОНІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

 
Вивчення геодинамічних процесів в сейсмонебезпечних зонах є ключовим питанням у 

вирішенні задач дослідження сейсмотектонічних процесів в геологічно-небезпечних 
середовищах на території України.Використання динамічних характеристик горизонтальних 
рухів земної кори, виводить вивчення геодинаміки поверхневих шарів земної кори на новий 
рівень. В 2013 році на Закарпатті зареєстровано серію відчутних місцевих землетрусів: 
13.02.2013 року (Виноградівський район), 04.04.2013 року (Хустський район),03.09.2013 
року(на межі Тячівського та Рахівського районів), 05.12.2013 року (Виноградівський р-н). 
Геодинамічні спостереження на Закарпатті проводяться на деформометричних станціях 
,,Берегове-2,,, м. Берегове, ПДС ,,Королеве,,, смт. Королеве, Виноградівського району. 
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Результати спостережень дають змогу робити висновки про будову земної кори в 
Закарпатському внутрішньому прогині, зокрема в зоні Оашського глибинного розлому 
Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма та Берегівського горбогір’я. Застосування методу 
динамічних характеристик до результатів комплексних геофізичних спостережень в зоні 
Оашського розлому за початок 2013 року, зокрема при обробці місцевого землетрусу 
13.02.2013 року у Виноградівському районі підтвердило наявність аномалій параметрів 
сучасних рухів в період реєстрації сейсмічної події.Активізуються сейсмічні явища, 
збільшується число зареєстрованих місцевих та близьких землетрусів, епіцентри яких 
розташовані в Карпато-Балканському регіоні, зокрема в Закарпатському внутрішньому прогині 
(Рис. 1). 

Активізація сейсмічної розрядки земної кори відбувається на фоні підвищення величини 
кінематичних характеристик рухів поверхневих шарів земної кори (Рис. 2-3, а, б). 
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Рис. 1. Деформаційний процес на ПДС “Королеве” за весь період спостереження та сейсмічна активність 
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Рис. 2. Кінематичні характеристики деформаційного процесу в Закарпатському внутрішньому прогині за 
2013 рік та розрядка напружено-деформованого стану земної кори: а) добові величини зміщень земної 

поверхні; б) градієнти добових швидкостей горизонтальних рухів земної кори 

Динамічні параметри геофізичного стану Карпатського регіону 
та місцева сейсмічність за період січня-лютого 2013 року
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Рис.3. Динамічні параметри геофізичного стану Карпатського регіону та вікові ходи на ПДС,,Королеве,,: 
а) динамічні параметри геофізичного стану Карпатського регіону та місцева сейсмічність за період січні-

лютого 2013 року; б) вікові ходи на ПДС,,Королеве,, за весь період спостереження 
 
Напередодні 13.02.2013 року на РГС ,,Тросник,, (Виноградівський р-н) було відмічено 

гідрогеологічну аномалію, що виразилася через інтенсивні опади, високим рівнем води в 
свердловинах на РГС ,,Тросник,, та підняттям рівня води в річці Тисі. Таким чином, за 10-11 
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днів перед місцевим землетрусом відмічено аномалію залежності прискорення сучасних рухів 
від часу, вікові рухи мають періодичний характер. Середньорічні швидкості становлять 12х10-7. 

Висновки. 
1. Підтверджено, що вплив метеофакторів на результати деформографічних спостережень 

досить значний, особливо під час коротких інтервалів спостережень. 
2. Існує кореляційний зв’язок між деформаціями Земної кори та рівнем водив свердловині 

№ 838 та свердловині глибиною 8 м на РГС ,,Тросник,, ІГФ НАНУ. 
3. За весь період деформографічних спостережень з 1999 по 2013 р. відмічено спад 

швидкості деформацій. Характер швидкостей вікового ходу за 15 років спостережень 
незмінний- розширення порід в широтному напрямку. Віковий хід сучасних рухів земної кори 
за 2012 рік становить-10.77х10-7. Величина швидкості сучасних рухів за 2013 рік в зоні 
Оашського розлому становить: +10х10 -7. Сумарний віковий хід за весь період спостережень 
1999-2013 рр. становить +179,27 х10-7. Звідси середньорічна вікова швидкість дорівнює +11.95 
х10- 7, +1195 нстр. 

4. Середньорічне значення температури повітря +11.37°С. Підтверджено неоднозначний 
вплив температури повітря на деформаційні процеси в інтервалі спостережень місяць, рік і 
більше. 

5. Зміна характеру сучасних рухів в періодичних деформаційних процессах в зоні 
Оашського розлому, приводить до важливого висновку – існує можливість підвищення 
сейсмічної активності Закарпатського внутрішнього прогину. 

6. Періоди інтенсивних варіацій параметрів деформаційних процесів супроводжуються 
інтервалами варіацій параметрів геофізичних процесів. 

7. Вказано на взаємовплив геофізичних параметрів і величин, які характеризують 
геодинамічний стан Оашського розлому та екологічні аспекти цієї проблеми. Виконано пошук 
особливостей геофізичних процесів з метою використання їх для розуміння складної картини 
геологічних процесів в регіоні. 
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Режимна геофізична станція ,,Тросник,, ім. Т.З. Вербицького, 
Відділ сейсмічності Карпатського регіону 

Інституту Геофізики ім.С.І. Субботіна НАН України, 
  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ “ВИВЧЕННЯ ГЕОДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА 
ДЕФОРМОГРАФІЧНИХ СТАНЦІЯХ ЗАКАРПАТТЯ”. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. 
ВИВЧЕННЯ ГЕОДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ НА ДЕФОРМОГРАФІЧНИХ 

СТАНЦІЯХ ЗАКАРПАТТЯ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК  
 
Для досконалого вивчення всього спектру природничих дисциплін, необхідно розширювати 

тематику навчальних дисциплін. Цю мету можна досягти через використання комплексу 
елективних курсів. Такі курси (курси за вибором), особливого дослідницького характеру, 
розраховані на вивчення протягом короткого інтервалу часу, відрізняються оригінальністю та 
інваріантністю змісту. Тут можуть бути застосовані нестандартні форми та методи навчання, 
удосконалення навичок проведення спостережень та досліджень, виховання підростаючого 
покоління в дусі патріотизму, любові до рідної землі. В методичній розробці вказано на методи 
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роботи, педагогічний та психологічний аспекти навчально-виховного процесу на заняттях гуртків 
позашкільної освіти [1-25]. Подано плани-конспекти окремих занять гуртків природничого 
напрямку. Методична збірка може бути використана керівниками гуртків, учнями старших 
класів, які є слухачами та членами МАН, при підготовці науково-дослідницьких робіт. Матеріали 
методичної розробки в поєднанні із навчальним посібником, підготовленим автором для 
викладання елективних курсів, можуть бути застосовані при викладанні таких навчальних 
дисциплін як фізика, географія, природознавство, біологія, екологія. 

Навчальний посібник представляє собою методичну розробку, яка допоможе викладачам, 
вчителям такерівникам природничих гуртків у організації навчально-виховного процесу у 
навчальних закладах та установах позашкільної освіти. Методична розробка подана у формі 
підручника, де є виклад теоретичного матеріалу, результати прикладних досліджень комплексу 
параметрів, що характеризують геодинамічний, гідрогеологічний, метеорологічний та 
сейсмотектонічний стан досліджуваного регіону, зокрема Закарпатського внутрішнього 
прогину та інших геологічних структур краю. В кінці кожного розділу для закріплення 
навчального матеріалу, дано контрольні запитання та завдання. Посібник може бути 
використаний студентами вищих навчальних закладівпри вивченні екологічних, геологічних, 
геофізичних та інших природничих дисциплін. В роботі описано сучасні рухи земної кори, 
подана класифікація сучасних рухів. Проведена оцінкавпливу деяких метеорологічних факторів 
на формування результатівдеформографічних спостережень на окремих пунктах геофізичних 
спостережень Карпатського регіону. Описано деформографічні спостереження у Закарпатті, 
проведено аналіз результатів спостережень деформацій на Пункті деформографічних 
спостережень ,,Королево,,. Вивчено зв’язок пружно-деформованого стану порід з іншими 
геофізичними параметрами. (На основі аналізу результатів спостережень на Режимних 
Геофізичних Станціях Закарпаття в 2008 році, вплив гідрологічних параметрів на результати 
спостережень деформацій земної кори( за даними ПДС ,,Королево,,, РГС ,,Тросник,,, 2008-
2009 рр). Представлено у вигляді окремих занять результати комплексних геофізичних та 
сейсмотектонічних досліджень в зоні Оашського глибинного розлому Вигорлат-Гутинського 
вулканічного пасма та Берегівського горбогіря за останні роки, зокрема за 2010-2013 рр. Аналіз 
вимірюваних параметрів геофізичних полів, які реагують на геологічні процеси в 
досліджуваному регіоні, проведений на основі результатів комплексних геофізичних 
спостережень отриманих на режимних геофізичних станціях та пунктах деформографічних 
спостережень Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, де працює автор. В 
посібнику представлено багатий графічний матеріал залежностей різних спостережуваних 
геофізичних величин, що дозволить вивчати й описувати складні геологічні процеси в регіоні. 
На базі Режимної геофізичної станції ,,Тросник,, ім. Т.З. Вербицького Відділу сейсмічності 
Карпатського регіону Інституту Геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України працюють гуртки 
Малої академії наук: ,,Юний сесмолог,,, ,,Юний геофізик,,, ,Інженерної екології,,, які ведуть 
спеціалісти, співробітники даної установи.  
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МЕТЕОРИТ «ЧЕЛЯБИНСК»: ДАННЫЕ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ 
 

15 февраля 2013 года в небе над территорией Челябинской области появился ослепительно-
белый шар, который двигался со скоростью около 64 000 км/час с юго-востока и стал заметен 
на высоте около 100 км. При этом наблюдался комплекс атмосферных явлений: суперболид, 
свечение которого было ярче Солнца, конденсационный след за падающим телом и 
акустические явления. Наклонная траектория полета (под углом 18°) позволила наблюдать его 
с расстояния 500-700 км. Метеорит имел первоначальный диаметр порядка 17 м, вес около 
12 000 тонн, до того момента, как вошёл в плотные слои атмосферы и стал подвергаться 
абляции. На высоте порядка 30 км произошел взрыв, в момент которого (3 ч. 20 мин. 26 сек. по 
Гринвичу) американские сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 4 балла примерно в 
километре к юго-западу от центра Челябинска. Эпицентр землетрясения, по их данным, 
находился в координатах 55.15° с. ш. 61.41° в. д. на нулевой глубине. Для сравнения, 
предыдущее подобное явление – падение Тунгусского метеорита – оценивается в 5 баллов. 
Российские сейсмические станции зафиксировали сопутствующее взрыву землетрясение с 
магнитудой 3,2 в районе Еманжелинска с эпицентром в координатах 54.76° с. ш. 61.30° в. д. [4].  

Рассеивание метеоритного вещества произошло на площади около 250 км2, в пределах 
территории от г. Еманжелинска до г. Чебаркуля. В течение нескольких дней территория была 
«прочесана» и местными жителями, и научными экспедициями на предмет обнаружения 
осколков. Благодаря снежному покрову, места их падения были хорошо видны в виде 
углублений на снегу, обнаружены и собраны остатки весом 170–270 г, а также множество более 
мелких (от 1 до 80 г). Рекордный по величине кусок метеорита – 1,8 кг – был найден 
студентами УрФУ. В этот же период времени В. Гроховский, член комитета РАН по 
метеоритам, сделал предположение, что на дне озера Чебаркуль находится самый крупный 
обломок размером не менее 50-60 см, весом более 50 кг [2]. И действительно, позднее, а именно 
16 октября 2013 года, несмотря на двенадцатиметровую глубину озера и пятиметровую 
глубину илистых отложений в этом месте, с его дна водолазами была поднята самая крупная 
глыба в 650 килограмм весом – она установлена в местном краеведческом музее. 

18 марта 2013 года метеорит официально зарегистрирован в Метеоритном обществе «The 
Meteoritical Society» под кодовым номером 57165 и получил название «Челябинск».  
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Все метеориты подразделяются на три класса: каменные (состоят в основном из минералов 
группы силикатов), железо-каменные (сложены силикатами и никелистым железом примерно в 
одинаковых пропорциях) и железные (преобладающая фаза – никелистое железо). По этим 
признакам метеорит «Челябинск» относится к каменным, как и подавляющее большинство 
(85%) падающих на Землю метеоритов. Каменные метеориты делятся на два подкласса: 
хондриты и ахондриты. Хондры – сфероидальные образования преимущественно силикатного 
состава, которые находятся в обломочной или мелкокристаллической матрице – образуются из 
протопланетного облака, окружающего Солнце, путем конденсации вещества и космической 
пыли с последующим нагреванием до температуры кристаллизации. 

По химическому составу он принадлежит группе LL с содержанием металла около 1,5%. По 
степени усиления структурных и минералогических проявлений теплового метаморфизма в 
этой группе выделяется шесть петрологических типов, метеорит «Челябинск» можно с 
уверенностью отнести к обыкновенным хондритам типа LL5, количество которых составляет 
2% среди зафиксированных падений обыкновенных хондритов. На территории России таких 
метеоритов не было зафиксировано. Причем челябинское событие является самым 
грандиозным падением хондрита LL5 - самым большим из ранее отмеченных был метеорит 
«Княгиня» весом 500 кг, упавший на территории Украины в 1866 году [4].  

Данные о минеральном составе и структуре метеорита «Челябинск» получены в Южно-
Уральском центре коллективного пользования по исследованию минерального сырья (ИМин УрО 
РАН, г. Миасс). Обломки для изучения отобраны в двух районах: на льду оз. Чебаркуль 
(предоставлены С.В. Кожевниковым) и на площади между поселками Депутатский и Березняки 
Еткульского района. Обломки из Еткульского района переданы корреспондентом ОТВ 
И. Коробейниковой, коллекционерами С. Епанчинцевым, С. Колисниченко, А. Цыпленковым, а 
также отобраны сотрудниками ИМин УрО РАН и геологического факультета М. Анкушевым, 
В. Анфилоговым, Д. Артемьевым, Р. Аюповым, Е. Белогуб, А. Гладковым, Т. Ивановой, 
О. Королевой, В. Масленниковым, П. Хворовым, А. Юминовым и сотрудниками Естественно-
научного музея Ильменского государственного заповедника Т. Нишанбаевым и М. Рассомахиным. 
Всего изученная коллекция включает около 200 обломков массой от 1 до 79.8 г.  

Строение и минеральный состав обломков изучены методами оптической микроскопии 
(микроскоп Olympus BX50), сканирующей электронной микроскопии (микроскоп VEGA3 
TESCAN), количественного рентгеноструктурного анализа методом Ритвельда (Shimadzu XRD 
6000, Cu-излучение с монохроматором, программный пакет SIROQUANT, для определения 
содержания рентгеноаморфной фазы использована добавка кристаллического вещества), 
термогравиметрического анализа (дериватограф Q-1500), спектроскопии комбинационного 
рассеяния (рамановский спектрометр Horiba Jobin Yvon HR 320, со стандартным He-Ne лазером 
(Pmax-20мВт, λ=632.8нм, красный цвет). Химический состав усредненного материала получен 
классическим методом «мокрой» химии, содержания малых элементов определены с помощью 
атомно-адсорбционного анализа на приборе Perkin-Elmer 3110 в пламени ацетилен-воздух.  

В минеральном составе метеорита «Челябинск» установлены главные, второстепенные, 
редкие и вторичные минералы. Главные минералы: оливин, пироксен (энстатит, 
клиноэнстатит), альбит, троилит, самородное железо (никелистое). Среди второстепенных и 
редких определены такие минералы, как хромит, апатит, ильменит, самородная медь, их 
содержание составляет не более 1 мас.%. Вторичными являются минералы внешней зоны 
метеоритных осколков. Это стекла различного состава, хроммагнетит. 

Обломки метеорита имеют зональное строение. Центральная часть представлена светло-
серой зернистой массой с включениями троилита и никелистого железа, в ней сохраняются 
типичные для метеоритов массивные или брекчиевидные текстуры и хондры размером 0.8-
1 мм. Трещины залечены троилитом, иногда с включениями никелистого железа. Внешняя зона 
обломков мощностью до 0.7 мм представлена черным изотропным «стекловатым» веществом с 
пористой текстурой, содержащим многочисленные округлые выделения троилита с 
эвтектоидными вростками никелистого железа, сульфидов и металлического никеля [1]. 

Таким образом, изученные обломки метеорита, отобранные в различных участках зоны их 
выпадения, по минеральному составу и структуре сходны между собой и соответствуют 
известным пироксен (гиперстен)-оливиновым хондритам [3]. Падение осколков раскаленного 
метеорита в снег привело к закалке поверхностной корки и сохранению структур метеорита, а 
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взаимодействие с атмосферой – к частичному окислению железа и образованию 
хроммагнетита. Наличие признаков плавления практически во всех минералах, а также форма 
включений сульфидов и никелистого железа, указывающая на гомогенизацию и последующую 
ликвацию расплавов, позволяют оценить температуру, до которой было разогрето метеоритное 
вещество в 1800–2000°С. Установленный по предварительным данным абсолютный возраст 
метеорита – 4,5 миллиарда лет – сопоставим с возрастом Земли. 

 
1. Анфилогов В.Н., Белогуб Е.В., Блинов И.А. и др. Петрография, минералогия и строение метеорита 

«Челябинск» // Литосфера. - 2013. - № 3. - С. 118-129. 2. Колисниченко С.В. Метеорит «Челябинск». -  
Челябинск: Изд-во Санарка, 2013. - 14 с. 3. Planetary materials / J.J. Papike (ed.) // Review of mineralogy. - 
Mineralogical society of America, 1998. - V. 36. - 398 p. 4. http://ru.wikipedia.org/ 
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГЕМОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 

НА ГЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
Гемологія як наука про коштовне каміння і культуру його використання сформувалась 

наприкінці 19 ст. Але історія застосування самоцвітів розпочалась ще з палеоліту, коли людина 
почала випробовувати каміння в господарській діяльності і побачила їхню красу. 

Протягом тисячоліть коштовне каміння було об`єктом особливої уваги представників самих 
різноманітних професій: філософів, астрономів, натуралістів, мандрівників, лікарів, чаклунів, 
церковників, торговців, рудознавців тощо. Отже, гемологічна наука виникла на підвалинах 
багатьох напрямків знань і нині вона розвивається як міждисциплінарна, на стику мінералогії, 
геології, ювелірної справи, мистецтва, товарознавства, економіки, історії і культури. Це 
безумовно вимагає від майбутніх фахівців-гемологів опанування всіх складових знань, 
необхідних для отримання повноцінної кваліфікації. Нажаль в Україні жодний вищий 
навчальний заклад такого комплексу знань не дає, а спроба організувати підготовку таких 
спеціалістів через навчальні курси Гемологічного центру Міністерства фінансів України 
реалізована лише фрагментарно – випуск експертів для діагностики коштовного та 
декоративного каміння. Завдання ж гемології як науки набагато ширше. Це досить розгалужена 
область знань, що об`єднує кілька самостійних, але споріднених напрямків: прикладну 
гемологію (діагностика, атрибуція, дизайн), теоретичну гемологію (розробка і удосконалення 
методів діагностики, якісної і вартісної оцінки, класифікації, маркетингу, створення новітніх 
програм навчання), історичну гемологію (дослідження феномену використання коштовного 
каміння), експериментальну гемологію (дослідження і впровадження нових природних, 
синтетичних і штучних матеріалів, облагороджування сировини і виробів, удосконалення 
техніки обробки, екологічну гемологію (оцінка впливу використання природних і штучних 
декоративних матеріалів на здоров`я людини). 

Вперше на геологічному факультеті КНУ дисципліни гемологічної науки почали 
викладатись у 1996 році з ініціативи автора цього повідомлення і тодішнього завідувача 
кафедри мінералогії, геохімії та петрографії професора В.Г. Молявка. Була розроблена 
програма курсу «Основи гемології» загальним обсягом 144 год. для бакалаврів і спеціалістів за 
спеціальностями геологія, геохімія і мінералогія. Основна мета курсу – надати студентам 
цілісне уявлення про гемологічну науку та висвітлити головні теоретичні і практичні завдання: 
еволюційну та консервативну сутність гемології, проблеми класифікаціїкоштовного каміння, 
визначення якісних та вартісних параметрів, ознайомленняз методами діагностики, синтезу та 
обробки коштовного каміння, поширеність коштовного каміння в геологічних формаціях. 

Лабораторні роботи були присвячені ознайомленню з базовою колекцією коштовного 
каміння та визначенню в ній основних параметрів ідентифікації. Поза аудиторним часом 
студентами активно відвідувались виставки «Україна самоцвітна», «ЮвелірЕкспо» та 
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Гемологічний центр Міністерства Фінансів України. За відгуками випускників – це була 
найбільш цікава і затребувана дисципліна. 

У 2007 р. автором були розроблені нові дисципліни гемологічного циклу «Експертиза 
коштовного та декоративного каміння» і «Художня обробка та дизайн природного каміння». 
Перша з них була розрахована на підготовку магістрів за спеціальністю «Економічна геологія», 
друга – на підготовку магістрів за спеціальністю «Геохімія і мінералогія». 

Курс «Експертиза коштовного та декоративного каміння» загальним обсягом навчального 
часу 108 год. поставив на меті навчити студентів кваліфіковано проводити експертну оцінку 
каменесамоцвітної сировини і виробів з неї та засвоїти основні закони розвитку світового 
ринку коштовного та декоративного каміння. Серйозна увага в курсі приділялася особливостям 
маркетингу і методам торгівлі, нормативно-правовим і законодавчим аспектам видобутку, 
виробництва і використання дорогоцінного каміння. 

Курс «Художня обробка та дизайн природного каміння» загальним обсягом навчального 
часу 90 год. передбачав розвинути у студентів цілісне уявлення про художньо-естетичні 
особливості обробки каменесамоцвітної сировини, послідовність і методи вирішення 
технологічних процесів, ефективне використання природних властивостей самоцвітів. 

Фінальною частиною опанування дисципліни було виконання залікової експериментальної 
роботи, в який кожен студент розробляв власну художню ідею виробу, його дизайн, технологічну 
схему обробки, брав безпосередню участь у виготовленні і монтажі. Саме участь студентів у 
виробничому процесі надала можливість розвитку їх творчості, пошуку нових ідей і самореалізації.  

Кращі авторські роботи студентів неодноразово приймали участь у різноманітних конкурсах 
каменерізного і ювелірного мистецтва. Зараз вони експонуються у геологічному музеї КНУ. 

У 2013 р. викладання цих дисциплін на факультеті було припинено. Замість них в програмах 
підготовки магістрів за спеціальністю «Геохімія і мінералогія» було введено 2 дисципліни – 
«Дорогоцінне та декоративне каміння України», тільки лекції і самостійна робота (всього 
108 год.) і «Експертиза та діагностика дорогоцінного, декоративного каміння та дорогоцінних 
металів», тільки лабораторні і самостійні роботи (всього 108 год.). Це нині суттєво звузило 
обсяг запропонованих факультетом знань, необхідних для цілісної підготовки гемологів. Більш 
того, експертиза металів ніколи не входила до завдань гемології як науки. 

Слід відмітити, що проведений нами моніторинг серед майбутніх абітурієнтів показує, що 
понад 50% розраховують отримати знання з гемології, а понад 40% бажають отримати диплом 
за спеціалізацією «Гемологія». 

Отже, гемологічні знання в ринкових умовах є затребуваними, тому введення 
спеціалізації«Гемологія» є цілком обґрунтованим і реальним. Це значно покращить показники конкурсу 
на нашому факультеті та відкриє нові шляхи реалізації професійних послуг на ринку професій.  
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БАЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК «ЖИРНОВСКАЯ» САРАТОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

 
Полевые практики выполняют существенную роль в формировании геологического 

мировоззрения будущих специалистов. По результатам личного участия в полевых работах 
студенты представляют первые самостоятельные научные сообщения, отчеты по курсовым и 
дипломным работам. Совместное участие сотрудников и студентов в полевых изысканиях и в 
последующих камеральных работах способствует созданию неформальной, общей 
профессиональной ауры. Такое полевое взаимодействие в чем-то аналогично эффекту 
«соударения умов», практикуемом в ряде западноевропейских университетских колледжей. 



 84

В системе полевых практик особое место, в учебно-методическом отношении, занимали 
базы учебных полигонов. К середине семидесятых годов прошлого века существовало четыре 
полигона, на территории которых проходили полевую практику студенты геологического 
факультета: Южноуральский (Кувандык - Медногорск), Саратовский, Северокавказский (ст. 
Даховcкая) и Жирновский [1]. В настоящее время полному пониманию "база практик" 
Саратовского университета соответствует лишь Жирновская. Это связано как с относительной 
обеспеченностью базы соответствующей инфраструктурой, так и доступностью для понимания 
геологического строения территории полигона студентами разного уровня подготовки. 

Учебная практика по геологическому картированию в довоенное время и в конце сороковых 
годов проходила в районе г. Саратова, а также в виде автомобильных выездов в район горы 
Большое Богдо или по правому берегу Волги (от г. Саратова до г. Камышин Волгоградской 
обл.). В 1952 году было решено проводить полевую практику в пределах рабочего поселка 
Жирное (ныне – г. Жирновск Волгоградской области, 200 км ЮЗ от г. Саратова), где в конце 
сороковых годов геологом П.М. Быстрицкой, по результатам структурно-геологической 
съемки, были открыты структуры перспективные на нефть и газ (Линевская, Жирновская и 
Бахметьевская). В 1949 году была получена нефть из каменноугольных пород, а в 1953 году – 
из девона. Основателями Жирновского учебного полигона заслуженно считаются доценты 
С.П. Рыков и Г.С. Карпов, проводившие геолого-съемочные работы в пределах правобережного 
Поволжья и низовьев Дона. Первая, временная площадка для Жирновской базы несколько лет 
располагалась в устье Мельничного оврага (Google Earth: 50°58'51.71"С, 44°45'37.13"В), что 
оказалось не удобным в связи с быстро разрастающейся нефтегазовой инфраструктурой и 
приближением окраин разраставшегося города. Через несколько лет она была перенесена на 
3 км севернее, в устье Большого Каменного оврага на террасу р. Медведица (Google Earth: 
51°0'33.90"С, 44°45'47.43"В), где и находится по настоящее время.  

До начала 80-х годов база являлась временной структурой и ежегодно все имущество 
полностью вывозилось. Позже началось постепенное формирование стационарного лагеря: 
появились скважина для обеспечения водой, газопровод с попутным газом от промысла, 
несколько постоянных жилых и складских помещений. В момент наивысшего расцвета (1987-
89 гг.) база принимала до двух сотен человек, последние 8 лет – только студентов-геологов в 
количестве 70-120 чел. На территории полигона постоянно проводятся: профильная практика 
по геокартированию и практика бурению, что обусловлено возможностью использования 
ремонтных мастерских БК «Евразия» и действующих буровых в радиусе до 100 км. 

Большим “плюсом” Жирновского полигона являлась его непосредственная приуроченность 
к нефтегазоносной структуре, на которой проводило работы Жирновское НГДУ. Тесное 
сотрудничество с ним оказалось весьма полезным и позволяло решать большинство 
хозяйственных задач. Акционирование нефтегазовой промышленности в регионе в 90-х годов и 
приход в управление менеджеров «нового поколения», привело к свертыванию латерального 
обеспечения базы и к постепенной переориентации на государственное обеспечение ее 
потребностей со всеми сопряженными сложностям (закупки по 94-ФЗ и т.д.). 

В составлении крупномасштабной геологической карты (1:25 000) полигона площадью 
около 50 км2, графических приложений и объяснительной записки к ней принимали участие 
студенты всех геологических специальностей, а ранее – студенты – геоморфологи 
географического факультета и учащиеся геологоразведочного колледжа СГУ. Сроки полевой 
практики по геокартированию составляли от шести недель (70-80-ые годы) до четырех-пяти в 
настоящее время (в зависимости от направления подготовки). В 60-70-ые годы практика по 
геокартированию в условиях плитного комплекса (4 недели, Жирновск) дополнялась практикой 
в пределах современной горно-складчатой области (2 недели, ст. Даховская). На Жирновском 
полигоне также проводилась практика по методам геофизических исследований, а до 1990 г. 
полигон был основным для инженерно-геологической и гидрогеологической практик. 

В 1994 году и в период 1999-2000 и 2002-2004 гг. Жирновская практика не проводилась по 
причинам кадрового и финансового характера. С 2005 г. деятельность базы возобновились - 
сейчас на основе Жирновского полигона проводятся полевые практики (по геокартированию, 
бурению, экологической геологии) и преддипломные практики специалистов. 

Геологическое строение территории Жирновского полигона показательна для плитного 
комплекса древней платформы. В пределах полигона представлена активно формирующаяся 
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антиклиналь, ярко выраженная в современном рельефе, к которой приурочено уникальное 
многопластовое месторождение углеводородов. Здесь стратиграфический разрез 
прослеживается по серии субпараллельных оврагов (Большой и Малый Каменные овраги и др.), 
прорезающих вкрест протирания крутое крыло структуры, что, наряду с карьерными 
разработками, позволяет проследить интервалы пород каменноугольного, юрского, мелового, 
неогенового и четвертичного возраста. По серии разрезов студенты могут увидеть особенности 
залегания слоев и представить фактические данные о строении структуры, ее элементах и 
прямой флексуре, осложняющей западное крыло. В разрезах представлены разные типы 
осадочных образований: морские, прибрежно-морские, континентальные (озерные, 
аллювиальные), ледниковые (со спектром метаморфических и магматических пород). 

По итогам практики, при защите составленной геологической карты, у каждого студента 
есть возможность представить себя первооткрывателем нефтяного месторождения, решив 
задачу геолога П.М. Быстрицкой - поставить на своей карте точку, где рекомендуется 
пробурить первую поисковую скважину на нефть. 

На Жирновском учебном полевом полигоне, помимо решения традиционных проблем 
бытового характера (улучшения среды обитания на базе практик), решаются следующие 
аспекты учебно-методического характера: - выработка самостоятельности и ответственности 
студентов на всех стадиях полевых исследований в соответствии с действующими 
регламентами; - обеспечение бригад студентов современным навигационным и 
телекоммуникационным оборудованием; - формирование типовых коллекций петро- и 
литотипов, в виде штуфов, аншлифов и шлифов с эталонным описанием; - оснащение полевой 
базы экспресс - лабораторным оборудованием; - использование полевого материала в 
исследовательской деятельности студентов. Продолжается научное изучение геологических 
объектов полигона палеонтолого-стратиграфическим и палеомагнитными методами. 
 

1. Саратовская высшая геологическая школа: к 75-летию геологического факультета Саратовского 
государственного университета и 70-летию НИИ геологии СГУ / Составители: Л.А. Годин, 
В.Н. Семенов.- Саратов: Издат. центр «Наука», 2007. - 256 с. 2. Учебная практика по геокартированию: 
страница кафедры палеонтологии. - сайт СГУ: http://www.sgu.ru/node/64423 
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ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ГЕОЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КРИВБАСУ  

 
Криворізька агломерація простежується у вигляді смуги довжиною більше 100 км на схід від 

залізорудного родовища. На території близько 330 км2 сконцентровані найбільші 
гірничодобувні й переробні підприємства України. Процеси інтенсивного видобутку руди у 
Криворізькому залізорудному басейну (Кривбасі) проходять у зоні впливу Криворізько-
Кременчуцької шовної зони Українського щита, супроводжуються широкомасштабними 
екологічно небезпечними подіями геомеханічної природи, що приводить до утворення 
підземних порожнин та карстів, зсувних ділянок, підземних водних потоків, зон підтоплення й 
інших небезпечних явищ. На території Кривбасу широко поширені зони тріщинуватості, що 
мають природну та штучну обводненість, які можуть викликати купоління нашарованих порід. 
Крім того, диз'юнктивні порушення є джерелами для витоків високомінералізованих вод зі 
шламонакопичувачів у шарові відкладення ґрунтів.  

Ці факти свідчать, що проблема вивчення наслідків гірничо-геологічних умов експлуатації 
залізорудних родовищ і, зокрема, виявлення розривних порушень і розущільнених зон 
тектонічного й літологічного характеру є на сьогоднішній день досить актуальним завданням 
техногенної та екологічної безпеки в Кривбасі й, у першу чергу, у м. Кривій Ріг [1].  
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Для її розв'язання автори пропонують на першому етапі виконати аналіз і синтез доступних 
в інтернеті космознімків з виділенням найнебезпечніших місць території Кривбасу. На 
другому, разом із Центром аерокосмічних досліджень НАН України, проаналізувати 
космознімки високої розрізнювальної здатності з архіву Європейського космічного агентства. 
За результатами обробки й інтерпретації космознімків з використанням ГІС-програм необхідно 
створити попередні карти аномальних зон: карти Кривбасу масштабів 1:50000 - 1:5000, за 
якими (після проходження експертної оцінки гірничо-геологічними фахівцями) потрібно 
виділити ділянки для завірки наземними геофізичними методами.  

Польові дослідження планується виконати вже апробованими методами: 
електророзвідувальними в модифікації аудіомагнітотелуричного зондування (АМТЗ), 
вертикального електричного зондування (ВЕЗ), електропрофілювання (ЕП), резонансно-
акустичного профілювання (РАП). Сейсморозвідку методом спільної глибинної точки (СГТ) та 
заломлених хвиль (МЗХ) в комплексі з біолокаційною зйомкою для визначення глибин 
залягання рівня ґрунтових вод в умовах їх порушеного режиму, виявлення об'єктів, які 
негативно впливають на процес підтоплення території, розвиток карстових порожнин, зсувно-
здвигових процесів та моніторингу динаміки їх зміни.  

Виконання досліджень у послідовності намічених етапів і запропонованого комплексу 
геофізичних методів дозволить оцінити можливість і достовірність аерокосмічних зйомок для 
картування підземних техногенних порожнеч, карстових утворень, зсувних ділянок, провально-
зрушених явищ, а також прогнозувати інші екзогенні геологічні процеси на недоступних для 
наземних зйомок ділянок з метою розробки заходів щодо попередження аварійно-небезпечних 
ситуацій на території Кривбасу.  

На закінчення необхідно відзначити, що без комплексних досліджень, оцінка геоекологічних 
проблем Криворізького залізорудного басейну буде не повною та призведе в подальшому до 
значних додаткових матеріальних і фінансових втрат як регіону, так і держави в цілому.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ КРИСТАЛОГРАФІЇ ЦИРКОНУ 

 
Циркон – один з найпоширеніших акцесорних мінералів, він зустрічається майже в усіх 

типах порід: магматичних, метаморфічних, осадових. Тому він є важливим мінералом, 
насамперед, для з’ясування генезису кристалічних порід, кореляційних побудов, 
радіогеохронологічних досліджень, визначення областей зносу, пошуків корінних родовищ і, 
власне як корисна копалина. Саме тому він є одним з досить добре вивчених мінералів. 

Одна й досить наглядна особливість циркону – це форма виділень мінералу. Він належить до 
відносно рідкісних мінералів, які часто ростуть у вигляді багатогранників. Хоч вважається, що 
циркон утворюється на всіх стадіях кристалізації породи: як в умовах вільного, так і 
утрудненого росту. Загальне пояснення високого ступеня ідіоморфізму виділень циркону 
криється в значній кристалізаційній силі мінералу, яка обумовлена компактністю і відносною 
простотою його структури, сильними зв’язками між катіонами тощо. 

Загалом для циркону характерні як поодинокі кристали (від дрібних до 10 см і більше), так і 
їх зростки, рідше зерна. Утворює він і найрізноманітніші агрегати, найтиповішими серед яких є 
агрегати неправильної форми, пластиноподібні, частково радіально-променисті (малакон, 
циртоліт та інші рідкісноземельні різновиди), а також землисті скупчення та натічні форми 
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(аршинвіт) [1]. Циркон, як правило, утворює кристали із змінним (від 1 до 5) співвідношенням 
видовження кристалу до його ширини. Вважається, що саме це співвідношення відображає 
швидкість його кристалізації. 

Численні дані з морфології цирконів свідчать про велику інформативність 
кристаломорфологічного аспекту досліджень, розглядаючи останній як джерело відомостей 
щодо умов кристалізації вміщуючих його порід. Систематичне вивчення типоморфізму форми 
циркону призвело до створення так званої "Пюпін-діаграми" [2], яка хоч і зазнає критики, проте 
широко використовується при вивченні магматичних утворень [3]. Дещо спрощений характер 
інтерпретації морфології кристалів циркону - зв’язок відносного розвитку граней призми з 
температурою кристалізації, а граней дипіраміди з хімічними факторами - був поставлений під 
сумнів Г. Ваврою [4], що запропонував більш складний метод визначення, пов’язавши відносні 
швидкості росту простих форм кристалів циркону з кристалізаційною кінетикою середовища 
мінералоутворення. А. Бенісек і Ф. Фінгер [5] також показали, що саме сукупність факторів 
істотно впливає на розвиток граней призми на кристалах циркону. 

Все ж існує декілька проблемних питань щодо кристаломорфології циркону з різних 
кристалічних порід: 

1. Циркон кристалізується в дитетрагонально-дипірамідальному виді симетрії 
тетрагональної сингонії, в якому можливі пять типів простих форм: пінакоїд, тетрагональні 
призми, дитетрагональні призми, тетрагональні піраміди і дитетрагональні дипіраміди. Якщо 
звернутися до добре відомих і найбільш повних мінералогічних і кристалографічних довідників 
[1, 6], то кількість встановлених достовірних простих форм на кристалах циркону невелика – до 
15. Поширених форм габітусного значення ще менше – серед них домінують дві тетрагональні 
призми {110} і {100}, одна тетрагональна дипіраміда {111} і одна дитетрагональна дипіраміда 
{311}. За даними досліджень І.І. Шафрановського [1] порядок морфологічної і структурної 
важливості простих форм кристалів циркону такий – {111}, {110}, {100}, {311}, {331}, {101}. 
Згідно концепції періодичних ланцюжків зв’язку П. Хартмана і В. Пердока [7-9] лише перші дві 
форми можуть бути утворені так званими F-гранями, тим не менше майже всі встановлені 
форми на кристалах циркону складені плоскими гранями. Оскільки саме такі відхилення (від 
порядку важливості і розвитком плоских граней більшості простих форм) вказують на суттєвий 
вплив середовища мінералоутворення на форму кристалів, то необхідним є детальний аналіз 
поширення всіх встановлених простих форм та їх комбінацій на кристалах циркону, який поки 
що не виконано. 

2. Часи піку гоніометричних досліджень кристалів циркону багатьма мінералогами і 
кристалографами залишилися далеко в минулому і майже всі вони зібрані В. Гольдшмідтом в 
Атласі кристалічних форм (158 зображень кристалів циркону і перелік простих форм) [6]. В 
наступних дослідженнях кристалів циркону частіше використовувався метод споглядального 
порівняння його морфології з відомими даними, в тому числі з Атласу кристалічних форм. Таке 
вивчення морфології багатогранників циркону не може вважатися коректним. Зокрема це 
стосується вивчення кристаломорфології циркону із кристалічних порід України. Можна 
навести не більше десятка публікацій про гоніометричні дослідження кристалів українського 
циркону [10, 11]. 

3. Циркон зустрічається в різних магматичних породах, проте він найбільш частий в 
нефелінових сієнітах, сієнітах та їх пегматитах, гранітах та їх пегматитах. Циркон утворює в 
цих породах майже ідеальні тетрагональні багатогранники: в кислих гірських породах часто 
виростають видовжені і переважно призматичні кристали, а в більш лужних породах – коротші 
і дипірамідальні кристали. Однак істинна причина такої їх різної морфології в залежності від 
середовища кристалізації (роль кремнекислоти чи інших компонентів) остаточно не з’ясована. 

4. Популярна кристалогенетична схема циркону І. Костова [12], в основі якої лежить 
швидкість росту його кристалів, є суперечливою. Вона, як і відома морфологічна класифікація 
циркону Д. Пюпіна [2], не відображають всього різноманіття морфології кристалів мінералу. 

5. Майже відсутня кореляція анатомії і огранування кристалів циркону, яка би базувалася на 
основі інструментальних досліджень. Тобто як слід не прослідкована еволюція форми 
кристалів циркону із різних порід. Створення такої схеми кореляції суттєво доповнило би 
дослідження детритових цирконів, що проводяться з метою реконструкції геологічних 
обстановок утворення останніх та визначення областей зносу. 
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6. Відкритим залишається питання про рідкісну форму на кристалах циркону – пінакоїд. 
Коли грані цієї форми ускладнюють габітус його кристалів? 

Навіть з переліку вище означених питань зрозуміло, що розробка положень типоморфізму 
форми кристалів циркону ще далека від завершення. 
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 «КАРБОНАТНАЯ ПОСТРОЙКА» В ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ПЛЯЖНОЙ ЗОНЫ  

БУХТЫ ЛАСПИ — ПРОДУКТ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИТОСФЕРЫ, 
ГИДРОСФЕРЫ, АТМОСФЕРЫ И БИОСФЕРЫ (ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА)  

 
Районом изучениясовременной газовой дегазации и процессов карбонатизации является 

бухта Ласпи. Участок струйного выделения газа, приурочен к центральной части бухты, где она 
несколько вдается в побережье. Струйки пузырьков газа выходят со дна на расстоянии 15.0-
20.0 м от береговой линии. Берег напротив выходов газа представляет собой клиф, высотой 
около двадцати метров. Нижняя часть подводной абразионной террасы сложена коренными 
породами таврической серии, на ней залегают пляжные галечники. Прямолинейная береговая 
линия и смятие пород таврической серии свидетельствуют о наличии тектонической зоны, с 
которой связано поле струйного выделения газовых флюидов.  

Наблюдения за выходами газа проводились в летний период в течении восьми лет. За это 
времяместоположение конкретных точек выходов пузырьков газа и их количество менялось, но 
сам участок дегазации остался приблизительно в тех же границах. Его общая площадь 
составляет около 500 м2. Большая часть выходовпузырьков газа находится на поверхности 
скального образования, представляющего собой  ассиметричный вал. Он имеет протяженность 
30.0 м, ширину10.0 м и высоту не больше 0,5 м, и характеризуется пологой наклонной 
поверхностью в сторону открытого моря и крутым (до 70 градусов) уступом со стороны берега.  
Вал вытянут вдоль простирания береговой линии. В местах выхода газа отмечаются небольшие 
воронки (0,5 - 1,5 см), окруженные миллиметровыми валиками, которые в западной научной 
литературе получили названия покмарки. 

Завремя изучения процессов дегазации в бухте Ласпи в разные годы насчитывается от 10 до 
20 точек струйных выходов газа. В среднем из точки дегазациинаблюдается поток от 30 до 80 
пузырьков газа за одну минуту, размеромот 5.0 до 15.0 мм (возможно существуют и более 
мелкие пузырьки). В течении дня количество выбросов из одной точкинаблюденияизменяется 
как в большую, так и в меньшую сторону. За период наблюдения установлен факт увеличения 
размеров пузырьков и объемов выбросов газа в периодыноволуний и полнолуний. 

По данным анализов, состав углеводородов в газе принципиально не отличается от флюидов 
глубоководных сипов Черного моря.Главным компонентом его является метан. Наличие 
невысоких концентраций этана и пропана в пробах, непостоянство газового состава во времени 
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ипульсирующий характер выделения его из пород таврической серии является доказательством 
глубинного генезиса дегазации. Пробы воды, отобранных из точек струйной дегазации в 
пляжной зоне бухты Ласпи, имеют сильный запах сероводорода, который является одним из 
компонентов газового флюида. Его поступление из недр составляет не более первых процентов, 
но этого достаточно для создания анаэробных условий около выходов пузырьков газа в 
карбонатной постройке. Учитывая, что выходы газа на дне бухты происходят непосредственно 
из толщи пород таврической серии, следует полностью исключить возможность образования 
сероводорода в результате разложения современной органики.  

Интересно геологическое строение площади выходов дегазации в бухте Ласпи. На 
слабоволнистой поверхности вала имеются места покрытые тонким слоем желеподобного 
матасеровато-розового цвета. Под матами поверхность отложений перекрыта тонкой (1.0 -
 3.0 мм) пористой корочкой игольчатого арагонита серовато-белого цвета с шелковистым 
блеском на изломе. Изучение образцов из средней и нижней части валообразной постройки 
показало, что она сложена конгломератами и гравелитами на карбонатном цементе. Они имеют 
слабовыраженную слоистость, повышенную пористость и содержат большое количество 
мелких створок двухстворчатых моллюсков и трубок серпул. Литологический состав 
обломочного материала не отличается от галечников пляжа, а разница вгранулометрическом 
составеи более хорошей сортировке. Цементом конгломератов и гравелитов является желто-
белая карбонатная пленка мощностью от 0,5 мм до 5.0 мм, которая находится вокруг галечного 
материала. Часть пленочного цемента представлена волокнистым арагонитом белого цвета. На 
поверхности гальки известняков и в пустотах цемента конгломератов встречаются звездчатые 
сростки кристаллов арагонита (размером 2.0 – 4.0 мм) и новообразованияпрозрачного кальцита 
призматической формы до 3,0 мм.  

Данные сравнительных геохимических анализов микрокомпонентов цемента и известняка из 
галек конгломератов показали, что содержание меди, свинца, никеля, кобальта, цинка, 
стронция, бария, фосфора, ванадия и бора в карбонатном цементев несколько раз выше, чем в 
галечниковом материале. Повышенные содержания этих элементов характерны для 
современных глубинных карбонатных построек Черного и других морей.  

В зоне выхода метана бухты Ласпи происходит его частичная переработка метанотрофными 
бактериями с сообществом архей в органическое вещество и углекислый газ. Поэтому процессам 
накопления галечников сопутствуют процессы их «мгновенного» диагенеза, т.е. превращения в 
конгломераты. Поступление галечного материала с волновыми процессами на поверхность 
карбонатной постройки и его цементация происходят одновременно. На высокую скорость 
цементации указывают многочисленные находки в центральной части постройки крупных 
кристаллов арагонита и кальцита, мелких створок раковин двухстворчатых моллюсков и серпул. 
В наше время возможность таких высоких скоростей образования карбонатного цемента 
подтверждаются экспериментами, проведенными в институте микробиологии РАН. Всего 
несколько часов требуется для того чтобы чехлы бактерий окаменели. В сезон активных 
динамических процессов, связанных с зимними штормами, часто происходит разрушение 
карбонатной постройки и на пляж выбрасываются плитчатые глыбы конгломератов. За 
небольшой промежуток времени к летнему периоду зона дегазации залечивает свои «раны» за 
счет жизнедеятельности биологических сообществ. Можно считать, что вал вокруг полей 
струйной дегазации углеводородов, сложенный конгломератами, является своеобразной 
«карбонатной постройкой» бухты Ласпи - аналогом глубинных построек Черного и других 
морей. Здесь органическое вещество и карбонаты являются продуктом взаимодействия 
литосферы (источника поступления гидротермальной энергии и газов из недр), гидросферы 
(среды образования), атмосферы (газовых пузырьков углеводородов, сероводорода и углекислого 
газа) и биосферы (строителей карбонатных построек и биогенного органического вещества).  

В бухте Ласпи с валообразной «карбонатной постройкой» связан местный «оазис жизни». Его 
богатство и разнообразие животного и растительного мира резко отличается от почти 
безжизненного окружения пляжных отложений галечника, гравия и песка. В «оазисе жизни» 
большая часть поверхности покрыта зарослями бурых и красных водорослей, колониями 
мшанок, на которых также отмечены микробные маты розовато-серого цвета. Они цементируют 
галечниковую часть «карбонатной постройки» в виде корки и консолидируют ее отдельные части 
в единое целое. Мшанки покрывают галечный материал, створки моллюсков, трубки серпул и 
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нижние части водорослей карбонатными сотовыми ячейками. Водорослевой покров и колонии 
мшанок являются своеобразной защитой «карбонатной постройки» от поверхностного волнового 
разрушения. Малоизученной является роль сверлящих организмов и водорослей, которые 
создают повышенную пористость в поверхностном цементном покрове и верхней части галек 
известняка. Возможно, эти поры являются местом обитания для микроорганизмов, а карбонатный 
материал их растворения используется для образования цемента конгломератов. В большом 
количестве на поверхности постройкивстречаются карбонатные трубки полихет. Это 
червеобразные закрученные раковинысерпул и спиральные кольца спиробусов. Их трубки 
характеризуются довольно крупными размерами, массивной скульптурой, а в их центральной 
части часто отмечаются налеты органики черного цвета. Подобноеодин из авторов наблюдал на 
стенках серпул из пород верхнего мела и миоцена. Возможно, это следы их симбиоза с 
метанотрофными микроорганизмами, производящими сложные биоуглеводородные соединения. 
Перерабатывая метан, микроорганизмы создают биопродукцию для начального звена пищевой 
цепочки, в конце которой находятся бентоядные рыбы.  

В заключение следует отметить, что карбонатная постройка в подводной части пляжной 
зоны бухты Ласпи является уникальным геолого-биологическим объектом. Ее образование, как 
и подобных построек на дне морей и океанов, происходило в зоне соприкосновения и 
взаимодействия литосферы, гидросферы, атмосферы (пузырьки газа) и биосферы. Общим для 
них является образование карбонатного вещества в местах дегазации метана из недрпри 
наличии бактериальных матов с метанотрофными археями. Различный внешний вид 
карбонатных построек связан с физико-географическими условиями их формирования. Кроме 
разной внешней формы, возможно, они будут характеризоваться разным изотопным составом 
углеводорода и геохимией. Это объясняется образованием карбонатного цемента построек 
пляжной зоны бухты Ласпи в кислородной среде, а карбонатных матов и труб на больших 
глубинах в восстановительных условиях сероводородной зоны. 
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ЗЕМЛЕТРУСИ ЛЬВІВЩИНИ ТА ВИДОБУВАННЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ  
 
Україна за рахунок видобування нетрадиційних енергетичних ресурсів, зокрема сланцевого 

газу, прагне стати енергонезалежною державою. Тому важливим з точки зору екології та 
подальшого сталого розвитку територій, на яких буде видобуватися сланцевий газ, є дослідження 
впливу процесу видобування на сейсмічність території. В Західній Україні сланцевий газ 
планують видобувати на Олеській ділянці, яка займає значну територію Львівської області. За 
даними карти загального сейсмічного районування територія Львівської області віднесена до 6 
бальної зони. За історичними і церковними літописами з 1000 року н. е. на території сучасної 
Львівської області відомі ряд землетрусів з інтенсивністю в епіцентрі І0=5-6 балів. Перші згадки 
про сейсмічні прояви на цій території були у 1578 р., історик Є. Петрушевич про це писав, що 
земля сильно тряслася у Львові на відстані 5 миль. Ще одна згадка І. Крип’якевича і 
І. Свенцицького говорить, що земля тряслась так, що вози на рівній дорозі перекидалися. 
Історичні згадки про сейсмічні події на території сучасної України і прилеглих територій зібрав і 
дослідив С.В. Євсєєв у книзі [1]. Деякі сейсмічні події з [1] пізніше були віднесені ним до зони 
Вранча (Румунія, І0=7-9 балів за шкалою MSK-64), які відчувалися у Львові з І0 3-5 балів. За 
браком макросейсмічних даних землетруси 1832 і 1835 рр. недостатньо вивчені, тому їх 
иісцеположення є суперечливим. Землетрус 11.10.1619 р. з І0 5 балів, можливо, був спричинений 
падінням боліда, історичний літопис вказує, що земля тряслась, склянки падали на землю, шкло з 
рам повипадало, люди були у великім страху, з’явилася на небі мітла. Таким чином, 
проаналізувавши дані літературних джерел, на території Львівщини відбулися 9 землетрусів, для 
трьох з них визначено координати гіпоцентру, енергетичні тавогнищеві характеристики: 1670 р. 
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(Шкло, φ=49,900, λ=23,600, І0=6, М=5,2, Н=8 км), 1875 р. (В. Мости, φ=50,300, λ=24,200, І0=6, 
М=5,4, Н=18 км), 2007 р. (Комарно, φ=49,600, λ=23,740, М=2,3, Н=6,2 км).  

Територія Західної України, складовою частиною якої є Львівська область, розташована в 
зоні контакту Східноєвропейської, Західноєвропейської платформ і Карпат, що є причиною 
деформаційних процесів, а відтак і сейсмічності у регіоні. За даними GPS спостережень, ця 
частина території, як і весь Карпатський регіон, зазнає стиску в напрямку, перпендикулярному 
до Карпат. Діаграми тріщинуватості порід в районі Бібрка–Винники Львівської області також 
вказують на обстановку стиску даної території [2]. Вектори напружень у породах земної кори 
цього району мають напрямок з південного заходу на північний схід, і з південного сходу на 
північ. Землетрус 1786 р. (Краків, І0=8 балів), який відчувався у Львові з І0=4 бали, мав напрям 
руху земної поверхні з заходу на схід. Напрям руху під час землетрусу у В. Мостах, 1875 р. у 
Львові був з півдня на північ, тривалість струшування 6 с, а у В. Мостах – 30 с. Такий 
напружений стан земної кори кореспондується з векторами напружень у гірських породах 
цього району і з сучасними рухами земної кори регіону. 

Тектонічна позиція Олеської ділянки в межах Львівської області складна, по ній проходять 
Рогатинський, Сокальський, Белз-Балучинський, Рава-Руський, Андрушівський, Ямпільський 
та інші розломи, деякі з них відрізняються диференційованими активними вертикальними 
голоценовими рухами. Розломи розбивають фундамент ділянки на різноранжовані блоки (від 
опускань до піднять) [3]. За картою [3] на північній схід від Львова розташована зона 
аномальних змін градієнтів швидкостей сучасних рухів земної кори, це є доказом того, що на 
даній території в минулому могли відбуватися землетруси не тільки І0 5 балів, але і меншої 
сили, але через брак даних не були внесені в історичні та церковні літописи. 

За нашими дослідженнями [4] тектонічна позиція вогнища землетрусу у с. Шкло, 1670 р. 
знаходилась в зоні впливу Городоцього і Андрушівського розлому, на краю Шкло-
Великолюбінського морфоструктурного неотектонічного вузла, в зоні найвищих сумарних 
амплітуд голоценових піднять до +16 м. Очевидці свідчили, що на місці майбутнього епіцентру 
землетрусу був піщаний горб, а опісля з’явилося невелике озеро. У 1875 р. з І0 6 балів відбувся 
землетрус у Великих Мостах. Його тектонічна позиція дуже складна: 6, 5, і 4-бальні ізосейсти 
цього землетрусу витягнулись з півночі на південь вздовж Великомостівського розлому. 
Частина плейстосейстової області розташована у зоні впливу Червоноградського і Белз-
Балучинського розломів. Вогнище цього землетрусу розташоване в середині активного 
морфоструктурного неотектонічного вузла (сумарна амплітуда голоценових піднять +11 м), що 
оконтурюється з півночі – Червоноградським, з півдня – Андрушівським, зі сходу – 
Рогатинським, з заходу – Бердо-Нароль розломами. Саме по лінії розлому Бердо-Нароль 
найвищі сумарні амплітуди голоценових піднять (до +16 м) і вздовж цієї лінії до м. Чернівці 
даний землетрус відчувався з І0 4 бали. І ще один землетрус з М=2,3 відбувся у 2007 р. поблизу 
с. Комарно Львівської області. Тектонічна позиція вогнища цього землетрусу (Н=6,2±0,4 км.) є 
такою – субвертикальний регіональний ступінчатий Городоцький розлом з впливом локального 
субвертикального розлому, який його перетинає на глибині приблизно 6÷7 км. Вогнище даного 
землетрусу розташоване в районі максимальних амплітуд голоценових опускань (-2 м). Для 
дослідження процесів утворення розривів в джерелі землетрусу 2007 р. аналізувались його 
хвильові форми за методикою [5]. Знайдено напрямок розривів: перший буде в азимуті 3000, 
другий – 800. Аналіз цих даних в співставленні з тектонічною картою району вказує, що 
основний розрив співпадає в плані з напрямком Городоцького розлому, а другий має напрямок 
вектора напружень у гірських породах земної кори (з південного заходу на північний схід). 

На території США видобування сланцевого газу відбувається протягом декількох десятків 
років, щоразу вдосконалюючи технологію цього процесу, а також проводяться дослідження 
впливу процесу гідророзриву на стан довкілля і сейсмічність території. Так, експерти з 
університету Колумбії і Оклахоми [6] вказують на прямий зв'язок між розробкою покладів 
сланцевого газу і збільшенням кількості землетрусів в ряді штатів США. В 11 раз збільшилась 
кількість землетрусів І0 до 5 балів на схід від Скалистих гір, в 25 раз – у Оклахомі, яка є 
практично асейсмічною. За 8 місяців розробки сланцевого газу в м. Блекпул зафіксовано 50 
землетрусів. Фірма розробник провела спеціальні дослідження, де у своєму звіті [7] вказала на 
очевидний зв'язок між процесами буріння і сейсмічністю, що привів до пошкодження шарів 
ґрунту. Дослідники з університету Колумбії вважають [6], що довготривале використання 
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методу гідророзриву пласта може негативно вплинути на розломи земної кори. Таким чином за 
цими даними видобування сланцевого газу у Львівській області, яка є сейсмоактивною, може 
привести до збільшення кількості землетрусів, а отже до кумулятивного збільшення 
тріщинуватості. У Львівській області запаси питних вод, як правило, зосереджені поблизу 
розломних структур, гідророзрив планують також робити в безпосередній близькості від 
розломів. Отже, тектонічна роздробленість регіону, тріщинуватість та активні неотектонічні 
рухи сприяють інтенсивному водообміну між горизонтами, а технологія гідророзриву пласта 
при видобуванні сланцевого газу і кумулятивний ефект від збільшення кількості землетрусів 
загрожує забрудненням питному басейну району. 

Це дослідження свідчить про сучасну сейсмічну активність цього району. Сейсмічність і 
складна гідрогеологічна ситуація є важливими чинниками при уточненні рівня та характеру 
сейсмічної і екологічної небезпеки даної території при розробці покладів сланцевого газу.  
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ПРИРОДА ЗАБАРВЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ПІГМЕНТІВ КРИВОРІЗЬКОГО 

БАСЕЙНУ 
 

Фізичне явище кольору мінеральних фарбників пояснюється здатністю їх залежно від 
хімічного складу і фізичної структури поглинати або відбивати більшу або меншу частину 
енергії у поданій ділянці видимого спектру. Кількість відбитого і переломленого світла 
залежить від показників переломлення двох середовищ, що розділяються поверхнею. Якщо 
показники переломлення двох речовин однакові, то відбиття не відбувається, при різних 
показниках частина світла відіб'ється, а частина переломиться. Пройшовши через частки 
пігменту, показники переломлення яких відрізняються від показників переломлення сполучної 
речовини, світло розділиться на відбитий і переломлений. Відбите світло при цьому офарбиться 
і вийде на поверхню, а переломлене пройде всередину барвистого шару, де зустріне частки 
пігменту і також відіб'ється і переломиться. Таким чином, світло відіб'ється від 
поверхні,пофарбованої у колір додатковий тому, що поглинається пігментом. 

Мінеральні пігменти Криворізького басейну – мінерали і мінеральні агрегати 
ідіохроматичного типу забарвлення з високою концентрацією до (70% заліза) хімічного 
елементу-хромофору. За допомогою використання кольорометричних методів мінеральні 
пігменти були поділені на дві групи: хроматичні, тобто кольорові (селадоніт, рибекит, мартит, 
гематит, вохри, сурики, частково хлорит) і ахроматичні – білі (каолінізовані вохри), чорні 
(магнетит, шунгіт), сірі (хлорит, деякі різновиди натрієвих амфіболів). 

Для встановлення природи забарвлення мінеральних пігментів Криворізького басейну 
авторами використовувались спектри оптичного поглинання і дифузного відбиття зразків 
пігментів, представлених рудними і нерудними мінералами, з по різному орієнтованими, 
дрібними кристалами і порошковими агрегатами. Дослідження проводились за допомогою 
колориметричної системи XYZ, в якої використовуються „криві змішання”стандартних 
кольорів (червоного, синього, зеленого) з використанням координат кольору, які обчислюються 
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за розрахованими формулами. Для графічного зображення кольору використовувався 
кольоровий трикутник з прямокутними координатами x і y. 

На кольоровому графіку системи XYZ для мінеральних пігментів Кривбасувідображено 
положення головних мінеральних пігментів Кривбасу згідно з вичеслиним значенням довжини 
хвилі (λ) кожного зразка. На графіку фіксується положення мінеральних пігментів скупчено до 
центру, тобто білого кольору, за винятком гетиту и сурику червоного. Останні мінеральні 
пігменти не зазнали значних гіпергенних змін: їх положення на перефірії графіку, ближче до 
чистих спектральних кольорів підтвержує це. Інші мінеральні фарбники вміщують в різних 
частках домішки глиністих мінералів гіпергенезу і тому тяжіють до білого кольору - далі від 
основних спектрільних кольорів.  

Характеризуючи особливості кольорової тональності мінеральних пігментів найбільш 
зручно використовувати термін „насиченість основного тону”, який не ототожнюється з такими 
термінами як: „густина”, „інтенсивність”, насиченість” кольору мінералу. Яскравість теж має 
інший фізичний зміст. Вона відображає спільний коефіцієнт пропускання мінералом 
випромінювань і числено дорівнює координаті кольору Y. 

Якісними і кількісними характеристиками кольору мінерального пігменту є: довжина хвилі 
основного кольорового тону, його насиченість та ступінь просвітленості. Кольоровий тон 
хроматичних пігментів визначає назву кольору: зелений, червоний, жовтий, синій і ін. Просвітленість 
характеризує, наскільки той або інший хроматичний колір світліше або темніше іншого кольору, або 
наскільки даний колір близький до білого. Насиченість кольору характеризує ступінь відмінності 
хроматичного кольору від рівного йому по просвітленості ахроматичного. Якісною характеристикою 
ахроматичного кольору буде тільки його просвітленість. 

Різноманітне забарвлення мінеральних пігментів Кривбасу викликане поширенням 
найпродуктивнішого з хромофорів по кількості кольорів – залізу. Іони Fe2+, Fe3+, маючи 
особливі спектроскопічні особливості і фарбові якості, в багатьох структурних і кількісних 
сполуках обумовили утворення широкого спектру мінеральних барвників в породах 
Криворізького басейну. 

По класифікації забарвлення мінеральні пігменти Кривбасу поділяються на два типи. 
Тип мінеральних пігментів зі спектрами переносу заряду. 
Серед мінеральних пігментів Криворізького басейну до цього типу відносяться рибекіт, 

хлорит. Синє, сірувато-синє, зеленувато-сіре забарвлення рибекіту, хлориту обумовлено 
одночасним вмістом іонів Fe2+ і Fe3+, які пов’язані між собою електронною взаємодією при 
переносі зарядів (Fe2+→ Fe3+). Для рибекіта характерне виникнення двох смуг переносу зарядів 
різної енергетичної інтенсивності. Важливу роль при цьому має положення іонів в кристалічній 
структурі мінералу. Смуга переносу заряду Fe2+→ Fe3+ виникає при зчленуванні Fe2+ і Fe3+-
октаедрів лише по ребру. 

Тип мінеральних пігментів зі спектрами кристалічного поля. 
Для зон гіпергенезу залізорудних родовищ Кривбасу характерне різноманіття відтінків 

червоних, жовтих, бурих кольорів. Його обумовлює вміст Fe3+ у структурі мінералів, спектр 
оптичного поглинання кристалічного поля якого іноді накладається на спектри переносу заряду 
з участю того ж іону. У Криворізькому басейні до цього типу забарвлення відносяться 
мінеральні пігменти: вохри, сурики, (різних відтінків), гематит (мартит), гетит. 

Підпорядкований вплив на забарвлення пігментів Кривбасу має іон Fe2+. В кристалічній 
структурі селадоніту, кумінгтоніту октаедричний комплекс Fe2+ має максимум пропускання 
світла у зеленій частині спектру. 

Методи дослідження мінеральних фарбників використовуються в лабораторних заняттях, 
чим розширюють навчальні засоби геологічної освіти тощо. 

 
1. Платонов А.Н. Природа окраски минералов. - К.: Наукова думка, 1976. - 263 с. 2. Мацюк С.С., 

Платонов А.Н., Хоменко В.М. Оптические спектры и окраска мантийных минералов кимберлитов. - К.: 
Наукова думка, 1985. - 243 с. 3. Бахтин А.И. Породообразующие силикаты: оптические спектры, 
кристаллохимия, закономерности окраски, типоморфизм. - Казань: Изд. Казанского ун-та, 1985. – 180 с. 
4. Бахтин А.И., Горобец Б.С. Оптическая спектроскопия минералов и руд и ее применение в 
геологоразведочных работах. - Казань: Изд. Казанского ун-та, 1992. – 204 с. 5. Євтєхов В.Д., Мумряк 
М.І., Харитонов В.М., Меньшиков Д.М., Єдінок Д.Г. Рибекіт – новий мінеральний пігмент залізисто-
кремнистої формації Кривбасу // Коштовне та декоративне каміння. - 2000. – № 2.– С. 21-23. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДОНО- И ТОРОНООПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДВЕРЖЕННЫХ ТЕХНОГЕННОМУ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ  

(на примере г. Усть-Каменогорска, Восточный Казахстан) 
 
Усть-Каменогорск единственный город в Республике Казахстан, в селитебной части 

которого имеется большое количество радиоактивных аномалий связанных с техногенным 
загрязнением грунтов. Это загрязнение является историческим, а проблема ликвидации 
радиоактивных аномалий города вошла в Реестр экологических проблем Республики Казахстан 
утвержденный приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2004 - 
2015 годы от 04 февраля 2008 г. № 15. 

Общий анализ радиационной обстановки жилой зоны г. Усть-Каменогорск показывает, что в 
наибольшей степени радиоактивному загрязнению были подвержены территории районов, на 
которых до 50-60-х годов прошлого столетия функционировали доводочные фабрики бывшего 
треста «Калбаолово», которые находились в районе бывшего вокзала Риддерской железной 
дороги (ул. Бурова) и территории Восточно-Казахстанского технического университета 
им. Д. Серикбаева (лев. берег р. Комендантка. В период деятельности доводочных фабрик в 
г. Усть-Каменогорск в процессе обогащения уран-ториевого концентрата не имелось ни 
хвостохранилищ ни спецмогильников для хранения хвостов переработки концентратов. 
Поэтому они на территориях фабрик они рассредоточивались на пустырях вокруг самих 
объектов, в котлованах, а также использовались для засыпки рытвин, ремонта грунтовых дорог. 
Дальнейшая интенсивная застройка, рост плотности населения с одновременным расширением 
границ городской территории обусловило необходимость исключения возможного риска 
облучения людей и радиоактивного загрязнения окружающей среды. 

С целью создания системы мониторинга радоно- (тороно) опасности для населенных 
пунктов, с повышенным радиогеохимическим фоном как естественного, так и техногенного 
происхождения в Усть-Каменогорске в настоящее время проводятся исследования в пределах 
территорий, наиболее интенсивно подверженных радиационному загрязнению. Одним из таких 
объектов является территория вблизи главного корпуса Восточно-Казахстанского технического 
университета им. Д. Серикбаева. В ее пределах, на площади около 10 гектар, отмечается 
повышенный уровень мощности экспозиционной дозы до 350 мкР/час на поверхности и до 
1000 мкР/час на глубине в один метр. При этом, удельная активность радия в отдельных точках 
достигает 300 Бк/кг, тория – 3200 Бк/кг. Содержания радона в почвенном воздухе в зимний 
период зафиксированы на уровне 605 Бк/м3. Причем это явно заниженные оценки уровня 
радона, что связанно с промерзанием почвы и как следствие снижением ее проницаемости. 
Модельные расчеты по содержанию радия в почве говорят о величине генерации радона 
приблизительно в 20-25 раз больше измеренной величины радона. 

На сегодняшний день по периферии данной аномалии построены жилые дома, детские сады 
и учебные корпуса Восточно-Казахстанского государственного технического университета 
им. Д. Серикбаева. В них, в зимний период, производились измерения содержания радона (Rn) 
и торона (Tn) измерительным комплексом «АЛЬФАРАД ПЛЮС». 

Данные показали, что в зданиях и сооружениях расположенных в непосредственной 
близости от аномалии, отмечаются Rn-222 до 745 Бк/м3 и Tn до 25 Бк/м3. Основное превышение 
норм (НРБ-99 СП 2.6.1.758-99) отмечается в помещениях, которые непосредственно 
примыкают к данным техногенным образованиям. В тоже время на удалении 50 метров от зоны 
загрязнения содержания радона в помещениях снижается до 9 Бк/м3. 
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Однако на участках, в которых раньше не установлено радиоактивного заражения, на 
расстоянии свыше 600 м от выявленной аномалии, в подвальных помещениях сооружений 
отмечается содержание Rn-222 в воздухе до 540 Бк/м3, что превышает в 3,5 раза нормативы 
Республики Казахстан, установленные для жилых помещений. Выявление источника данных 
превышений требует дополнительных исследований. 

Предполагается, что дополнительным источником эманаций радона могут быть его 
природные аномалии, обусловленные с тектоническими структурами и гранитоидными 
породами, которые широко развиты в пределах города Усть-Каменогорска и его окрестностей. 
Это подтверждают и отдельные измерения содержания радона в поверхностных водах ручьев, 
протекающих в окрестностях города, содержание в которых колеблется от 1 до 126 Бк/л. 
Причем, наиболее высокие значения приурочены к зоне регионального тектонического уступа, 
северо-восточного простирания, который хорошо дешифрируется на космоснимках. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают два источникарадоновых 
эманаций в пределах г. Усть-Каменогорск: 

1. техногенный,связанный с историческим захоронением отходов производства; 
2. природный, обусловленный особенностями геологической среды. 
Для того, чтобы уменьшить влияние радона на население проживающие и работающее на 

загрязненной территории, необходима система мер сезонного мониторинга содержания Rn и 
Tn, и проведение профилактических мероприятий по снижению воздействия радиоактивных 
эманаций на население. 

Дальнейшие систематические (пространственные и временные) наблюдения должны 
ориентироваться на определение содержание Rn и Tn в поверхностных водах ручьев, 
подземных водах скважин и колодцев, особенно если они используются для питьевого и 
технического потребления населением, измерения содержания радона в почвенном воздухе с 
одновременным определением характеристик влажности и проницаемости в пределах 
территории г. Усть-Каменогорска и его окрестностей. 

Как следствие этих исследований, разработанные рекомендации будут ставить за цель 
рациональное снижение уровней радона в воздухе помещении за счет: выбора участком для 
строительства с низкими или приемлемыми уровнями радона в почвенном воздухе; применения 
ограждающих конструкций эффективно препятствующих проникновению радона из грунтов в 
здание; для существующих зданий - удаление или снижение концентрации радона в воздухе 
внутри помещений путем установки, адаптации или коррекции принудительной вентиляции 
или принятие других антирадоновых мер. 
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НОВИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СИНТЕЗУ І ГЕНЕЗИСУ 

МЕТАНУ ГАЗОВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 
 

На сучасному етапі розвитку геологічних наук у центрі багатолітньої дискусії залишається 
проблема синтезу і генезису природних вуглеводнів та формування родовищ нафти і газу у 
літосфері Землі. Загалом вона зводиться до двох концептуальнo крайніх точок зору на цей 
процес: про біогенне (органічне) чи абіогенне (неорганічне) походження нафтових вуглеводнів, 
або точніше, про осадове чи глибинне джерело речовини та провідний геологічний процес 
нафтогазогенезу, який приводить до формування родовищ нафти і газу [8]. Це стосується 
вуглеводнів як традиційних, так і нетрадиційних джерел, насамперед вуглеводневих газів 
комплексних газовугільних родовищ України, у вуглепородних масивів яких міститься значна 
кількість газу, головно, метану [1, 3], за ресурсами якого держава перебуває на провідних 
позиціях у світі (після США, Росії, Китаю тощо). 

До тепер у проблемі походження метану газовугільних родовищ традиційно превалювала 
точка зору, що метан у вугіллі утворився з органічних решток у процесі метаморфізму 
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(вуглефікації) та перетворення її у вугілля. Підхід до метану вугільних пластів і вмістних порід, 
як до утворення лише біогенного походження, апріорі передбачає, що газовугільні родовища 
незадовго будуть вичерпані, а з ними й біогенний метан, бо вони (він) не поновлюватимуться. 

Нині вже можна однозначно стверджувати наявність фактів поновлення газів за рахунок 
глибинних вуглеводневмістних джерел і безумовного зв’язку мігрувального метану з глибинними 
процесами у літосфері Землі, наведених, зокрема, і в наших працях [4–6], тим паче, що останнім 
часом з’явилися докази як швидкої генерації та геологічно відповідного формування покладів 
нафти і газу, так і їхнього поповнення–природного відновлення в процесі розробки [11, 2]. 

Як показує аналіз теоретичних і експериментальних напрацювань, основною передумовою 
вирішення проблеми генезису метану газовугільних родовищ є встановлення його походження у 
контексті з’ясування проблеми на атомно-молекулярному рівні. Власне отримання нових знань 
щодо синтезу і генезису природних вуглеводнів та закономірностей їхнього розподілу у земній корі 
є необхідним для вибору і обґрунтування оптимальних параметрів комплексного освоєння 
газовугільних родовищ України і інших країн на основі потокових технологій буріння свердловин. 

Наші оригінальні погляди на можливі фізико-хімічні моделі синтезу і генезису природних 
вуглеводнів та формування родовищ нафти і газу у літосфері Землі зреалізовано у розробленій 
новій теорії синтезу і генезису природних вуглеводнів: абіогенно-біогенний дуалізм [10]. 

Згідно з її концептуальними засадами [5], синтез вуглеводнів з атомарних водню, вуглецю і 
СnНm-радикалів, подальша міграція вуглеводневої складової у часі і просторі та її локалізація у 
пастках з формуванням гігантських і надгігантських родовищ нафти і газу забезпечується у 
середовищі глибинного високотемпературного флюїду полікомпонентного складу як джерела 
потужної енергії, так і достатніх обсягів вихідних речовин для процесів синтезу вуглеводнів у 
рамках перебігу з’ясованих цілком нових і невраховуваних до часу оприлюднення в наших 
працях [4, 10, 5 та ін.] природних явищ. До них, загалом, належать виникнення додаткового 
потужного адіабатичного стиску флюїду та високовольтного електромагнітного поля, утворення 
тектонічних мікро- і макротріщин та різних субмікродефектів, створення окисно-відновного 
середовища, синтез вуглеводнів і формування нафтогазових родовищ (покладів), формування 
прожилково-вкрапленої мінералізації з процесами цементації, як безпосередніх показників 
процесів флюїдопереносу речовини і механізмів заліковування мігрувальних тріщин. 

У реалізації такого механізму вуглеводнеутворення у надрах і полягає наукова новизна 
теорії. Цим вона принципово відмінна від нині панівних теорій: абіогенної (магматично-
неорганічної), що передбачає міграцію готових (синтезованих) вуглеводнів з мантії Землі у 
пастки – породи-колектори (М. Кудрявцев, П. Кропоткін, В. Порфір’єв, Г. Доленко, 
Е. Чекалюк), осадово-неорганічної – приплив у породи ювенільного водню та його взаємодія з 
осадовим (хемогенним чи навіть органогенним) вуглецем (І. Чебаненко), органічної (осадово-
міграційної) – формування вуглеводнів у вигляді первинної нафти (протонафти, мікронафти) у 
нафтоматеринському шарі чи пласті-генераторі водню і пласті-носієві вихідного 
(нафтоматеринського) вуглецю (М. Вассоєвіч, О. Трофимук), а також від низки інших поглядів 
на генезис природних вуглеводнів і формування їхніх родовищ (покладів) у земній корі (до 
прикладу, “рециклінгу” (Х. Хедберг, О. Ушаков, В. Фединський, О. Сорохтін), “геолого-
геохімічна” (Г. Доленко), “гібридна” (Л. Анісімов), “геодинамічна” (“мікст-генетична”, 
“полігенна” (В. Гаврилов)) “геосинергетична концепція природних вуглеводнево-
генерувальних систем” (О. Лукін), “полігенезу нафти і газу” (А. Дмітрієвский), “змішаного 
органічно-мінерального синтезу” (М. Павлюк) тощо). 

Із сформульованого підходу до генезису вугільного метану з точки зору розробленої на 
абіогенно-біогенних засадах нової теорії синтезу і генезису природних вуглеводнів випливає 
його подвійна абіогенно-біогенна природа [10, 13], особливо на окремих ділянках вугільних 
пластів, порушених глибинними розломами, причому абіогенна частка домінує і у герметично 
добре замінералізованому з покрівлі вугільному пласті та у новоутворених мінералах і породах 
повинна перебувати під аномально високим тиском [12] з перевагою абіогенної складової [13], 
а також раніше невідома властивість абіогенного метановмістного високотемпературного 
флюїду розкладати органічні рештки по вугільному ряду з утворенням вугільних пластів [14]. 
Поповненню ресурсів метану у вуглепородних масивах особливо сприяла його міграція у 
складі глибинних вуглеводневмістних флюїдів зонами підвищеної флюїдопровідності у 
субвертикальних геофлюїдодинамічних структурах літосфери [7]. Потужне глибинне джерело 
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енергії та вихідних речовин і визначає умови еволюції глибинних флюїдів і формування 
мінералів і порід більшості цінних корисних копалин у літосфері Землі [5]. 

Метан абіогенного походження безумовно пов’язаний з глибинними процесами мінерало- і 
вуглеводнегенезу у літосфері Землі, що вказує на практично невичерпне джерело цієї сировини, 
оскільки синтез вуглеводнів, зокрема метану, у надрах Землі – високоенергетичному 
природному фізико-хімічному реакторі [9], може здійснюватися геологічно безмежно (!). 

Наведені факти набувають особливої ваги у контексті з’ясування походження метану і 
вирішення фундаментальних питань генезису, міграції і локалізації вуглеводневмістних 
флюїдів як потужного додаткового джерела енергії у вигляді вугільного метану та 
обґрунтування можливості комплексного освоєння газовугільних родовищ для одночасного 
рентабельного видобутку метану і вугілля. Це в сучасних умовах функціонування паливно-
енергетичного комплексу складе альтернативу пальним копалинам як традиційного 
(convention), так і інших нетрадиційних видів вуглеводневої сировини: газу 
центральнобасейнового типу (basin-centered tight gas), “сланцевого” газу (“shale” gas), газу 
ущільнених колекторів (tight gas) тощо як вагому передумову не лише енергетичної, але й 
економічної незалежності України. 
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МІЖНАРОДНА СТРАТИГРАФІЧНА ШКАЛА: СУЧАСНИЙ СТАН  

ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОНОВЛЕННЯ ЗСШ УКРАЇНИ 
 

Ревізія МСШ як глобального стандарту [4, 5] на сучасному етапі має велике теоретичне та 
прикладне значення для світової геологічної науки і практики. Теоретичне полягає у тому, що 
понад 50 років тому Міжнародний Союз геологічних наук ініціював ревізію Міжнародної 
стратиграфічної шкали (МСШ), яка ґрунтується на концепції GSSP та GSSА (концепції 
”золотих цвяхів”), головні положення якої зводяться до визначення лімітотипів нижніх границь 
найдрібніших геостратонів (ярусів) шляхом вибору головної події та кореляційних рівнів, а 
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саме вибору природного маркеру і встановлення його високого (глобального) кореляційного 
потенціалу. Ця процедура здійснюється відповідно до встановлених вимог та правил. Як 
виявляється визначення і встановлення GSSP набувають характеру стандартизованих. 
Прикладне значення полягає в ефективності прогнозу й розшуків корисних копалин, яке 
визначається низкою чинників, серед яких не менш важливим є чітке встановлення 
геологічного віку порід. Крім того, уніфіковані назви геостратиграфічних одиниць МСШ 
слугують основою мови спілкування в геології, що дозволяє фахівцям розуміти результати 
досліджень на міжнародному рівні. Тому свідомість більшості геологів сприймає її як 
універсальну і на сучасному етапі ця шкала відображає світовий рівень пізнання історії Землі, 
еволюції органічного світу, глобальних біосферних подій упродовж майже понад чотирьох 
мільярдів років. Постійно удосконалюючись, МСШ створює основу періодизації геологічної 
історії та легенд до геологічних карт усіх країн, що проводять геологічне знімання. 

За 200-літню історію створення МСШ зазнавала неодноразових змін і ці зміни вводилися 
шляхом обговорень і прийняття рішень на засіданнях відповідними геологічними органами на 
міжнародному рівні. І, зрозуміло, що найбільш суттєві зміни у ЗСШ відбувалися під впливом 
новацій в МСШ. Нововведення, запропоновані в модернізованій МСШ [4, 5], містять як 
недоліки, так і переваги [1].  

Головними недоліками є те, що нинішнє покоління фахівців звикло до традиційних назв 
глобальних стратиграфічних одиниць (систем, відділів, ярусів), кольорової гами позначення 
геостратонів, стабільності номенклатури, традиційного поділу систем на відділи, 
стратиграфічного обсягу систем і відділів та їхнього положення у МСШ (введення пліоцену 
(неогенова система) до складу четвертинної системи). Cтратиграфічний обсяг більшості 
одиниць в оновленій МСШ змінився і, тому раніше виділені геостратони не еквівалентні новим. 
З огляду на це, слід негайно публікувати довідники з новими тлумаченнями глобальних 
хроностратиграфічних одиниць, оскільки, попередні геостратони давно увійшли в національні 
видання і у світову наукову літературу та публікувалися упродовж більше 200 років на різних 
мовах. Крім того, оновлення МСШ зводиться до того, що веде за собою ревізію середньо- і 
дрібномасштабних геологічних карт, а це в свою чергу вимагає серйозних додаткових витрат.  

Переваги модернізації МСШ полягають у встановленні стабільності систем – чіткого 
визначення обсягів головних глобальних стратиграфічних одиниць (геостратонів) – ярусів, 
під’ярусів. Введення чітких правил встановлення меж ярусів (GSSP) забезпечує легітимність 
(обсяг та межі проведення) геостратонів. 

Отже, модернізація МСШ веде за собою оновлення ЗСШ України. Перші кроки у цьому 
напрямі вже зроблені: по-перше, вийшла нова редакція Стратиграфічного кодексу України [2], 
по-друге, фахівці відділу стратиграфії ІГН НАН України (м. Київ) працюють над модернізацією 
і деталізацією регіональних стратиграфічних схем осадового чохла України, які фактично є 
основою для удосконалення геологічних карт нового покоління, а отже, й підґрунтям для 
оновлення ЗСШ України. Цю роботу слід проводити негайно не зволікаючи. Вона потребує 
залучення великої кількості фахівців різних галузей геології і відповідно фінансової підтримки.  

Вихідною одиницею ЗСШ як і МСШ є ярус. Тому при зіставленні регіональних 
стратиграфічних схем з МСШ виникають проблеми і в першу чергу вони стосуються неув’язки 
ярусів ЗСШ із нововведеними у МСШ ярусами систем палеозою (за винятком девону). З цього 
приводу у новій версії Стратиграфічного кодексу України зазначено [2], що вразі суттєвих 
відмінностей регіональних підрозділів від МСШ на рівні ярусів і хронозон, а іноді – відділів 
для окремих біогеографічних областей або провінцій земної кулі (Західна та Східна Європа, 
Північна Америка, окремі провінції Азії, частина Паратетису тощо) при кореляційних 
побудовах поряд з МСШ наводять провінційні (загальні) стратиграфічні схеми (ЗСШ), в яких 
відображають існуючі геоісторичні і біостратиграфічні відмінності. Однак далі йдеться про те, 
що МСШ=ЗСШ, тобто цим шкалам надаються рівні права. Тому, з цією метою слід виконати 
повний цикл процедури досліджень з обґрунтування нижніх границь ярусів ЗСШ України. Для 
вирішення цих завдань НСК України мають бути створені комісії та робочі групи з окремих 
систем, відділів, ярусів. Має бути визначена процедура обґрунтування ярусів шляхом 
встановлення точок регіонального стратотипу границь українських ярусів на зразок як це 
запропоновано російськими фахівцями [1]. Вимоги щодо встановлення ТРСГ мають 
відповідати вимогам щодо визначення GSSP [3].  
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Отже, процес ревізії ЗСШ України забезпечить комплексне обґрунтування кореляції границь 
глобальних і національних ярусів. Національні стратони, що будуть ґрунтуватися на 
стандартизованій процедурі виділення з допомогою ТРСГ, стануть легітимними на 
міжнародному рівні і будуть використовуватися при обговоренні глобальних подій різної 
природи. Вони також будуть слугувати хроностратиграфічним еталоном для розробки 
детальних регіональних стратиграфічних схем нового покоління на території України. 
Реалізація національної програми з модернізації ЗСШ України забезпечить надійну основу для 
датування осадових товщ гірських порід. Така програма має стати загальнонаціональною і 
отримати фінансову і організаційну підтримку з боку керівництва Мінприроди, Міністерства 
освіти і науки України, НАН України.  
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КРЕЙДОВА СИСТЕМА В ГЛОБАЛЬНОМУ Й РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТАХ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 
На сучасному етапі в процесі активного оновлення й разроблення (на підставі концепції 

GSSP й GSSA) МСШ загалом і, мезозою зокрема, в числі найбільш актуальних й гострих 
проблем стратиграфії все ще залишається ярусний поділ крейдової системи [4]. Ці проблеми 
зумовлені такими причинами. 

1. З огляду на майже 200-літню історію вивчення крейдової системи, яруси нижнього 
відділу й частково верхнього (за винятком сеноманського, туронського, сантонського й 
маастрихтського) мають статус нератифікованих.  

2. Границі нижньокрейдових й частково верхньокрейдових ярусів не мають затверджених 
стратотипів.  

3. Яруси й під’яруси крейдової системи як головні стратони МСШ не мають чітко 
визначених обсягів й границь, що надає їм статусу ”не стабильних”.  

4. Залишається дискусійною проблема границі між юрською й крейдовою системами, а 
також положення беріаського ярусу в МСШ (границя системи повинна співпадати з границею 
нижнього ярусу). 

Гальмування прийняття рішень про вибір подій і місць розташування лімітотипів ярусів 
(GSSP) можна пояснити такими чинниками: 

1. Накопичення осадів відбувалося у двох різних біохоріях – тетисній і бореальній, які 
відрізнялися між собою за комплексами викопних організмів. Це порушує головну вимогу при 
виборі й встановленні GSSP – визначення високого (глобального) кореляційного потенціалу 
біотичної події. 

2. Розрізи-претенденти на GSSP, які на сучасному етапі активно обговорюють і пропонують, 
розташовані виключно у Західному Середземномор’ї, тобто у межах розвитку переважно 
тетисних й субтетисних відкладів, що не враховує інтереси інших областей – особливо 
бореальної. У такому випадку для кожної із палеобіогеографічних областей повинні бути 
затверджені свої стратотипи й при цьому мають бути обрані критерії (датовані рівні) для 
глобальної (міжрегіональної) кореляції. 
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3. Недостатнім степенем комплексного вивчення розрізів головних регіонів тетисних і 
бореальних областей, у будові осадового чохла яких приймають участь відклади нижньої й 
верхньої крейди. 

4. Низьким степенем доступності результатів досліджень на міжнародному рівні. 
Шляхи вирішення полягають у наступному:  
1. Вибір головних подій і кореляційних рівнів [1]. При визначенні події, на підставі якої 

будуть фіксуватися границі ярусів крейдової системи, пріоритет повинен бути наданий 
біотичним подіям. Відповідно, й міжрегіональна кореляція границь системи і ярусів має 
ґрунтуватися на біостратиграфічному методі. В крейдовій системі обрання біотичної події 
може бути серед різних груп організмів. 

2. Створення паралельних біостратиграфічних шкал. Окрім шкали за амонітами слід 
розробити зональні шкали за іншими групами організмів з метою значно чіткішого фіксування 
датованих рівнів. 

3. Застосування методів фізичної стратиграфії і хемостратиграфії з метою пошуків 
ключових епізодів для бореально–тетисної кореляції розрізів.  

4. Пошук ефективних кореляційних інструментів, які зв’яжуть з тетисною областю інші 
регіони. І тут можуть бути розглянуті два шляхи. Перший – це подолання існуючих труднощів 
бореально-тетисної кореляції пограничних ярусів юрської і крейдової систем 
біостратиграфічним методом шляхом пошуку змішаних бореально–тетисних асоціацій 
організмів на територіях екотонів двох біогеографічних надобластей [2, 5]. Інший шлях 
пов’язаний з пошуками слідів інвазій перітетисних молюсків на північ, а бореальних – на 
південь, а також виявлення взаємного проникнення у напрямі ”захід–схід–захід” [3]. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОИСКОВ НЕСВОДОВЫХ ЛОВУШЕК УГЛЕВОДОРОДОВ В 
НИЖНЕПЕРМСКО-ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНОМ (Р1-С3) КОМПЛЕКСЕ 

 
В протерозое на Восточно-Европейской платформе (далее ВЕП) развивались 

преимущественно тангенциальные напряжения растяжения, послужившие причиной 
формирования платформенных мегаблоков и зон их сочленения. В позднем протерозое эти 
движения сменились тангенциальным сжатием, преимущественно субширотного направления, 
ставшим причиной формирования надвигов, взбросов и субпаралельной им складчатости. В 
результате, возникшая в юго-восточной части ВЕП в раннем девоне Днепровско-Донецкая 
впадина (ДДВ), унаследовала тектонические формы разных возрастов [1, 2, 3]. 

В рифее внедрение астеносферного протуберанца [4] привело к воздыманию земной коры, а 
также переработке гранитного слоя участка платформы. Деструкция коро-мантийной оболочки 
вызывает встречный, по отношению к неравномерному дискретному дайвингу, глубинный 
магматизм с излияниями и долгоживущими фумаролами на поверхность земли. Интенсивное 
осадконакопление контролируется субширотными краевыми и возрожденными 
субмеридиональными разломами. Вследствие изменения температурного режима и 
химического состава вод, привносимыми из глубин микроэлементами. 

В позднем девоне происходит выпадение толщи каменной соли с прослоями ангидритов, 
кварцевых, известковых алевролитов, известняков и мергелей. Отлагаясь, соль, в первую 
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очередь заполняла наиболее погруженные участки фундамента. О вулканическом прошлом и 
структуре фундамента свидетельствуют найденные в соляных телах (штоках) вулканогенные 
породы основного состава (Рябухинская скв. 1, 3, 4; Крестищенская скв. 3, 4; Мелиховская 
скв. 13 и др) и осколки блоков фундамента [3].  

В раннем, среднем и частично позднем карбоне преобладают условия пульсационного 
растяжения и, соответственно, прогибания с максимумом на юго-востоке впадины. 
Вертикальные и горизонтальные напряжения приводят к возникновению системы 
пересекающихся, под углом 450, разрывных нарушений отрыва и скола, выраженных 
согласными и несогласными сбросами. Благодаря такой внутренней структуре, в процессе 
неравномерного опускания центральной части впадины, образуются параллельные 
простиранию валы и компенсационные прогибы. Вышеописанный процесс формирует основу 
архитектуры фундамента и осадочного чехла ДДВ.  

В конце палеозоя на рассматриваемой территории происходит смена тектонического 
режима. Тангенциальное растяжение сменяется сжатием. Происходит подъем, и размыв 
верхней части каменноугольной толщи. Под действием сжатия, мобильные блоки фундамента 
«выдавливаются», формируя над собой различные постседиментационные складчатые формы 
(антиклинали, флексуры, структурные носы и т.п.). Первые признаки расчленения рельефа 
зафиксированы в породах араукаритовой свиты повышением содержания песчаников вверх по 
разрезу. Данные бурения свидетельствуют о том, что происходило это, из-за сноса материала с 
приподнятых участков, в свою очередь осложненных соляными диапирами [4].  

Внедрение соляных масс происходило по каналам наибольшего разуплотнения пород [5], 
приуроченных к зонам пересечения разрывных нарушений, параллельных простиранию 
грабена и поперечных, образовавшихся в пределах шовных зон. По достижении дневной 
(субаквальной) поверхности, соляные тела, состоящие преимущественно из галита, 
растворяются. В результате соленость пермского моря повышается до уровня насыщения. 
Формируются козырьки соляных штоков, [5], в силу заполнения пониженных участков рельефа 
вокруг штока, соляными массами «гравитационными оползнями» соляного столба. Насыщение 
растворенными солями вод приводит, также, к образованию пачек ритмичного строения 
Коган В.Д.) с нарастанием толщины галоидной составляющей вверх по разрезу. Каждая из этих 
ритмопачек может служить вместилищем углеводородов.  

В разрезе удалось выделить литологически обособленную толщу пород, заключенную между 
известняками Q5 - Q8 и получившую название Мелиховской (по одноименной площади) [6]. 
Сложенная пестроцветными глинами, с прослоями алевролитов, в низах имеет мощную пачку 
песчаников с прослоями глин и распространена в непосредственной близости от мест внедрения 
соляных тел. Слагает клиновидные слои от нескольких сантиметров до нескольких метров 
которые, как правило, на расстоянии 1,5-2,5 км от штока полностью выклиниваются [3]. 

Нижняя пермь (картамышская свита) почти повсеместно с размывом ложиться на различные 
свиты верхнего и среднего карбона. Юго-восточнее (Машевское, Западно-Сосновское, 
Кегичевское, Ефремовское, Мелиховское, Западно-Крестищенское месторождения) в разрезе 
этой свиты был обнаружен перерыв в толще пород, заключенных между известняками Р8 в 
кровле араукаритовой свиты и известняком Q8 в подошве хемогенной толщи нижней перми. 

Наличие соляных тел делает возможным приток углеводородного флюида по ножке штока и 
зонам разуплотнения вокруг соляного тела в литологически и стратиграфически 
экранированные пласты-коллекторы с последующим формированием залежей углеводородов. 
Интересной особенностью залежей, связанных с описанными структурами являются 
аномальные пластовые давления, встреченные на Мелиховском и Кегичевском 
месторождениях, в подбрянцевской пачке славянской свиты нижней перми. 

Нефтегазоносность пород хемогенной толщи была установлена на Шебелинском, 
Ефремовском, Кегичовском, Спиваковском и других месторождениях [5], а также на 
Машевской, Карловской, Восточно-Платовской, Чутовской, и Верхнее-Ланновской площадях.  

Особые условия осадконакопления, сложившиеся в пределах прибрежного бассейна 
способствовали формированию карбонатно-терригенно-сульфатного разреза с широким 
распространением природных коллекторов. Последовавший размыв пород, которые были перекрыты 
пересажским флюидоупором со значительным угловым несогласием, создал предпосылки для 
существования литологически и литолого-стратиграфически экранированных ловушек. 
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Тектоническая дислоцированность описываемых пород создает благоприятные условия для 
возможности обнаружения дизъюнктивно экранированных ловушек, распространение которых 
возможно как по границам простирания основных структурных элементов ДДВ – рвов и валов, 
так и в поперечном им сечении. Даже незначительная амплитуда тектонического нарушения в 
сочетании с характерным слоистым, соленосным нижнепермским разрезом создают 
благоприятные условия для формирования залежей углеводородов.  

Блоковое строение фундамента и плащеобразно покрывающих его пород, содержащих 
наборы коллекторов и покрышек, делают возможным формирование тектонически 
экранированных ловушекв зонах выхода из относительно опущенных блоков, которые до сих 
пор остаются практически неизученными. 

Развитие соляного диапиризма в разуплотненных зонах пересечения систем разрывных 
нарушений, направления распространения которых общеизвестны, представляет возможность 
прогнозирование зон развития перспективных в отношении нефтегазоносности пликативных 
постсидементационных структур (вдоль нарушений).  

Нижнеперсмско-верхнекаменноугольный комплекс имеет большие, неиспользованные пока, 
возможности обнаружения различных по запасам залежей углеводородов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

ПРОГИБАХ ЮГО-ВОСТОКА ДДВ 
 

На юго-востоке Днепровско-Донецкой впадины имеет широкое распространение 
нижнепермско-верхнекаменноугольный нефтегазоносный комплекс. Распределение начальных 
углеводородных ресурсов по стратиграфическим комплексам обуславливает высокую 
перспективность данного интервала залегания пород. По процентному соотношению 
нефтегазоносности всех продуктивных этажей нижнепермско-верхнекаменноугольный комплекс 
(31,4%) занимает на второе место, слегка уступая лишь верхневизейско-серпуховскому(37%) [1]. 

Фонд антиклинальных структурных форм, хорошо распознаваемых на начальных этапах 
поисков и разведки месторождений углеводородов, практически исчерпал себя на территории 
ДДВ. К настоящему времени наиболее перспективным направлением для открытия новых 
залежей нефти и газа является поиск более сложных для обнаружения несводовых структурных 
форм ловушек (тектонически и литологически экранированных).  

В нижнепермско-верхнекаменноугольном комплексе есть два самостоятельных этажа 
нефтегазоносности (нижнепермская хемогенная толща и верхнекаменноугольная терригенная 
формация), которые, в силу структурных особенностей некоторых месторождений и, возможно, 
недоизученности, до сих пор не рассматриваются в качестве отдельных объектов. 

Общеизвестным примером нефтегазоносности хемогенной толщи является горизонт А-2 
(известняк S3). Продуктивность его была отмечена на ряде структур. Так, на Машевском 
месторождении он дал промышленный приток газа в скважинах 9, 55, 56, 53, 80, 93, 112, 205. По 
данным исследования керна 93 скважины, кровля горизонта сложена аргиллитами, ниже залегает 
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24-х метровая пачка карбонатных пород, средняя часть которых сложена трещиноватыми 
известняками с прослоями песчаников (10 м). Из скважины получен промышленный приток газа. 

На Карловской структуре из горизонта А-2 при испытании в открытом стволе был получен 
непромышленный приток. На Восточно-Платовском месторождении получен непромышленный 
приток из этого же горизонта. На Чутовском месторождении получены промышленные притоки в 
5-ти скважинах (22, 25, 26, 32, 345). На Верхнеланновском месторождении из горизонта были 
получены газопроявления.  

Эти данные позволяют говорить о региональной продуктивности горизонта А-2, что ни в 
коей мере не снижает перспектив нефтегазоносности остальных горизонтов толщи, а напротив, 
свидетельствует о высокой степени вероятности обнаружения пластов-аналогов. 

Не менее перспективным, для поисков нетрадиционных залежей углеводородов, комплексом 
является терригенная формация верхнего карбона и терригенная составляющая нижней перми – 
мелиховская толща.  

Высокую продуктивность картамышской свиты в машевско-артёмовской зоне 
нефтегазонакопления (Височанский И.В.) и в частности, на Кобзевском месторождении 
(высокопродуктивный гор. Г-6), обусловливает её расположение в прогибе, вблизи зоны 
выклинивания, что обосновывает возможность существования здесь литолого-
стратиграфических ловушек. Перекрывающая свиту со стратиграфическим несогласием 
мелиховская толща в подошве представлена преимущественно глинистыми образованиями, 
благоприятными для образования надразмывного экрана. В случае отсутствия такового, 
создаются условия формирования массивно-пластового типа залежи, где флюидоупором могут 
быть нижнепермские хемогенные отложения. [2] 

Первоочередного внимания заслуживают флексуры, структурные носы и их аналоги, 
расположенные на моноклинальных склонах, на поднятиях в синклинальных прогибах и на 
выходах из них, на крыльях валов и локальных антиклинальных структур, в сводовых частях 
которых картамышская свита размыта и, поэтому, становятся легко досягаемыми для бурения 
коллекторы араукаритовой и даже авиловской свит. 

Сохранившаяся после размыва часть рассматриваемого комплекса характеризуется 
следующими особенностями: максимальная толщина установлена в Бахмутской и Кальмиус-
Торецкой котловинах (от 400 до 800 м), с постепенным уменьшением на их крыльях (от 400 до 
0 м); западнее толщина свиты от 200 до 400 м сохранилась в синклинальных прогибах, 
уменьшаясь к периферии от 200 до 0 м[2]. 

Результаты бурения профиля скважин в прогибе между Западно-Сосновским и 
Котляровским месторождениями свидетельствуют, что отдельные песчаные пласты в 
терригенной толще выклиниваются и перекрываются флюидоупорами, образуя благоприятные 
условия для формирования залежей углеводородов. Стоит отметить, что существование 
песчаных образований в терригенной толще Р1-С3 в прогибах, в частности, между 
Шебелинской и Алексеевской структурами, установлено последними тематическими работами 
по методу сейсмолитостратиграфических исследований [3], где прогнозируются узловые 
песчаные аккумулятивные тела, выклинивающиеся на сводах валов.  

В заключении следует подчеркнуть высокую перспективность нижнепермско-
верхнекаменноугольного комплекса для обнаружения месторождений углеводородного сырья, 
рассмотренного в аспекте поисков залежей несводового типа. Наличие большого количества 
недоизученных участков, особенно на крайнем юго-востоке Днепровско-Донецкой впадины 
(Бахмутская и Кальмиус-Торецкая котловины) с широким распространением и максимальными 
мощностями Р1-С3 комплекса пород создает довольно высокую степень прогнозирования 
открытия месторождений углеводоров. 

 
1. Маєвський Б.Й., Євдощук М.І., Лозинський О.Є. Нафтогазові провінції світу. - К.: Наук. думка, 2002. - 

С. 112. 2. Высочанский И.В., Закржевская И.Г., Ткаченко Р.Ю. и др. Анализ результатов бурения и 
геофизических исследований за 1990-1991 годы в юго-восточной части ДДВ и окраин Донбасса с целью 
обоснования дальнейшего направления геологоразведочных работ / Отчет по теме 329/89. - Полтава–Харьков, 
1991. 3. Ларін С.Б. Сейсмостратиграфічний прогноз седиментаційно-палеогеоморфологічних пасток 
вуглеводнів (на прикладі нижньокам´яновугільних і верхньодевонських відкладів центральної частини ДДЗ) : 
Автореф. дис. ….канд. геологічних наук. – К., 2001. – 23 с. 
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ПЕТРОЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ НЕТРАДИЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ ПІВДЕННОГО 

НАФТОГАЗОВОГО РЕГІОНУ 
 

На сучасному етапі розвитку геологічних знань та новітніх технологій видобутку 
вуглеводнів в поєднанні з розширенням економічних запитів, стало очевидно, що з багатих 
органікою глинистих сланців та щільних пісковиків можна добувати газ у великих обсягах і з 
економічно прийнятною при нинішніх умовах собівартістю. Тому розробка цих родовищ, 
незважаючи на її досить високу вартість стала доцільною лише останнім часом. 

Наразі в багатьох країнах Америки, Азії та Європи (США, Канада, Китай, Росія, Італія, 
Норвегія, Польща, Румунія та інші) проводяться інтенсивні геолого-геофізичні дослідження з 
метою розробки ефективних методів вивчення та оцінки нетрадиційних джерел вуглеводнів 
(сланцевий газ, сланцева нафта, газ ущільнених колекторів, газ вугільних родовищ) і 
підвищення продуктивності експлуатаційних свердловин. Ці джерела вуглеводнів досить 
перспективні і для України [1, 2]. 

Метою проведених досліджень була оцінка петрофізичних параметрів нетрадиційних 
колекторів перспективних ділянок Південного нафтогазового регіону (ПНГР), як основи 
комплексного аналізу їх фізичних властивостей. 

Зв’язки між даними свердловинних та польових геофізичних методів і ємнісно-
фільтраційними характеристиками є досить складними. Вони вимагають ретельного вивчення 
комплексом лабораторних петрофізичних досліджень. 

Одними із найбільш інформативних параметрів при визначенні петрофізичних властивостей 
гірських порід є питомий електричний опір [3-7]. 

В доповіді наведені результати комплексних досліджень петрофізичних властивостей 75 
зразків керну свердловин Південного НГР: Субботіна-1, інт. 1948-2343 м; Субботіна-403, 
інт. 2596-2733 м; Матроська-1, інт. 1053-1775 м; Шмідта-6, інт. 3580-3632 м; Шмідта-9, 
інт. 3110-3139 м; Шмідта-11, інт. 2957-2972 м; Гамбурцева-2, інт. 2080-3460 м; Голіцина-6, 
інт. 1810-1820 м; Голіцина-7, інт. 570-580 м; Голіцина-9, інт. 2095-2105 м; Голіцина-12, 
інт. 2705-2715 м; Архангельська-21, інт. 867-878 м. Породи представлені переважно аргілітами, 
алевролітами, різнозернистими пісковиками та вапняками. 

Комплекс експериментальних лабораторних досліджень включав визначення: густини порід; 
відкритої пористості; коефіцієнта залишкового водонасичення; проникності; інтервального 
часу та питомого електричного опору. 

Середні значення та межі змін питомого електричного опору порід насичених моделлю 
пластового розчину NaCl для різних площ, конкретних літотипів досліджених порід, з 
врахуванням їх віку наведені в таблиці. Середня відносна похибка визначень питомого 
електричного опору – 2,5%. 

В результаті аналізу матеріалів лабораторних досліджень побудована кореляційна 
залежність між коефіцієнтом пористості (kп) і відносним електричним опором (Р) – 

514,188,0 −⋅= ПkР , при R2=0,905.  
Шляхом лабораторних петроелектричних досліджень встановлено залежності електричного 

опору від ступеню водонасиченості порід. Побудовані кореляційні залежності між 
коефіцієнтом водонасичення (kв) і коефіцієнтом збільшення опору (Рн) для основних 
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літологічних типів досліджених порід. Де Рн=ρнв/ρпв, ρнв – питомий електричний опір 
неповністю водонасичених порід, ρпв – питомий електричний опір повністю водонасичених 
порід. Визначені кореляційні рівняння мають вигляд:, 561.102,1 −⋅= вн kР , при R2=0,94 (пісковики), 

354.1029,1 −⋅= вн kР , при R2=0,92 (алевроліти), 718,1018,1 −⋅= вн kР , при R2=0,75 (вапняки), де – Р=ρпв/ρв, 
ρпв – питомий електричний опір повністю водонасичених порід, ρв – питомий електричний опір 
пластової води. 

Таблиця. Межі змін електричних параметрів досліджених порід  
деяких перспективних площ Південного НГР 

 
№ з-п 

Площа 
 Породи Значення 

параметра 

Питомий електричний 
опір Ом�м 

Відносний 
електричний 

опір сухі насичені 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Субботіна алевроліт min 688 2,1 5,6 
2 Субботіна алевроліт max 2389 3,5 9,1 
3 Субботіна алевроліт серед 1582 2,9 7,5 
4 Субботіна пісковик min 2821 1,3 6,0 
5 Субботіна пісковик max 87879 11,9 53,1 
6 Субботіна пісковик серед 14301 4,0 18,2 
7 Матроська пісковик min 515 1,2 7,2 
8 Матроська пісковик max 20632 5,4 31,4 
9 Матроська пісковик серед 8768 3,2 18,7 

10 Матроська вапняк min 372 2,1 12,3 
11 Матроська вапняк max 714 2,6 15,4 
12 Матроська вапняк серед 560 2,4 13,9 
13 Шмідта вапняк min 1055 16,6 71,2 
14 Шмідта вапняк max 24167 50,3 196 
15 Шмідта вапняк серед 7924 33,8 120 
16 Гамбурцева вапняк min 651 8,7 50,4 
17 Гамбурцева вапняк max 95873 43,3 252,0 
18 Гамбурцева вапняк серед 23965 26,6 155,2 

 
Висновки. За даними петрографічних досліджень зразків керну порід Південного НГР 

встановлено, що за складом вони відносяться до алевролітів, пісковиків та вапняків. 
Зустрічаються прошарки глинистого матеріалу, включення органічних залишків, сидеріту, 
вуглефікація та піритизація. 

Відносно низькими питомими електричними опорами мінерального скелету (<10000 Ом⋅м) 
характеризуються, в основному, алевроліти площі Субботіна, деякі різновиди різнозернистих 
пісковиків площ Субботіна і Матроської та вапняки площ Шмідта, Матроської і Гамбурцева. 
Понижений електричний опір цих порід викликаний підвищеним вмістом глинистої 
компоненти, частково вуглефікацією та піритизацією. Високі і підвищені питомі електричні 
опори мінерального скелету (>100000 Ом⋅м) досліджених порід відмічені у аркозових і 
кварцових пісковиків з детритом площ Субботіна і Матроської та вапняків мікритових площ 
Шмідта і Гамбурцева. 

Низькими питомими електричними опорами порід, насичених моделлю пластового розчину 
NaCl (<8 Ом⋅м), характеризуються деякі різновиди: пісковиків площ Субботіна і Матроської; 
алевролітів площі Субботіна та вапняків Матроської площі. Понижений електричний опір цих 
порід викликаний вуглефікацією, піритизацією та підвищеним вмістом глинистої компоненти. 
Підвищені питомі електричні опори порід насичених моделлю пластового розчину NaCl 
(>15 Ом⋅м) зафіксовані у деяких різновидів вапняків площ Шмідта і Гамбурцева. Підвищений 
електричний опір цих порід викликаний відносно зниженим вмістом глинистої компоненти. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів лабораторних петроелектричних досліджень 
побудовано ряд кореляційних залежностей: коефіцієнта пористості від відносного 
електричного опору (рівняння Арчі-Дахнова) та параметра збільшення електричного опору – 
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від коефіцієнта водонасиченості. 
У рівняннях типу 

n
вн kbР −⋅=  модуль показника степені n зростає в ряду алевроліти-пісковики-

вапняки і складає: 1,354 – алевроліти, 1,561 – пісковики, 1,718 – вапняки. Значення параметра b 
практично однакове для всіх типів досліджених порід і змінюється від 1,018 до 1,029. 

Слід відзначити, що петроелектричні дослідження займають важливе місце у комплексі 
геологічних досліджень і широко застосовуються при вивченні фізичних властивостей гірських 
порід і руд з метою встановлення їх складу, структури і стану при вирішенні різноманітних 
завдань при пошуках і розвідці родовищ корисних копалин, особливо у нафтогазовій геології. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЛАБОРАТОРНИХ ВИМІРЮВАНЬ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ЗРАЗКІВ ПОРІД 

 
Лабораторні електрометричні вимірювання виконуються на стандартизованих зразках 

гірських порід циліндричної форми діаметром 30 мм і висотою 30 мм. Вибір розмірів і форми 
лабораторних зразків зумовлений тим, що більшість лабораторних установок для визначення 
петрофізичних параметрів порід розрахована на такі стандартизовані зразки [1, 2]. 

Перед початком вимірювань зразок вставляють у спеціальний кернотримач і затискають між 
контактними пластинами із срібла для забезпечення надійних контактів. Кернотримач дозволяє 
створити стандартизовані умови вимірювань електрометричних параметрів. 

Вимірювання електричного опору виконують тераомметром C.A.6547 або RLC-метром 
МНС-1100 із реєстрацією на ЕОМ за спеціальними програмами. Схема вимірювання 
електричного опору зразків керну за допомогою RLC-метра МНС-1100 наведена на Рис. 1. 

У практиці лабораторних електрометричних досліджень для визначення питомого 
електричного опору ρ гірських порід найчастіше використовується двохелектродна 
електрометрична установка і формула: 

l
SR=ρ ,      (1) 

де l – довжина циліндричного зразка, в м; S – площа поперечного перетину циліндричного 
зразка, в м2; R – електричний опір системи “опір зразка + перехідний опір електродів”, в Ом. 

Для зразків циліндричної форми, що використовуються в процесі лабораторних вимірювань, 
формула (1) набуває наступного вигляду: 
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l
dR
4

2π=ρ ,      (2) 

де l, d – довжина і діаметр циліндричного зразка. 
 

Рис. 1. Схема вимірювання електричного опору зразків керну за допомогою прецизійного  
RLC-метра МНС-1100 

 
Використання формули (2), в яку підставляється експериментально виміряний опір системи 

“зразок - перехідний опір” R, а не опір безпосередньо зразка Rзр, призводить до визначення 
питомого опору породи з похибкою. Це пов’язано з тим, що вимірюваний опір R складається із 
суми як опору самого зразка Rзр, так і перехідних опорів струмових електродів RА і RВ: 

R= RА+ RВ+ Rзр,      (3) 
Цілком очевидно, що у зв’язку із цією обставиною виникає необхідність урахування 

перехідних опорів струмових електродів. Алгоритм визначення питомого опору, який враховує 
перехідні опори струмових електродів, можна отримати на основі наступних міркувань. 

Будемо вважати зразок квазіоднорідним. Зважаючи на циліндричну форму зразка струмові 
електроди представляють собою електроди дискового типу, для яких перехідні опори 
визначаються за відомою формулою [3, 4]: 

d
RR ВА 2

ρ== ,      (4) 

де ρ  – питомий опір породи, Ом⋅м; d – діаметр електрода, м. 
Тоді формула (3) перепишеться у вигляді: 

2

4
d
l

d
R

π
ρ+ρ=        (5) 

У результаті відповідних розрахунків отримуємо формулу для визначення питомого 
електричного опору ρ гірських порід при застосуванні двохелектродної установки, яка дозволяє 
врахувати вплив опору електродів: 
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π
πρ ,     (6) 

де l – довжина циліндричного зразка, в м; d – діаметр циліндричного зразка, в м; R – 
електричний опір системи “опір зразка + перехідний опір електродів”, в Ом. 

Вищенаведену формулу пропонується використовувати для розрахунку питомого 
електричного опору визначеного двохелектродною установкою замість загальноприйнятої 

формули: l
SR=ρ . 

Розрахунки показали, що застосування отриманої формули для визначення питомого 
електричного опору гірських порід дозволяє виключити похибку викликану неврахуванням 
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перехідного опору між зразком і електродами, яка складає від 15 до 25% від визначуваного 
питомого опору, та підвищити точність визначення цього параметра. 
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ДОСЛІДНІ РОБОТИ З ВИБОРУ ЕЛЕКТРОДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ЗРАЗКІВ ПОРІД 

 
У процесі розробки спеціального кернотримача для вимірів електричних параметрів гірських 

порід в лабораторії петрофізики виконана серія експериментів з метою визначення конструкції 
електродів. Як матеріал електродів випробовувалась графітизована гума та срібний сплав. 

При експериментальних дослідженнях перехідних характеристик електродів установки 
імітатором зразка слугував мідний циліндр діаметром 30 мм і довжиною 30 мм. Частота струму 
при вимірюванні опору змінювалась від 5 Гц до 100 кГц. Дослідними роботами визначено 
характер зміни перехідного опору системи “електроди з графітизованої гуми – мідний циліндр” 
від частоти застосованого струму, графік якого наведений на Рис. 1. 
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Рис. 1. Частотна залежність перехідного електричного опору електродів установки з 
електродами з графітизованої гуми 

 
На частоті 1000 Гц, на якій виконувались електрометричні вимірювання колекції зразків 

гірських порід, перехідний електричний опір електродів із графітизованої гуми установки 
складає 30 Ом. 

У разі заміни одного з електродів на срібний частотна залежність електричного опору 
системи “електроди - мідний циліндр” практично має такий же характер. На частоті 1000 Гц 
перехідний електричний опір такої системи електродів установки складає 25-27 Ом. 
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При заміні обох електродів на срібні частотна залежність електричного опору системи 
“електроди – мідний циліндр” суттєво відрізняється від двох попередніх (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Частотна залежність перехідного електричного опору системи “мідний циліндр – 

електроди із срібного сплаву” 
 

На частоті 1000 Гц, на якій виконувались електрометричні вимірювання колекції зразків гірських 
порід, електричний опір такої системи електродів установки мінімальний і складає всього 0,086 Ом. 

Отже, у результаті серії експериментів з використанням електродів із графітизованої гуми й 
срібного сплаву, встановлено, що найменший перехідний опір та стабільну частотну 
характеристику забезпечують електроди із срібного сплаву, які були виготовлені для 
лабораторної електрометричної установки. 

У процесі розробки технології електрометричних вимірювань виконано серію дослідів з 
метою визначення оптимального тиску на електродах, що забезпечує їх надійний контакт із 
зразком породи. Типова залежність електричного опору зразка породи від тиску на електродах 
наведена на Рис. 3. 

 

Рис. 3. Залежність електричного опору зразка породи від тиску на электродах 
 

У результаті цих досліджень встановлено, що електричний опір зразків порід практично 
стабільний в інтервалі тисків на електродах від 0,08 до 0,15 МПа. На основі аналізу цих даних 
вибрано оптимальний тиск на електродах 0,1 МПа, що забезпечує надійний контакт між 
електродами і зразком гірської породи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ 
ХІДНОВИЦЬКОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПОКАЗИ 

СВЕРДЛОВИННИХ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Енергетична безпека України в значній мірі залежить від зростання видобутку вуглеводневої 
сировини, ефективності пошуків нових покладів нафти і газу та збільшення коефіцієнтів 
їхнього вилучення в процесі розробки. Морально застаріла матеріально-технічна база 
нафтогазової галузі суттєво знижує ефективність як пошуково-геологорозвідувальних так і 
затрудняє процеси експлуатаційних видобувних робіт, а також не дозволяє ефективно 
розвивати нафтогазову галузь. Особливе місце в цьому процесі займає також геологічна будова 
пошукових площ в межах нафтогазоносних провінцій та територій. 

У тектонічному відношенні Хідновицьке газове родовище розташоване у західній частині 
Крукенецької западини Більче–Волицької зони, яка обмежена з північного сходу Кракавецьким 
регіональним розломом, а з південного заходу Передкарпатським глибинним розломом. 

Особливістю геологічної будови Крукенецької западини є те, що її фундамент складають 
сильно дислоковані,метаморфічні породи рифею, глибина залягання яких на Хідновицькому 
родовищі досягає 2100-3000 м. структура розмитої поверхні рифейських відкладів 
Хідновицького родовища, представляє собою видовжену з північного заходу на південний схід 
брахіантиклінальну складку, склепіння якої знаходиться на території Польщі [1]. 

Вище залягаючі породи міоцену облямовують ерозійний рельєф докембрійських відкладів і 
в південно-західній частині структури складки зрізується Стебнецьким насувом. Розміри 
Хідновицької складки в межах української території складають за довжиною (14х7) км, а 
висотою (200-250) м. Основна особливість геологічної будови неогенових відкладів 
Хідновицького родовища є те, що частина продуктивних відкладів нижньо- та 
верхньодашавської підсвіт сарматського ярусу випала за рахунок процесів, які пов’язані із 
Стебницьким насувом. У цілому в межах дашавської світи Хідновицького родовища 
продуктивними горизонтами є НД-1,2,3,4,5,6,7,8 та ВД-13,14. Породи, які виповнюють ці 
горизонти є сірими пісковиками, алевролітами, вапняками, аргілітами з різними прошарками 
туфів і туфітів. Основними породами-колекторами є теригенні піщано-алевролітові літотипи. 

Встановлено, що чим інтенсивніше прогиналась та чи інша ділянка території, тим більше 
привносилося осадового матеріалу. Динаміка утворення ритмічних товщ обумовила 
відкладання глинистого та піщаного матеріалу. Збільшення глибини морського басейну 
призводило до утворення мілко дисперсної фракції, а в приберегових ділянках збільшувався 
коефіцієнт піщанистості. Така особливість будови не могла не відобразитися як на самих 
породах так і на їхніх фізичних те петрофізичних параметрах.  

Детальне петрографічне дослідження порід сарматських відкладів дозволило нам виділити 
серед них 2 генетичні групи, 11 видів та 24 різновиди порід. Така детальна класифікація 
сарматських відкладів (Таблиця 1) обумовлена:  

1) значними відмінностями гранулометричного складу, скелетної частини породи, не зважаючи 
на відносну подібність уламків кварцу, незначними домішками мінералів циркону, ставроліту, 
рутилу, турмаліну, іліту, лімоніту, порід кварцитів, алевролітів, алевритистих аргілітів і вапняків. 

2) відмінностями величини співвідношення головних та другорядних аутигенних 
мінералів цементу. Головними в цементах породи є гідрослюди, іліт, монтморилоніт у вигляді 
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фракцій розміром 0.01 мм і менше, глинисто-приховані кристалічні тонкодисперсні маси та 
кальцит. Другорядними мінералами в цементі породи є каолініт, кварц, хлорит, глауконіт, 
пірит, рідко халцедон, арагоніт (в залишках фауни) і фосфорит. 
 

Таблиця 1. Класифікація сарматських відкладів Летнянського родовища за даними мінералого-
петрографічних досліджень [2] 

Вид порід за розміром уламків Різновид порід за складом цементу 
Прості породи 

Пісковик дрібно-зернистий Гідрослюдисто-глинисті, хлорито-глинисті з глауконітом, 
хлорито-кальцитові 

Пісковик алевритистий Гідрослюдисто-глинисті з піритом, кальцитові 
Алевроліти піщанисті Кальцито-глинисті, глинисто- кальцитові 
Алевроліти Кварцево-глинисті, кальцито- глинисті з форамініферами 
Аргіліти алевритисті Кварцево-глинисті, кальцито- глинисті з форамініферами 
Мергель піщано-алевритистий Кварцево-глинисті, кальцито- глинисті з форамініферами 
Вапняк піщано-алевритистий, кремнистий Кварцево-глинисті, кальцито- глинисті з форамініферами 

Складні породи 
Гравійні пісковики Гідрослюдисто-каолінітові, гідрослюдисто-глинисті, 

глинисто- гідрослюдисті, кальцитові 
Пісковики гравійно-алевритисті Глинисто-кальцитові з глауконітом 
Алевроліти гравійно-піщанисті Глинисті, гідрослюдисто-глинисті, глинисті з глауконітом 
Алевроліти гравійно-піщанисті з уламками 
глин і фауни 

Глинисто-кальцитові 

Калькаренит Перемитий піщано-глинистий вапняк 
 
Розбіжність у величині параметрів, що характеризують ємнісні та фільтраційні властивості 

порід-колекторів обумовлена в основному структурою порового простору та співвідношенням 
просвітності звужень розширень пустотних каналів. Аналізуючи результати досліджень вище 
приведених параметрів порід-колекторів дашавської світи в межах Летнянського газового 
родовища нами встановлено, що сумарний вміст в їхній матриці ультрамікропор з радіусом 
звужень до 0,1 мкм коливається в межах від 4,7 % до 18,2 %. При цьому спостерігається 
тенденція, при якій частка ультрамікропор в загальному об’ємі порового простору збільшується 
із зменшенням пористості порід. У той час для порід-колекторів дашавської світи 
Хідновицького родовища такої тенденції не спостерігається. Розрахунки літолого-структурного 
коефіцієнту пісковиків Летнянського газового родовища дозволили вираховувати середнє 
значення цього параметру, яке склало (λ = 0,5049). При такому значенні λ для порід-колекторів 
нижньодашавських горизонтів (НД-9 – НД-14) із середнім значенням коефіцієнта пористості 
19,7 %, розрахункова проникність дорівнює 824,2·10-15 мкм2. За класифікацією О.О. Ханіна такі 
породи-колектори належать до другого класу. Породи-колектори нижньодашавської підсвіти 
сарматського ярусу Хідновицького родовища в основном належать до першого та третього 
класу за класифікацією О.О. Ханіна. У цьому є наступна суттєва розбіжність у геологічній 
будові Хідновицького та Летнянського газових родовищ різної тектонічної будови. 

Таким чином проведені дослідження дозволили встановити особливості та розбіжності в 
геологічній будові неогенових відкладів сарматського ярусу, дашавської світи газових та 
газоконденсатних родовищ різної тектонічної будови та дозволили визначити основні чинники 
від яких залежить перспективність збільшення коефіцієнтів газовилучення із продуктивних 
порід-колекторів газових родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину в різних 
тектонічних ділянках їхнього розміщення. 

 
1. Щерба В.М., Павлюх И.С., Щерба А.С. Газовые месторождения Предкарпатья. — К.: Наукова 

думка, 1987 – 146 с. 2. Федоришин Д. Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної 
діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної 
провінції): Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.17; 04.00.12 / Д.Д. Федоришин; НАН України. Ін-т 
геології і геохімії горючих копалин. — Л., 1999. — 34 с. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ  
ДИСТАНЦІЙНИХ АЕРОКОСМІЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОСТОРОВОГО РОЗТАШУВАННЯ ПОКЛАДІВ 
ВУГЛЕВОДНІВ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ) 

 
У доповіді висвітлюються результати аерокосмогеологічних досліджень (АКДГ) зонального 

масштабного рівня в межах центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини – ДДЗ 
(територія Срібненської депресії, Лохвицького, Північноярівського та Жданівського прогинів). 
На підставі цих досліджень виділені зони, перспективні для пошуків пасток нафти та газу у 
верхньовізейських теригенних відкладах нижнього карбону. У межах зазначеної території 
встановлені закономірності просторово-генетичного зв’язку зон розвитку передбачуваних 
пасток вуглеводнів з відродженими диз’юнктивними структурами північно-західного 
простягання (азимут 300–320°). Очевидно, ці поздовжні зони відігравали важливу роль у 
формуванні відомих і передбачуваних неантиклінальних і комбінованих пасток і покладів 
нафти й газу, які планово до них тяжіють, локалізуючись по їхньому простяганню в опущених 
або піднятих крилах блоків (Рис. 1). 

 

 

  
Рис. 1. Район Срібнянська депресія–Північноярівський прогин ДДЗ. Зіставлення картосхеми розломно-
блокової тектоніки за матеріалами дешифрування даних дистанційного зондування Землі (з винесенням 
локальних прогнозних об’єктів) зі структурною картою по відбивних горизонтах карбону (складено з 

використанням даних праць [1–3 та ін.]):  
1–3 – результати АКГД: 1, 2 – зони лінеаментів і лінеаменти за даними комплексної інтерпретації 

результатів дешифрування дистанційних та апріорних геолого-геофізичних матеріалів, які відповідають: 
1 – глибинним диз’юнктивним структурам, що визначають межі макроблоків (назви лінеаментних зон: 
ЗП – Знам’янсько-Пирятинська, ІБ – Інгулецько-Брянська, КБ – Канівсько-Білопільська, БО – Бовтисько-

Обоянська, Мрг – Миргородська), 2 – північному і південному приосьовим рифтовим глибинним 
порушенням, що спільно з внутрішньорифтовими розломопарами Прип’ятсько-Маницького і 

Барановицько-Астраханського шовних глибинних диз’юнктивів обмежують зони прирозломних виступів 
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фундаменту, або приосьові синеклізні зони (осьові лінії) (а), Осьовому рифтовому розлому, з яким 
пов’язана зона осьових підняттів (осьова лінія) (б), іншим розривним порушенням (в); 3 –

 мініморфоструктури (морфоаномалії), що індицирують локальні структури (підняття) осадочного чохла: 
а – імовірні, б – більш вірогідні; 4–7 – результати геолого-геофізичних робіт: 4 – ізогіпси відбивних 
горизонтів, приурочених до різних відкладів карбону, за даними сейсморозвідки методом спільної 

глибинної точки (у км), 5 – диз’юнктивні порушення (скиди), 6 – регіональні профілі 
сейсморозвідувальних робіт кореляційним методом заломлених хвиль, 7 – родовища: нафтові (а), 

газові (б), нафтогазові (в) 
 

Великий пошуковий інтерес викликають місця перетину зон північно-західного напрямку з 
поперечними (північно-східними – 35–60°, на окремих локальних відрізках 
субмеридіональними – 345–15°) лінійними структурами. При цьому поздовжні зони, в 
основному, розвивалися в умовах геодинамічного розтягнення, а північно-східні здебільшого 
зазнавали впливу сил стиснення. 

Ці тектонічні вузли є ділянками з інтенсивним розвитком геофлюїдодинамічних процесів у 
земній корі. Отже, вони являють собою потенційні канали субвертикальної міграції 
різноманітних флюїдів (зокрема вуглеводневих), тепла й інших видів енергії з глибоких 
горизонтів літосфери, вони можуть істотно впливати на міграцію нафти і газу в процесі 
формування їх покладів. Локальні об’єкти акумуляції вуглеводневої сировини слід шукати 
поблизу зазначених вузлів. 

 
1. Азімов О.Т. Дослідження диз’юнктивних дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на 

прикладі регіонів України): Дис. … д-ра геол. наук : 04.00.01 “Загальна та регіональна геологія” / Азімов 
Олександр Тельманович / ІГН НАН України. — № ДО 0509U000102. — К., 2008. — 485 с. 2. Анализ 
эффективности геофизических исследований ГГП «Укргеофизика»: Отчет по теме 113/89 (в 8 книгах). 
Книга I. Текст / [ С. Н. Стовба, А. П. Самойлюк, Н. Т. Турчаненко и др.] / ГГП «Укргеофизика». — 
№ ГР 39-91-82/2. — К., 1993. — 235 с. 3. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. 
Глубинные разломы и комбинированные нефтегазоносные ловушки / [ Гавриш В. К., Недошовенко А. И., 
Рябчун Л. И. и др.] ; отв. ред. В. К. Гавриш; АН УССР. Ин-т геол. наук. — К.: Наук. думка, 1991. — 172 с. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБКИ І АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ 
УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИМІРЮВАНЬ АНІЗОТРОПІЇ ШВИДКОСТЕЙ ПРУЖНИХ 
ХВИЛЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД ІНВАРІАНТНО-ПОЛЯРИЗАЦІЙНИМ МЕТОДОМ 

 
Вступ. Дослідження анізотропії швидкостей пружних хвиль гірських порід представляє 

значний інтерес у зв’язку із розвитком трьохкомпонентних (3С) азимутальних 3D-сейсмічних 
методів, які забезпечують прогноз і оцінку продуктивності тріщинуватих колекторів нафти і 
газу [1, 2]. 

Постановка проблеми. У роботі розроблено автоматизовану систему (АС) обробки даних 
ультразвукових (УЗ) вимірювань анізотропії швидкостей гірських порід, яка має практичне 
значення при вивченні анізотропії порід-колекторів і природи геодинамічних процесів та 
палеореконструкції деформаційної історії формування структур земної кори. 

Геолого-петрографічна характеристика досліджуваних зразків гірських порід. Для 
експериментального вивчення пружних постійних були відібрані зразки гірських порід із 
Лудинської площі Волино - Подільського регіону. 

Результати геоінформатичної обробки. Обробка даних ультразвукових вимірювань 
анізотропії фазових швидкостей та поляризаційних характеристик пружних хвиль вимагає 
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великих об’ємів чисельних розрахунків. При цьому виникає необхідність зберігання великих 
масивів інформації. Для реалізації поставленого завдання було обрано сучасну мову 
програмування Delphi 7, відому раніше як Object Pascal [3, 4]. В автоматичному режимі 
побудовані стереопроекції ізоліній фазових швидкостей квазіповздовжної хвилі та різниці між 
„швидкою” та „повільною” квазіпоперечними хвилями, диференціального коефіцієнту пружної 
анізотропії та кута відхилення вектора пружних зміщень квазіповздовжньої хвилі від напрямку 
хвильової нормалі і діаграмами розподілу векторів поляризації квазіповздовжньої, “швидкої” і 
“повільної” квазіпоперечних хвиль.  

Методи дослідження. У роботі використовувалися петрофізичні методи досліджень, 
зокрема УЗ імпульсно-фазовий метод визначення швидкостей пружних хвиль, УЗ інваріантно-
поляризаційний метод визначення ефективних акустичних µil і пружних постійнихСijkl гірських 
порід, методи розв’язку прямих і зворотних задач акустики текстур гірських порід. Фазові 
швидкості V об'ємних пружних хвиль одержані за допомогою імпульсних установок УЗВШ-
ЛЕТІ, модернізованої УЗВШ-КНУ, комп’ютеризованої УЗВШ КЕРН-4 для УЗ вимірювань 
швидкостей на частотах f ≈ 5 МГц, f ≈ 1,67 МГц і f ≈ 1 МГц відповідно. 

Результати досліджень. Ілюстрація вікна завершеного першого етапу обробки даних 
ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей V гірської породи зображена на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Ілюстрація вікна завершеного першого етапу обробки даних ультразвукових вимірювань 

анізотропії швидкостей V гірської породи 
 

Ілюстрація вікна завершеного третього етапу обробки даних УЗ вимірювань анізотропії 
швидкостей V гірської породи зображена на Рис. 2. 

 
Рис.  2. Ілюстрація верхньої частини вікна завершеного третього етапу обробки даних ультразвукових 

вимірювань анізотропії швидкостей V гірської породи 
 
Висновки. 
1. Розроблений алгоритм та програмне забезпечення, автоматизована система “KERN-DP” 

на мові програмування Delphi 7 за допомогою зовнішнього OLE 2.0 – сервера використовує 
програму Surfer 10 для чисельного та графічного аналізу і візуалізації в автоматичному режимі 
даних УЗ вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних хвиль гірських порід для 

експрес-обробки експериментальних значень фазових швидкостей квазіповздовжньої PV , 
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"швидкої" 1SV  і "повільної" 2SV  квазіпоперечних хвиль інваріантно-поляризаційним методом. 
Автоматизована система “KERN-DP” на мові програмування Delphi 7 за допомогою 
зовнішнього OLE 2.0 – сервера використовує текстовий процесор Word 2007 формування 
звітних файлів з результатами розрахунків пружних постійних Сijkl, експериментальних і 

урівноважених значень фазових швидкостей квазіповздовжньої PV , "швидкої" 1SV  і "повільної" 

2SV  квазіпоперечних хвиль. Визначені пружні постійні Сijkl порід-колекторів Волино-Подільского 
регіону, пружна симетрія яких ромбічна. Визначені термопружні властивості породоутворюючих 
мінералів різних генетичних типів гірських порід, які можуть слугувати довідковим матеріалом при 
інтерпретації сейсмічних даних і даних геоакустики. 

2. Розроблена структура бази даних на мові mySQL геологічної інформації, фізичних та 
петрохімічних властивостей порід-колекторів, розроблені спеціальні процедури управлення 
даними. Всі результати розрахунків, які проводяться автоматизованої системою “KERN-DP”, 
записуються у базу даних в автоматичному режимі, при цьому виключається можливість 
внесення некоректних даних оператором в ручному режимі. 

4. Модуль пружності Е, коефіцієнт Пуассону 
22

22

2
1

SP

SP

VV

VV

−

−
=µ , внутрішнє тертя Q-1 

залежать від текстури, мікротріщиноутворення, анізотропії гірських порід. 
 
1. Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз гірських порід. – К.: ВПЦ “КУ”, 

2011. – 303 с. 2. Продайвода Г.Т., Вижва С.А., Безродна І.М., Продайвода Т.Г. Геофізичні методи оцінки 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОИСКОВ 

СКОПЛЕНИЙ НЕФТИ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ БАЖЕНА 
 

Введение. В докладе анализируются результаты изучения возможностей применения 
технологии частотно-резонансной обработки и интерпретации (дешифрирования) данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) [4-6] для обнаружения и картирования скоплений 
нефти в районах распространения баженовских отложений [1-3]. О важности проблемы 
изучения баженовской свиты констатируется в [1, с. 26]: «Баженовская свита (БС) является 
одним из наиболее изучаемых, но при этом наименее предсказуемых объектов нефтегазовой 
геологии в России. Достаточно сказать, что с начала изучения баженовской свиты прошло уже 
более 50 лет, более 10% всех защищенных диссертаций по нефтяной геологии посвящено этим 
отложениям. Исследования проводятся постоянно, появляются новые публикации, однако это 
не делает баженовскую свиту более предсказуемой. В настоящее время известно более 70 
месторождений с промышленными запасами нефти в БС, однако бурение скважин с целью 
получения гарантированного притока нефти даже в оконтуренных залежах по-прежнему 
проводится методом «дикой кошки». Месторождения нефти в БС открываются случайно, 
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унифицированной методики подсчета запасов по пласту Ю0 нет. Поэтому вполне объяснимо, 
что и оценки запасов порой различаются более чем на порядок (от 600 млн. до 30 млрд. т). 

Опыт эксплуатации Салымского месторождения свидетельствует об отсутствии надежных 
технологий рентабельной разработки БС». 

Район исследований. Восточно-Вуемский лицензионный участок был выбран для 
апробации технологии частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ в силу того, что в 
Интернете [7] были обнаружены необходимые для проведения обработки данных ДЗЗ сведения 
(координаты участка, графические иллюстрации (см. Рис. 1) и другая информация).  

Участок обследования находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Нефтеюганском районе, на границе с югом Тюменской области. Он расположен во 
Фроловской нефтегазоносной области, Салымском нефтегазоносном районе и занимает зону 
сочленения Верхнесалымского мегавала и Ямского прогиба. Общая площадь участка недр 
составляет 317,1 км2 [7]. 

 

Рис. 1. Карта-схема обустройства 
Соровского месторождения Восточно-

Вуемского участка 

Рис. 2. Карта аномальных зон типа «залежи УВ» 
участка обследования на карте-схеме расположения 
сейсмических профилей и пробуренных скважин:  
1 – изолинии максимальных значений пластового 

давления флюидов в коллекторах, МПа; 2 – «газовые 
шапки»; 3 – тектонические нарушения 

 
Результаты обработки. Спутниковый снимок Восточно-Вуемского лицензионного участка 

обработан в масштабе 1:80000. В процессе обработки использовалась технология оценки 
максимальных значений пластового давления флюидов в коллекторах [5].  

Всего на обследованной площади обнаружено и закартировано шесть аномальных зон типа 
«залежь нефти» (Рис. 2). В пределах четырех аномальных зон выделены также небольшие 
аномальные участки типа «залежь газа» («газовые шапки»). 

Отметим, что в пределах обнаруженных аномальных зон с «газовыми шапками» полученные 
оценки значений максимальных давлений пластовых флюидов в коллекторах выше (28-
30 МПа), чем в аномальных зонах без «газовых шапок» (17, 23 МПа) (Рис. 2). 
Примечание 1. Результаты практического применения частотно-резонансного метода 

обработки данных ДЗЗ на многочисленных месторождениях и перспективных площадях 
показали, что при дешифрировании в мелком масштабе значительное количество небольших 
перспективных объектов может быть пропущено. В связи с этим рекомендуется: а) обработку 
данных ДЗЗ регионального (рекогносцировочного) характера проводить в масштабе не меньше 
1:50000; б) детальную обработку данных ДЗЗ проводить в масштабе 1:15000 и крупнее. 
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Примечание 2. В процессе обработки данных ДЗЗ использовались усредненные 
(среднестатистические) значения резонансных частот нефти, которые были уточнены 
(оптимизированы) на участках пробуренных скважин.  

Учитывая приведенные выше примечания, обратим внимание на следующие моменты. 
1. Точность (информативность) результатов обработки данных ДЗЗ лицензионного участка 

может быть повышена, если при обработке данных ДЗЗ использовать резонансные частоты 
нефти, установленные (измеренные) на образцах нефти из этого района. 

2. Целесообразно выполнить детальную обработку данных ДЗЗ всего участка в масштабе 
1:15000. В этом случае контуры выделенных аномальных зон могут быть детализированы.  

3. Возможна также обработка данных ДЗЗ в масштабе 1:15000 и крупнее наиболее 
перспективных аномальных зон. При этом специальным методом сканирования данных ДЗЗ 
могут быть оценены (приближенно) глубины залегания отдельных продуктивных горизонтов. 

4. Обнаруженные аномальные зоны могут быть детализированы наземными методами 
СКИП и ВЭРЗ [6]. При этом зондирование ВЭРЗ позволит оценить глубины залегания и 
мощности продуктивных горизонтов. Зондирование ВЭРЗ по площади позволяет рассчитать 
площади распространения продуктивных горизонтов, их объемы, а также оценить 
приближенно потенциальные ресурсы нефти и газа в пределах отдельных аномальных зон. 

Выводы. Выполненные экспериментальные исследования в пределах Восточно-Вуемского 
участка позволяют констатировать, что мобильная технология частотно-резонансной обработки 
и интерпретации (дешифрирования) данных ДЗЗ может быть использована для оперативного 
обнаружения и картирования потенциальных скоплений углеводородов в Западной Сибири (и в 
районах распространения баженовской свиты, в том числе). 

Представленные выше результаты наглядно демонстрируют потенциальные возможности 
метода обработки данных ДЗЗ при проведении в сжатые сроки рекогносцировочного 
обследования крупных по площади (и труднодоступных) нефтегазоносных территорий. 
Применение этой технологии может принести значительный эффект и при поисках скоплений 
УВ в нетрадиционных коллекторах. Технологию также целесообразно применять при 
исследованиях слабоизученных участков в пределах известных нефте- и газоносных бассейнов. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗА ДОПОМОГОЮ  
ЕЛЕМЕНТІВ ВИГИНУ 

 
Важливим аспектом розвитку науки є її прикладне застосування. На сучасному етапі 

найбільш важливим є вивчення динаміки геологічних процесів, моніторинг навколишнього 
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середовища та інженерно-геологічні задачі для будівництва споруд та шляхів. В Україні 
створення сучасних залізничних шляхів є важливим завданням для розвитку держави. Сучасні 
потяги є більш швидкі і безпечні ніж автобуси. Наприклад, в Португалії відстань у 278 км 
автобус з м. Фару до Лісабону долає за 4 години, а потяг – 3. Будівництво надійних залізничних 
трас для швидкісних потягів потребує такий параметр як жорсткість матеріалу. Визначення 
цього параметру при невеликій деформації дозволяє передбачити поведінки грунту або його 
структури під час землетрусу, вибуху чи вібрації дорожнього руху. 

Жорсткість гірських порід характеризується модулем зсуву [1]: 
2

2








⋅ρ=⋅ρ=

S
S t

LVG , 

де −ρ  густина породи, −SV  швидкість поперечних хвиль, −L  відстань між джерелом та 
приймачем, −St  час проходження хвилі. 

Для визначення жорсткості в лабораторних умовах застосовується установка з елементами 
вигину (англ. bender elements). Це п’єзокерамічні датчики, які складені з двох пластин і 
обмежені металевими пластинами. Як речовина з п’єзоелектричним властивостями 
використовується цирконат-титанат свинцю [2], який має велике значення п’єзоелектричного 
модулю. До пластин приєднуються електроди. Коли подається напруга, пластини починають 
вигинатися. Таким чином, створюються поперечні коливання. При паралельному приєднанні 
полюсів електродів датчик слугує джерелом поперечних хвиль, а при послідовному – 
приймачем. Зазвичай випромінювач (В) хвиль розташований знизу, а приймач (П) – угорі 
(Рис. 1).  

L

П

В
 

Рис. 1. Установка з елементами вигину 
 

Використовується циліндричний каркас, який заповнюється речовиною. Внаслідок 
модельних та практичних досліджень було знайдено оптимальні розміри для циліндричного 
зразка [3]. Його діаметр дорівнює 100 мм, а – висота 200 мм. Розміри елементів вигину 
складають 10 мм в ширину, 10 мм довжиною і 1 мм товщиною. Коливальні елементи 
герметизуються гумовим покриттям. Вимірювання речовини виконується для її сухого стану, 
насиченого водою та при різному тиску. Елемент вигину до якого надійшла пружна хвиля 
деформується і у нього на гранях виникають електричні імпульси. В результаті приймач 
реєструє сигнал.  

Розглянута установка дозволяє вимірювати жорсткість м’яких порід таких як глина, пісок, 
грунт та інші. Це осадові породи, які знаходяться у верхній частині розрізу і відповідають зоні 
малих швидкостей. Саме інженерні споруди базуються на цих породах. Як відомо, поперечні 
хвилі є найбільш руйнівними. Тому вивчення характеру їх поширення є важливим для стійкості 
інженерних конструкцій. Швидкості пружних коливань в осадових породах залежать від таких 
факторів як тиск та вологість. Сучасна установка з елементами вигину може проводити 
вимірювання при цих умовах. 

В результаті використання акустичної установки в лабораторних умовах можна отримати 
жорсткість осадових порід та інших матеріалів для різних умов. Такі виміри є цінними при 
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визначенні стійкості фундаменту для інженерних споруд. Цю роботу виконано завдяки проекту 
Erasmus Mundus – ELECTRA. 
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ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОДООБМЕНА  
В СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

(НА ПРИМЕРАХ КАНЕВСКИХ ДИСЛОКАЦИЙ И СОЛОТВИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕННОЙ СОЛИ) 

 
Пример 1. Солотвинское месторождение приурочено к соляному диапиру тортонского 

возраста, выходящему под маломощные, но водообильные четвертичные отложения (галечник 
над слоем глины, залегающей на соли). С конца XIX века в центре купола диапира велась 
систематическая разработка соли рядом неглубоких рудников, которые быстро закрывались из-
за больших притоков воды из галечника. К тому же такая разработка вела к повреждению слоя 
глины, защищающего соль от грунтовых вод. 

В ХХ веке разработка соли приобрела большой размах благодаря двум современным 
шахтным рудникам, расположенным на участках купола соляного диапира, нетронутых 
предыдущими разработками. Однако из-за ряда досадных ошибок выполнения разведки и 
эксплуатации месторождения у обоих рудников появились возрастающие водопритоки, 
поставившие производство в форсмажорные условия. Возник вопрос об экологической 
безопасности и экономической рентабельности разработки соли Солотвинского 
месторождения. 

В этой связи для изучения обводненности месторождения была создана численная 
математическая модель, охватывающая площадь 20 км2 в междуречье Тиссы-Апшица. 
Моделирование проводилось на основе программ MODFLOW и PMPATH из пакета PMWIN.  

Здесь технологическим затруднением оказался выбор способа воспроизведения на модели 
притоков воды в подземные выработки из четвертичного водоносного горизонта через 
объединенную толщу глины и массивной соли над ними. Этот вопрос был решен нами с 
помощью известного правила “капежа”, которое используется при моделировании водообмена 
поверхностных и грунтовых вод в условиях отрыва уровня последних от ложа водоема, 
оправданное в нашем случае характером поступления воды в пустые подземные выработки 
через потолочины над ними. Следуя этому правилу интенсивность “капежа” в подземные 
выработки на единицу площади шахтного поля (q) определяется по формуле, q = (ko/mo)(H-Hξ) , 
где (ko/mo) - удельная проницаемость относительно водоупорного слоя массивной соли (глины 
+соли) над шахтным полем, сут-1; Н и Нξ - соответственно, отметки уровня подземных вод и 
подошвы водоносного слоя, залегающего на относительно водоупорных породах (глина и соль) 
над шахтным полем, м. 

Отметки Нξ на модели воспроизводились как отметки уровней подземных вод в 
дополнительном фиктивном водоносном слое под слоем массивной соли, имитирующем зону 
подземных выработок, заданные и зафиксированные посредством ГУ 1-го рода. 
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Пример 2. Район Каневских дислокаций длиной до 40 км и шириной 4-9 км протягивается с 
севера на юг вдоль правого берега Днепра. С севера и востока он ограничен долиной Днепра, а 
с юга и юго-запада – долинами рек Рось и Россава. Резкому смятию и дислоцированию здесь 
подвержены отложения четвертичного, палеогенового, мелового и юрского возраста, 
представляющие единую обводненную толщу мощностью 150-250 м. Материал этой толщи 
обладает, в основном, низкой проницаемостью, характерной для глин и суглинков, среди 
которых встречаются линзы песка, насыщенного водой атмосферного генезиса. Подземные 
воды этого района разгружаются в многочисленные овраги на склонах, как называемых, 
Каневских “гор”.  

Район Каневских дислокаций находится в пределах Степанцывско-Козаровского и 
Каневского месторождений подземных вод, границы которых пересекаются. В формировании 
эксплуатационных запасов подземных вод этих месторождений принимают участие неоген-
четвертичный, палеогеновый, меловой и триас-юрский водоносные комплексы, отделенные 
между собой слоями относительно водоупорных пород. 

Триас-юрский водоносный комплекс и раздельный слой, отделяющий его от выше 
залегающих комплексов (неоген-четвертичного, палеогенового и мелового), распространены на 
всей объединённой территории данных месторождений. Выше залегающие водоносные 
комплексы и раздельные слои между ними содержат разрывы (“гидрогеологические окна”). 
Например, объединенная толща разновозрастных отложений района Каневских дислокаций 
лежит на триас-юрских плотных глинах, выполняющих роль раздельного слоя между неоген-
четвертичным и триас-юрским водоносным комплексом. Палеогеновый и меловой водоносные 
комплексы под толщей перемятых и дислоцированных разновозрастных отложений 
отсутствуют. 

На территории Степанцывско-Козаровского и Каневского месторождений подземных вод в 
настоящее время для централизованного водоснабжения эксплуатируются все 
вышеупомянутые водоносные комплексы, за исключением мелового, что обусловлено его 
отсутствием в г. Каневе и слишком глубоким залеганием, чтобы быть рентабельно 
использованным для обеспечения водой Мироновской птицефабрики, расположенной в 
пределах Степанцывско-Козаровского месторождения. 

Учитывая сложность гидрогеологических условий рассматриваемого района с точки зрения 
многослойности, наличия “гидрогеологических окон” в раздельных и водоносных слоях, 
сложного контура речной сети и наличия практически непроницаемых пород Украинского 
кристаллического щита на западной границе рассматриваемой территории, для переоценки 
эксплуатационных запасов подземных вод Степанцывско-Козаровского и Каневского 
месторождений был использован метод математического моделирования. Моделирование 
проводилось на основе компьютерных программ MODFLOW и PMPATH из пакета PMWIN.  

На модели “гидрогеологические окна” в водоносных и раздельных слоях были заполнены 
фиктивными породами со значениями гидродинамических параметров, обеспечивающими 
практически полное отсутствие бокового водообмена с сопредельной территорией (km = 
0,01 м2/сут) и почти свободное перетекание в нижележащие водоносные слои (kо/mо = 0,1 сут-1).  

Не смотря на низкую, в целом, фильтрационную проницаемость толщи перемятых и 
дислоцированных разновозрастных отложений по сравнению с окружающими ее песками 
неоген-четвертичного и других водоносных комплексов, возникла необходимость 
воспроизвести эту толщу на модели в виде водоносного слоя. Эта необходимость была 
обусловлена тем, что в пределах района Каневских дислокаций расположены две 
эксплуатационные скважины Мироновской птицефабрики.  

Так как по геологическим данным смятие и дислоцирование разновозрастных отложений 
произошло в четвертичный период, то на модели вышеупомянутый водоносный слой 
рассматривается, как часть неоген-четвертичного водоносного комплекса. 

Согласно данным режимных наблюдений в скважинах и колодцах уровенная поверхность 
подземных вод в районе Каневских дислокаций местами на 150 и более метров превышает 
отметки уровней подземных вод неоген-четвертичного водоносного комплекса у русел Днепра, 
Роси и Россавы. Попытка (Терентиев А.Ю., 2009) воспроизвести на модели высокие отметки 
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уровней подземных вод в толще дислоцированных отложений в районе г. Канев посредством 
подбора подходящих значений коэффициента фильтрации пород показала, что для этого 
необходимо, чтобы его значения не превышали 0,00005 м/сут. То есть результаты подбора 
коэффициента фильтрации оказались далеко выходящими за рамки типовых значений для глин 
и суглинков (0,001-0,1 м/сут), рекомендуемых в справочной литературе.  

Подобранные заниженные значения коэффициента фильтрации можно объяснить тем, что 
при моделировании не было учтено то, что в целом перемятые породы в толще 
дислоцированных разновозрастных отложений плохо проводят подземные воды не только в 
горизонтальном, но и в вертикальном направлении, сдерживая их перетекание в нижележащие 
водоносные слои.  

Эта особенность при моделировании была нами учтена с помощью фиктивного раздельного 
слоя, установленного непосредственно под толщей дислоцированных отложений с удельной 
проницаемостью равной отношению коэффициента фильтрации смеси глин и суглинков на 
мощность этой толщи, не выходя за рамки рекомендованных для применения справочных 
данных относительно фильтрационной проницаемости грунтов.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ТРЕЩИНОВАТЫХ ПОРОД ОТ ГЛУБИНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 
Обоснование некоторых гидротехнических и экологических проектов, связанных с 

использованием земной коры, требуют информации о фильтрационных свойствах скальных 
пород на глубинах, недоступных прямой оценке. К таковым можно отнести проекты 
геологических хранилищ радиоактивных отходов, плотин крупных ГЭС и др., основания и 
вместилища которых должны быть сложены, слабопроницаемыми скальными породами. 

Перспективными для этого являются формации, сложенные литологически однородными 
скальными породами (гранитоиды, известняки, аргиллиты и др.).  

Зависимость гидродинамических параметров трещиноватых скальных пород от глубины 
теоретически и экспериментально изучалась многими исследователями. Они ограничивались 
рассмотрением зависимости эффективной раскрытости и проницаемости одной трещины от 
горного давления при ее различной начальной геометрии (извилистости, шероховатости и др.). 
Сравнения результатов теоретических и экспериментальных оценок на примере одной 
трещины, как правило, показывает существенные различия, не говоря уже о сети трещин в 
природных условиях. 

Поэтому для практических целей, например, для определения проницаемости трещиноватой 
породы на глубинах за пределами прямых оценок используется экстраполяция эмпирической 
зависимости, полученной по данным опытно-фильтрационных работ в скважинах на доступных 
глубинах. Разведочные скважины бурят на участке, перспективном для реализации проектов 
сооружений, либо используют данные разведки на других участках для расчета по аналогии. 

В качестве вида зависимости как правило обычно используется экспонента, которая с 
глубиной быстро затухает и может давать чрезмерно заниженные значения.. Данная работа 
посвящена обоснованию использования для этого степенной зависимости посредством 
следующей концептуальной модели трещиноватой среды, находящейся под действием горного 
давления. 

Пусть массив скальных пород разбит по меньшей мере тремя системами трещин, имеющих 
конечные размеры. Трещины одной системы расположены горизонтально и субгоризонтально, 
а трещины других систем - вертикально и субвертикально. 
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Вертикально расположенные трещины любой из систем могут случайно пересекаться с 
горизонтальными трещинами и трещинами других систем вертикальных трещин, в результате 
чего образуются трещинные кластеры, которые могут проводить через себя подземные воды на 
большие расстояния. Каждая система состоит из трещин различных размеров, но примерно 
одинаковой формы. 

Некоторые исследователи на основании личного профессионального опыта и на уровне 
здравого смысла считают, что между геометрическими и гидродинамическими параметрами 
отдельных тектонических трещин и разломов, а также для их статистических совокупностей в 
первом приближении существуют количественные связи.  

Так, глубина (D) проникновения тектонических разрывов приближенно равна длине (L) [1], 
т.е. D ≈ L. Средняя ширина (а) субвертикальной трещины у поверхности наблюдения связана с 
глубиной (D) ее проникновения приближенным соотношением а ∼  D [1]. Коэффициент 
проницаемости (k) внутреннего пространства отдельной трещины связан с шириной трещины 
(а) соотношением k ~ а2 [2-5]. В работе [6] приведены результаты подсчета общего количества 
(N) тектонических разрывов длиной больше L на единице площади поверхности земли. Эти 
результаты можно обобщить в виде соотношения N ∼  L-γ , или в дифференциальной форме, dN ∼  
L-(γ + 1)d L , где γ - параметр, характеризующий степень насыщения пород трещинами. 

В условиях близких к насыщению массива пород разрывными тектоническими 
нарушениями значение параметра γ должно стремиться к некоему минимальному значению γо. 
Так, для ряда участков хребта Каратау [6], особенно густо побитых тектоническими 
трещинами, величина параметра γ составляет 3,1÷3,3 и, по-видимому, близка к γо. 

Исходя из выше приведенных обобщенных эмпирических соотношений видно, что 
вертикальная трещина приближенно имеет форму щели в виде сплющенной пирамиды купол 
которой направлен вниз, а высота пирамиды равна большой стороне ее основания. 
Предполагается, что такая схематическая форма обусловлена влиянием горного давления. 
Горизонтально расположенная трещина имеет вид тонкого параллелепипеда, ширина (a) 
которого зависит от глубины залегания (z), отсчитанной от некоторой поверхности сравнения. 
Тогда ширина (а) трещины длиной L на глубине z должна определяться соотношением а ∼  (L - z). 

Для упрощения предполагается также, что все системы трещин развиты примерно 
одинаково и поэтому средние показатели, рассчитываемые как следствие взаимодействия 
трещин всех систем, не имеют доминирующих направлений, т. е. предполагается изотропность 
трещинного кластера. К тому же предполагается, что заполнитель трещин, независимо от их 
геометрических размеров, уменьшает просвет тектонических разрывов в одинаковое число раз. 

Приведенные выше соотношения и предположения собственно и составляют 
концептуальную модель трещиноватой горной породы. 

Используя эту модель можно получить зависимость емкостных и фильтрационных и 
параметров трещиноватых пород от глубины. Для этого рассмотрим слой модельной 
трещиноватой среды толщиной (dz). Пористость породы (p) этого слоя, обусловленная одной 
трещиной, должна быть пропорциональна кубу, а фильтрационная проницаемость (k) – 
квадрату ее ширины, т.е.,  

p ∼  (L - z)3 ; k ∼  (L - z)2       
Пусть пористость и проницаемость трещиноватой среды равна сумме просветов и 

проницаемостей всех трещин, выходящих на плоскость, пересекающую единичный объём этой 
среды в произвольном направлении. Тогда средняя пористость (P(z)) и проницаемость (K(z)) 
слоя dz трещиноватой среды на глубине z от поверхности ψ, вблизи которой длина 
произвольной трещины равна L, должны определяться приближенными соотношениями,  

P(z) ∼ ∫
+

+−−
1000

)1(3)(
z

z

LzL γ
dL ∼  z-(γ - 3) ; K(z) ∼  ∫

∞
+−−

z

LzL )1(2)( γ
dL ∼  z-(γ - 2) ,   

где 1000 м прибавляется к верхней границе интеграла на том основании, что эмпирическая 
связь N ∼  L-γ была получена по данным осреднения и приведения полевых наблюдений к 
площади 1000х1000 м2 . 
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Из отношения для значений пористости и проницаемости модельной трещиноватой среды 
на глубинах z и zо и, учитывая вышесказанное предположение о том, что заполнитель трещин 
независимо от их размеров уменьшает реальный просвет трещин в одинаковое число раз, 
получаются связи,  

P(z) ≈ P(zo)
)3( −









γ

z
zo ; K(z) ≈ K(zo) 

)2( −









γ

z
zo ,     

где P(z), P(zо), K(z) и K(zo) – соответственно, значения пористости и коэффициента 
проницаемости скальной породы на глубинах (z) и (zо) от поверхности сравнения (ψ). 

Полученные выражения для P(z) и K(z) характеризуют общую зависимость ёмкостных и 
фильтрационных параметров скальной породы, разбитой тектоническими трещинами, от 
глубины. Для ее практического использования следует задать значения P(zo) и K(zo) - 
соответственно, пористости и фильтрационной проницаемости природной трещиноватой 
породы на глубине zo , а также γ - параметр, подбираемый по данным опытно-фильтрационных 
работ в скважинах, пробуренных на участке, перспективном для реализации строительного 
проекта или его аналоге. 
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КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЯХ 
 

Оцінка змін гідрогеологічного середовища та їх прогноз є принципово важливими, оскільки 
економічний збиток від небезпечних процесів, викликаних цією зміною, величезний. Це 
вимагає детальної гідрогеологічної вивченості території. 

Найбільш достовірна оцінка у гідрогеології виконується на основі чисельних математичних 
детермінованих гідрогеологічних моделей, створення яких дозволяє, з одного боку, врахувати 
відомі природно-техногенні фактори, що мають вплив на об’єкт, а з іншого боку - оцінити 
вплив об’єкта на прилягаючу територію. Для практичної діяльності зручно, щоб 
гідрогеологічна інформація була представлена у формі картографічних моделей, які 
супроводжуються описами в кількісних і якісних категоріях включених до них об'єктів, які 
мають можливість довготривалого зберігання, періодичного доповнення та аналізу статистик 
параметрів їх дії на довкілля, а також відгуку на ці дії [1].  

Розвиток кількісних методів у гідрогеології показав, що головне обмеження багатьох 
математичних моделей пов`язане з їх недостатньою просторовою диференційованістю. Будь-
який параметр рівняння, який отриманий для деякої території, ще не дає уявлення про зміни 
цього параметру в межах всієї області досліджень. Саме в цьому полягає сутність просторового 
аналізу, для якого слід не лише отримати математичну модель, а й навчитися її картографічно 
подавати, з урахуванням змін параметрів або математичних залежностей від одного місця до 
іншого та прив`язуючи їх до елементарних одиниць територіального поділу. Звідси випливає 
провідна роль картографічного (математико-картографічного) моделювання в гідрогеології, яке 
реалізується на базі сучасних геоінформаційних систем.  
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Під картографічним моделюванням розуміють створення, аналіз та перетворення карт та їх 
систем як моделей об`єктів, явищ та процесів із метою отримання нових знань про реальний 
світ [2]. Карта як модель змальовує (моделює) не самі об`єкти і відношення, а теж моделі - 
уявлення про об`єкти, які виникають внаслідок сприйняття та логічної переробки інформації.  

Основна властивість картографічної моделі - просторово-часова її подібність системі-
оригіналу. Також дуже цінною в дослідженнях реальних гідрогеологічних об`єктів є така 
властивість картографічних моделей, як вибірковість. Протилежною вибірковості властивістю 
картографічної моделі є синтетичність. З візуалізацією інформації та наочністю картографічної 
моделі пов`язана така властивість, як оглядовість. В сучасних геоінформаційних системах 
широко застосовується візуалізація інформації в процесі її обробки. 

Математичну та укладально-картографічну основу картографічної моделі становлять 
система картографічних позначень, масштаби та проекції. Це забезпечується застосуванням 
різного роду мірил (якісних, кількісних, відносного співставлення тощо) як при побудові карти, 
так і при її використанні.  

Так, наприклад, при вивченні процесу розвитку підтоплення території в результаті 
гідрогеологічного детермінованого моделювання можна відтворити поверхні гідродинамічних 
напорів ґрунтових вод на різні моменту часу. Математико-картографічне моделювання на базі 
ГІС дозволяє виконати ранжування території за глибиною залягання рівнів ґрунтових вод та 
виділити ділянки, що потребують термінового захисту.  

В даному випадку гідрогеологічне детерміноване моделювання використовується як 
передкартографічне в системі геоінформаційного моделювання [3]. 

Застосування картографічного моделювання в практиці гідрогеологічних досліджень на 
основі ГІС-технологій, дає змогу дійсно по новому подивитись на проблему, комплексно її 
проаналізувати та зробити обґрунтовані висновки та прогнози.  

 
1. Берлянт А.М. Использование карт в науках о Земле // Итоги науки и техники. Сер. Картография. – 

М.: ВИНИТИ, 1986. – Т. 12. – 176 с. 2. Берлянт А.М., Гедымин А.В., Кельнер Ю.Г. Справочник по 
картографии. – М.: Недра, 1989. – 428 с. 3. Кошляков О.Є., Диняк О.В. Особливості математичного 
моделювання потоків ґрунтових вод в долинах малих річок м. Києва // Вісник Київського університету. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СЕЙСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ПОШУКІВ 

ТА РОЗВІДКИ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ 
 
Газовий ринок диктує необхідність нарощення об’ємів пошуково-розвідувальних робіт на 

нафту і газ, як власними силами, так із залученням інвесторів. Основною метою є максимально 
можливе забезпечення економіки власними енергетичними ресурсами нафти і газу. Провідним 
геофізичним методом пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів є сейсморозвідка в комплексі з 
даними геофізичних досліджень свердловин та буріння. У зв’язку з цим, актуальною є задача 
суттєвого підвищення ефективності сейсморозвідувальних робіт. Одним із напрямків 
вирішення цієї проблеми є впровадження під час збору, обробки та комплексної інтерпретації 
сейсмічних даних сучасних інформаційно-обчислювальних технологій, які забезпечують не 
лише високий рівень точності структурних побудов, але і вирішення задач оцінки 
фільтраційно-ємнісних властивостей продуктивних товщ в умовах обмеженої мережі 
пошукових свердловин [1]. Виходячи з цього, необхідні фахівці, що на сучасному рівні можуть 
забезпечити науково-технологічний процес пошуків і розвідки родовищ нафти і газу. 
Геологічний факультет, за підтримки провідних галузевих науково-дослідних установ та 
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міжнародних сервісних компаній, має на меті забезпечити освітній процес, що відповідає 
потребам нафтогазової галузі. 

Зарубіжними партнерами геологічного факультету, що забезпечують програмно-
технологічне підґрунтя нафтогазового спрямування є компанії: Schlumberger, CGG Vertas, 
Paradigm Geophysical, Tesseral Technologies Inc., OpendTech та ін. На геологічному факультеті 
працює один із трьох потужних обчислювальних кластерів наявних в Університеті. 

Студенти, викладачі та науковці є членами міжнародних галузевих співтовариств: EAGE 
(European Association of Geoscientists & Engineers) – Европейська асоціація геовчених та 
інженерів, SEG (Society of Exploration Geophysicists) – Спілка геофізиків-розвідників, AAPG 
(American Association of Petroleum Geologists) – Американська асоціація нафтових геологів. 
Дані організації забезпечують відвідування геологічного факультету лекторами, які працюють 
у провідних нафтогазових компаніях світу і готові поділитися досвідом з вітчизняними 
студентами, науковцями та виробничниками. 

За підтримки міжнародної організації AAPG, проводяться щорічні конкурси, зокрема IBA 
(Imperial Barrel Award) в якій студенти-магістри геологічного факультету загалом та кафедри 
геофізики зокрема, беруть активну участь у даній програмі вже шостий рік поспіль. 

Серед одних із перспективних науково-освітніх напрямків у царині методів сейсмічних 
досліджень є визначення за сейсмічними методами властивостей геологічного середовища 
(seismic derived properties) у контексті вуглеводневого насичення.  

Під час пошуків і розвідки покладів вуглеводнів із застосуванням сейсморозвідки є освоєння 
та розвиток таких важливих методичних підходів:  

1. Прогнозування характеристик геологічного розрізу та його насичення за результатами 
сейсмічної інверсії та AVO-аналізу. 

2. Багатохвильові сейсмічні дослідження з метою визначення зон підвищеної 
тріщинуватості та вивчення анізотропії.  

3. Оцінка анізотропії геологічного середовища на моделях і на реальних даних. Вибір 
тестової моделі, яка максимально наближена до реального геологічного середовища суттєво 
розширює сферу досліджень, дозволяє порівнювати отримані результати з лабораторними 
дослідженнями. Особливо це відноситься кількісного опису проблеми анізотропії, ідентифікації 
літології і типів флюїдів родовища, інтерпретаціїданих сейсморозвідки 4D, прогнозування 
порового тиску, а також механічних властивостей геологічного середовища.  

Для перерахованих вище проблем потрібна сейсморозвідка, яка служить основою для 
наступних оцінок прогнозів точок закладення свердловин та оцінки ресурсної бази. 

Слід відмітити, що вищенаведені дослідження стають особливо актуальними під час вивчення 
нетрадиційних вуглеводневих покладів покладів та об’єктів зі складною геологічною будовою. 

Нa кaфeдрi гeoфiзики гeoлoгiчнoгo фaкyльтeтy Київcькoгo yнiвeрcитeтy iмeнi Тaрaca Шeвчeнкa 
рoзрoбляються теоретичні та методичні основи обробки-інтерпретації ceйcмiчних даних, сейсмічної 
томографії, якe зaбeзпeчyє кiлькicнy oцiнкy петрофізичних властивостей геологічного розрізу шляхoм 
iнвeрciї ceйcмiчних швидкocтeй i пaрaмeтрiв AVO-aнaлiзy тa прyжнoї iнвeрciї. 

Із застосуванням програмного забезпечення провідних світових виробників студенти 
геологічного факультету виконують курсові, бакалаврські та магістерські дипломні проекти. 
Аспіранти та науковці у своїх дослідженнях, наряду із власними розробками, також залучають 
програмні комплекси вищезгаданих компаній. Ефективність отриманих знань протягом 
навчання підтверджується на практиці, під час вирішення нагальних виробничих завдань 
нафтогазового комплексу, зокрема на підприємствах Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України». Таким чином, активна співпраця з вітчизняними науково-дослідними, 
виробничими установами та міжнародними компаніями на якісно новому рівні дозволяє 
забезпечувати науково-освітній процес під час підготовки фахівців для вирішення задач 
українського нафтогазового комплексу.  

 
1. Вижва С.А. Продайвода Г.Т. Кузьменко П.М., Тищенко А.П. Методологічні і теоретичні проблеми 

сучасних інтерпретаційних технологій в сейсморозвідці і сейсмоакустиці при пошуках нафти і газу // 
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ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ  

ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

Будь-яка промислова діяльність з експлуатації природних ресурсів створює екологічні 
ризики і практичне неминуче веде до екологічних і економічних втрат. При дбайливому 
ставленні до довкілля, людини та її майна ці збитки мають компенсуватись виробником, а 
території приводитись якщо не в первинний стан, то у стан, комфортний для життєдіяльності 
населення з відновленням більшості природних екосистем. У випадку, коли заплановані 
витрати на це перевищать прибутки від виробничої діяльності, така діяльність втрачає сенс. 
Очевидною є пріоритетність і для виробника, і для держави економічної складової 
виробництва, яка дає прибутки. Тому екологічні витрати зазвичай відкладаються у часі, а 
екологічні проблеми накопичуються. 

На місцевому рівні найповніше виявляються первинні еколого-економічні потреби, 
проблеми взаємодії з довкіллям, можливості, перспективи і шляхи екологозрівноваженого 
розвитку місцевої економіки та громади. На мікрорівні (рівні підприємств) сталий розвиток 
частіше ототожнюється зі стабільним економічним розвитком та стійким фінансовим станом 
[1]. Тобто ігноруються екологічні та соціальні наслідки виробничої діяльності. 

Очевидно, що для будь-якого підприємця найважливіша мета полягає в мінімізації своїх 
приватних витрат для збільшення прибутку. І найпростіший шлях тут – економія на 
природоохоронних витратах. У цьому випадку забруднення і відходи не беруться до уваги 
підприємцем й відповідно витрати на їх усунення не враховуються в собівартості. Тоді 
суспільство, окремі люди, підприємства будуть змушені витрачати свої додаткові кошти на 
ліквідацію виниклого збитку. Таким чином, суспільні витрати та витрати на виробництво 
продукції складатимуться з індивідуальних витрат і екстернальних витрат, оцінених у вартісній 
формі. Оцінка екстернальних витрат – одна з найскладніших економічних проблем, тісно 
пов’язана з оцінкою екологічного впливу [2]. 

Екологічна рента, в інтерпретації автора, дорівнює заощадженням при не реалізації 
можливих збитків від екологічних ризиків. Складові екологічної ренти визначаються в 
результаті порівняльних геолого-економічних оцінок. Тобто, екологічна рента відповідає 
заощадженням на екологічних витратах на компенсацію нереалізованого збитку від екологічних 
ризиків за рахунок асиміляційних здібностей навколишнього середовища. Порушення якісного стану 
природного середовища при гірничих роботах і розмір витрат на ліквідацію екологічного збитку 
часто є вирішальними для визначення рентабельності гірничого підприємства. 

В Україні, де розробка родовищ окремих видів корисних копалини йде майже півтора 
століття, у багатьох випадках планування діяльності і робота підприємства починається в 
умовах вже існуючого екологічного збитку, накопиченого в попередні історичні періоди. 
Безумовно, такий збиток потрібно оцінювати хоч би для того, щоб підприємству не брати на 
себе відповідальність за те, що порушене до початку його діяльності.  

Прикладом значного збільшення витрат на екологічну реабілітацію територій в період 
інтенсивного використання є регіон Західного Донбасу. Не дивлячись на істотне зниження 
обсягів видобутку вугілля в Україні, екологічні проблеми даних регіонів загострюються. З 
метою запобігання негативним екологічним наслідкам від діяльності шахт необхідно щорічно 
виконувати природоохоронні роботи на суму 230-240 млн. грн. [3].  

Негативні зміни геологічного середовища вуглевидобувних регіонів, потребують визначення 
геологічних ризиків і можливого економічного збитку, як результатів інтенсивного 
використання надр. Практичне урахування зміни асиміляційного потенціалу і екологічної ренти 
пов'язаний з удосконаленням рентного механізму оподаткування користувачів надр. 
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Основні можливості вдосконалення сучасних економічних механізмів управління 
природними ресурсами і особливо мінерально-сировинною базою, пов’язані з можливостями 
застосування рентних підходів управління та можливостей визначення природної ренти з 
врахуванням екологічної ренти. 

 
1. Потрашкова Л.В. Моделирование управления развитием предприятия: Автореф. дис. канд. екон. 
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ВПЛИВ ЕФЕКТУ СКЛАДУ НА ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ ШВИДКОСТЕЙ ПРУЖНИХ 
ХВИЛЬ І ГУСТИНИ ПОРІД ГРАНІТОЇДНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 
Вступ. Зазвичай експериментальні дані, отримані методом ударних хвиль і ультразвукового 

(УЗ) прозвучування мінералів і гірських порід, за допомогою теоретичних і напівемпіричних 
рівнянь, відображають як згладжені функції і широко використовуються в геології. Детальний 
аналіз отриманих закономірностей між густиною σ, пружними характеристиками та складом показує 
значну їх варіативність в межах різних геологічних формацій, петрографічних груп порід, 
різновікових комплексів, що дозволяє використовувати їх для породної і генетичної ідентифікації. 

Результати досліджень. Як приклад для аналізу обрані породи гранітоїдного складу різних 
геоблоків Українського щита (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Петрофізичні параметри різних петрографічних типів порід різних геоблоків 

Порода 
Характеристика 

плагіо-
граніт граніт тоналіт рапаківі гранодіорит діорит габро 

Кількість зразків n 25 94 12 14 27 4 6 

Пружне відношення 
σ∂

∂
=

РФ  16,54 15,23 17,30 17,05 15,36 19,53 25,85 

Середня атомна маса М  15,33 15,36 15,38 15,53 15,55 16,07 16,49 
Кристалохімічна 

щільність ω 4,93 4,81 4,92 4,72 4,87 4,89 4,96 

Константи лінійного 
рівняння V=f(σ) 

А -9458 -15860 -5544 -14472  580 1768 

σ∂
∂

=
Vp

B  5,62 8,09 4,17 7,57  1,92 1,68 

Густина об’ємна σ, кг/м3 2664 2629 2700 2639 2691 2793 2895 
Швидкість 

повздовжніх хвиль Vp, м/с 5498 5403 5723 5508 5459 5978 6638 

Швидкість поперечних 
хвиль Vs, м/с 3270 3213 3310 3220 3232 3492 3704 

Усереднена швидкість Vср, м/с 3621 3555 3668 3570 3575 3871 4124 
Пружні властивості мінералів, що складають гірську породу, залежать від атомної маси 

хімічних елементів і її кристалохімічних особливостей (щільності упаковки, координаційного 
числа). Дослідження характеру змін швидкостей пружних хвиль від густини вказує на 
існування 2-х типів зв’язку [2]. Для першого типу відстежується пропорційність між зміною 
швидкості і густини (переважають хімічні елементи з sp-будовою електронних оболонок); 
другий тип описується оберненою пропорційністю (переважають хімічні елементи з d-будовою 
електронних оболонок). 
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Граніти, граніти-рапаківі, плагіограніти, гранодіорити переважно зберігають пряму лінійну 
залежність V = f(σ), маючи тісну апроксимацію до ліній рівних значень М  (Рис. 1a). Високий 
розкид значень М  в групі гранітів є лише відображення наявності багатьох петрографічних 
різновидів гранітів (біотит - роговообманкових, піроксенових тощо) із різними величинами 
густини і атомної маси. Натомість, тоналіти і габро - гірські породи з підвищеним вмістом 
високощільних d-структурних мінералів (піроксенів, магнетиту, олівіну) зберігають 
наближено-обернену лінійну залежність V = f(σ-1) при цьому мають високу М . 
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Рис. 1а. Залежності швидкість- густина Vp (σ) 
поширення повздовжніх хвиль для петрографічних 

груп з нанесенням ліній змін постійних атомних мас М 

Рис. 1б. Пружне відношення і константа В 
(рівняння Рінгвуда) в петрографічних групах порід 

гранітоїдного складу 
 
Регресійна залежність Vp = A(M) + Bσ [1], правомірна для широкого ряду речовин із різними 

структурами (окисли, силікати). Константи А і В рівняння мають різну функціональну природу 
і між собою обернено залежні. Константа А проявляє сильні кореляційні навантаження з 
величиною середньої атомної маси М (Рис. 1а), а її зростання в петрографічних групах слідує за 
збільшенням вмісту важких мінералів, складених хімічними елементами із d-будовою. 

Згідно з аналізом варіацій величин В у петрографічних групах порід найбільш 
ущільненними є габро, а розущільненими - граніти рапаківі, які сильно різняться між собою за 
вмістом основних плагіоклазів і калієвих польових шпатів. Перші є сильноупаковими 
мінералами, інші – розрихленими (Рис. 1б). 

Для оцінювання міри приросту тиску від зміни густини введене т.з. пружне відношенням Ф: 
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σσ , що встановлює взаємозв’язок швидкості розповсюдження об’ємних пружних 
хвиль V, пружних постійних і густини . У кількісному виді цей взаємозв’язок описує сейсмічне рівняння: 

к

a
AФ

mV
==

σ1
, де А - константа, що є функцією атомної маси, к – емпіричний коефіцієнт (к≈1/3) [3]. 

Висновки .  Отже, у випадку близькості гірських порід за значеннями середньої атомної 
маси М зміна швидкості пружних хвиль буде залежатиме лише від зміни густини V(σ). 
Послідовне ущільнення, якого зазнають породи, передається зменшенням параметру В 
(внаслідок зменшення ∆V) і збільшенням пружного відношення Ф (збільшенням ∆Р). У 
петрографічному ряду порід гранітоїдного складу відзначається неоднакова реакція на 
ущільнення: при низьких тисках найбільше ущільнюється структурно-рихлі породи (рапаківі, 
граніти); при високих тисках - структурно-щільні породи на кшталт діоритів чи габро. 

Перша група порід володіє вищими значеннями В, має превалюючим внесок у своєму складі 
мінералів із sp-структурою. Такі мінерали (калієві польові шпати, плагіоклази, меншою мірою 
кварц) є найбільш «структурно-рихлі» і в ізобарних умовах вони зазнають найбільшого 
ущільнення. Константа В змінюються від 1,68 до 8,07, причому доволі із значними відмінностями 
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між окремими петрографічними групами (середнє значення В гранітів майже в 5 разів вище за 
відповідне для габро), що дозволяє використовувати В як критерій породної ідентифікації. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ 
ДАНИХ ВИКОПНИХ РЕШТОК ОРГАНІЗМІВ 

 
Завданням баз даних викопних решток організмів є накопичення, зберігання та подальше 

забезпечення оперативного доступу до палеонтологічної інформації, яка у ній зберігається. 
Мета створення таких баз даних полягає в першу чергу у сприянні здійснення наукової 
діяльності та забезпечення суспільства своєчасною, достовірною, повною інформацією для 
його ефективного розвитку [1]. 

Створення електронних баз даних викопних решток розпочалося в кінці ХХ-го століття з появою 
комп’ютера. В подальшому їх структура, складність інформаційного наповнення та способи 
представлення змінювались відповідно до розвитку техніки та інформаційних технологій (ІТ). 
Сучасні електронні бази даних викопних решток організмів включають в себе та використовують 
останні надбання палеонтологічної науки, ІТ галузі та науково-технічного прогресу.  

На сьогоднішній день лідерами у впровадженні та використанні електронних баз даних 
викопних решток є університети та музеї США, Великобританії, Австралії та Китаю. Однією з 
найбільш прогресивних наразі є база даних макрофосилій створена на базі Британської геологічної 
служби та підтримана рядом наукових організацій та ІТ-компаній – The GB3D Type Fossils Online 
project [2]. Саме позитивний досвід британського проекту, а також власні напрацювання у розробці 
баз даних авторського колективу, слугували основою для написання даної статті. 

Отже, сучасна електронна база даних викопних решток організмів повинна відповідати ряду 
основних вимог: мати логічно побудовану структуру, зручний та зрозумілий інтерфейс, 
функціонувати в режимі онлайн (відображатися в мережі Інтернет), включати систему 
інтерактивного пошуку та можливість формування запитів на мові SQL. Окрім цього база 
даних може бути поєднана з картографічним сервісом у відкритому доступі, що дозволить 
візуалізувати географію поширення представлених у ній фосилій. Структура бази даних 
повинна включати блоки та поля (табл. 1). 

Інноваційним у запропонованій структурі бази даних є представлення фосилій у вигляді 
стереозображень та 3D моделей. Щодо першого, то маючи спеціальні (анагліфічні, або 3D-) 
окуляри, можна розглядати зображення з ефектом відображення рельєфу поверхні екземпляра. 
3D моделі повинні бути сформовані за допомогою сучасних 3D-сканерів та доступні до 
перегляду онлайн, використовуючи ряд браузерів, або для завантаження у форматах файлів, які 
в подальшому можна було б відкрити у спеціальних (проте загальнодоступних) програмах. 
Крім того 3D моделі можна роздрукувати за допомогою 3D-принтера і отримати реальну копію 
зразка із бази даних для власного дослідження. 

Для України створення сучасної бази даних викопних решток організмів, за прикладом 
описаним вище, дало би потужний поштовх до розвитку палеонтологічної науки. Зокрема, 
сучасна уніфікована, систематизована і високоякісно візуалізована база даних кам’яного 
матеріалу, що зберігаються у спеціалізованих музеях, науково-дослідних та виробничих 
установах нашої держави сприяла б підвищенню інтересу та популяризації галузі загалом. 

У пострадянський час українська палеонтологічна наука розвивалася повільніше – 
зменшилася кількість досліджень і публікацій, а подекуди вони зовсім припинилися. На 
сьогодні у багатьох випадках Україна є білою плямою у світовій палеонтологічній науці. Тому 
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створення такої відкритої сучасної бази даних дозволило б заявити про свій високий науковий 
рівень світовій палеонтологічній спільноті, сприяло б ширшому залученню українських 
фахівців і матеріалів до передових міжнародних досліджень у галузі та якісної співпраці. 

 
Таблиця 1. Структура бази даних 

Блок 
Поле 

Короткий опис Україномовний 
варіант 

Англомовний 
варіант 

Таксономічна 
ідентифікація 
(Taxonomic 

identification) 

Таксономічна 
група 

Taxonomic 
Group 

Вказується перелік усіх основних ліквідних 
таксономічних рангів, до яких відноситься вид 

Видова назва Fossil Name Повна видова назва фосилії 

Тип екземпляру Type Status Вказується до якого типу таксону належить 
екземпляр (голотип, паратип, тощо) 

Синоніміка виду Name History Наводиться повна синоніміка виду 
Місце 

знаходження / 
Першоджерело 

(Provenance) 

Колекційний 
номер 

Registration 
No. Номер екземпляру в колекції 

Колекціонер Collector Утримувач колекції (приватної) 
Місце зберігання Held By Назва установи, де зберігається екземпляр 

Місце знахідки 
(Location) 

Місце знахідки 
фосилії Locality 

Вказується об’єктна (кар’єр, свердловина, 
відслонення) та адміністративна (населений 
пункт, область) прив’язка до місця знайдення 

екземпляру 
Країна Country Країна, де розташоване місце знайдення 
Точкова 
прив’язка 

Grid 
Reference 

Координатна прив’язка місця знайдення 
(довгота / широта у форматі 00°00'00")  

Стратиграфія 
(Stratigraphy) 

Місцева 
стратиграфічна 

одиниця 
Rock Unit 

Вказується назва місцевого стратиграфічного 
підрозділу, в породах якого було знайдено 

фосилію 
Біозона Biozone Назва біозони, якій відповідає екземпляр  

Геологічний вік Geological 
Age 

Вказується відносний та абсолютний 
геологічний вік порід, в яких було знайдено 

викопну рештку 
Літературні 
посилання 

(References) 

Літературні 
посилання References 

Наводяться посилання на літературні джерела, в 
який наведені описи даного екземпляру, 

включаючи ревізійні дослідження  

Візуалізація 

Фотографії у 
високій 

роздільній 
здатності 

High 
resolution 

photographs 

Фотографії з високою роздільною здатністю 
(600-800 dpi) цілого шматку каменю, що містить 

скам’янілу рештку, та збільшувані образи 
окремих решток 

Стереозображення Steroscopic 
photographs 

Фотографії-стереопари зведені у червоний та 
блакитний анагліфи, та повинні переглядатися 

через спеціальні окуляри  

3D модель 3D scan 
Спеціально створені за допомогою 3D-сканера 
об’ємні моделі, які можуть переглядатися або 

завантажуватися у різних форматах. 
Візуальне наповнення такої бази даних із застосуванням 3D-проекцій фосилій можна також 

застосовувати геологам для вирішення виробничих завдань (встановлення відносного геологогічного 
віку осадових утворень при геологічному зніманні, описі керну свердловин, тощо); студентам-
геологам для кращого сприйняття матеріалу з палеонтологічних дисциплін; палеонтологам-
науковцям у визначенні, описі та ревізії різноманітних викопних решток. Для широкого загалу – це 
сучасна демонстрація освітньої та світоглядної функцій палеонтології як науки. 

 
1. Климишин О.С., Гураль Р.І., Інкін Є.Д. Бази даних музейної інформації // Музейний предмет: 

атрибуція, систематизація, евристичні можливості: Мат. доп. рег. наук. конф. з проблем музеєзнавства 
(Дніпропетровськ, 2012 р.). - Дніпропетровськ, 2012. 2. The GB3D Type Fossils Online project 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.3d-fossils.ac.uk/home.html.  
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ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ГІДРОГЕОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ  
 

Застосування комп’ютерних технологій в процесі підготовки фахівців-гідрогеологів на 
кафедрі гідрогеології та інженерної геології геологічного факультету Київського національного 
університету має багатолітню історію. Початком застосування можна вважати включення до 
навчальних планів підготовки гідрогеологів у 60-х роках минулого століття дисципліни 
«Моделювання фільтраційних процесів». Це відбулося за ініціативи професора кафедри 
І.Є. Жернова (1914-1994). На той період у виробничих та наукових гідрогеологічних 
дослідженнях широко використовувались аналогові електронно-обчислювальні машини 
(АЕОМ), що вимагало відповідної професійної підготовки фахівців. АЕОМ застосовувались 
головним чином для розв’язання так званих крайових задач геофільтрації – диференціальних 
рівнянь у частинних похідних еліптичного та параболічного типів, які описують процес 
фільтрації підземних вод. Наприкінці 70-х років ХХ століття розпочався процес поступової 
заміни АЕОМ цифровою обчислювальною технікою, який значно прискорився з 
впровадженням персональних комп’ютерів. Розширилось також коло гідрогеологічних задач, 
що розв’язувались за допомогою комп’ютерів. До традиційних крайових задач геофільтрації 
додались задачі перенесення речовини та тепла в підземних водах.  

На сьогодні опанування майбутніми фахівцями-гідрогеологами комп’ютерних технологій є 
одним із головним елементів навчальної підготовки. Майже всі навчальні дисципліни 
гідрогеологічного циклу містять в собі або елементи сучасних комп’ютерних технологій 
(наприклад, обробка результатів лабораторних робіт, побудова гідрогеологічних карт або розрізів, 
інформаційний пошук тощо), або власне базуються на таких технологіях (наприклад, дисципліни 
«Гідрогеологічне моделювання», «Інженерно-геологічне моделювання», «ГІС в гідрогеології»). За 
останній час інтенсивний розвиток цього традиційного напрямку забезпечується ще й тим, що 
студенти мають реальну можливість придбати сучасні ноутбуки та нетбуки.  

Але майбутні перспективи застосування комп’ютерних технологій пов’язані не лише зі 
згаданим традиційним напрямком. З середини 90-х років минулого століття на кафедрі 
гідрогеології та інженерної геології успішно розвиваються ще два напрямки. Перший з них – 
використання мультимедійних засобів при проведенні занять, подання лекційного матеріалу у 
вигляді презентацій. Досвід показав, що це дозволяє значною мірою інтенсифікувати 
навчальний процес і сприяє кращому засвоєнню матеріалу студентами.  

Другий напрямок можна умовно визначити як створення та використання так званих 
«комп’ютерних тренажерів» при практичному опануванні тої чи іншої дисципліни. В зв’язку з 
трансформацією геологічної галузі та скороченням обсягів польових робіт постало питання 
опанування студентами практичних навичок роботи в умовах суттєвого зменшення обсягів і 
термінів реальних виробничих практик. За таких умов віртуальне відтворення гідрогеологічних 
процесів за допомогою комп’ютерних технологій в процесі навчання дозволяє суттєво 
підвищити рівень підготовки фахівців.  

Наприклад, вивчення дисципліни «Дослідно-фільтраційні випробування» передбачає 
визначення студентами гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів і комплексів за 
даними відкачувань із свердловин у різних умовах гідрогеологічної будови та схемах і режимах 
відкачування. Для забезпечення лабораторних занять з дисципліни на кафедрі розроблена низка 
індивідуальних завдань, вихідні дані до яких (величини гідродинамічного напору) отримані 
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шляхом комп’ютерного моделювання (розрахунку) процесу відкачування при заданих 
гідрогеологічних умовах і гідрогеологічних параметрах. Величини гідрогеологічних параметрів 
студентам заздалегідь невідомі, їх пропонується визначити за розрахованими вихідними 
даними відкачування. При розгляді результатів виконання лабораторних робіт викладач разом 
зі студентом порівнює дані, що отримані студентом, з гідрогеологічними параметрами, які були 
задані в процесі комп’ютерного моделювання, аналізує збіжність параметрів, похибки та 
помилки в їх визначенні, а також можливі шляхи зменшення похибок та уникнення помилок. 
На даний час розвиток такого напрямку застосування комп’ютерних технологій при викладанні 
дисциплін гідрогеологічного циклу слід вважати пріоритетним.  

 
1. Геологія в Київському університеті / С. А. Вижва, П. І. Грищук, О. В. Зінченко та ін.; за ред. проф. 

В. І. Павлишина. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 479 с. 
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ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ГЕОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ГЕОЛОГІЯ» 

 
Сучасні вимоги розвитку геологічної галузі диктують необхідність застосування нових 

інформаційних технологій у різних сферах геологічної галузі, що забезпечується 
впровадженням і використанням спеціальних програмних комплексів і пакетів на різних 
стадіях наукової і виробничої діяльності. При цьому важливим питанням впровадження та 
використання подібних систем є якісне навчання та підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів із володінням сучасними технологіями обробки та аналізу різнорідних геологічних 
даних. У зв’язку з цим на сьогоднішній день при підготовці фахівців-геологів різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів значна увага приділяється вивченню дисциплін, метою яких є 
ознайомлення студентів — геологів з основними принципами застосування геоінформаційних 
технологій в геології, отримання ними навичок просторового аналізу геологічних даних, 
навчання їх веденню електронної геологічної документації та вирішенню технологічних 
завдань, а також отримання свідчень щодо головних засад моделювання геологічних процесів і 
структур. З цією метою до навчальних планів підготовки фахівців-геологів включено навчальні 
дисципліни, вивчення яких забезпечує набуття студентами навичок і вмінь з інформаційного 
моделювання в геології та застосування ГІС-технологій для аналізу геологічної інформації. Ці 
дисципліни є базовими у структурно-логічній схемі підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем „бакалавр з геології”, „магістр геології, викладач вищого навчального 
закладу”, оскільки є курсами, що комплексно аналізують стан геологічного середовища на 
основі геоінформаційного підходу, визначають важливі взаємозв‘язки між окремими його 
компонентами на базі міждисциплінарних досліджень та формують основні навички щодо 
використання спеціального програмного забезпечення. Зокрема, це навчальна дисципліна 
«Геоінформаційні системи в геології» (викладається на 3-ому курсі бакалаврату), що 
спрямована на засвоєння студентами загальних функцій геоінформаційних систем та засад їх 
застосування в геологічних дослідженнях, а також оволодіння ними принципами використання 
спеціалізованого програмного забезпечення для обробки геологічних даних. Цей курс формує у 
студенів уявлення про створення геобаз даних різнорідної геологічної інформації, моделі 
просторових даних та методи їх аналого-цифрового перетворення.  

Геоінформаційний блок є вагомим і у навчальному плані підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем „магістр геології, викладач вищого навчального закладу”, 
затвердженому у 2012 році, укладачі якого намагались зберегти як здобутки попередніх 
розробок, так і запропонувати нові напрями та дисципліни, що відповідають сучасному 
розвитку наук про Землю. Так, серед інших запропоновано спеціалізацію «Моделювання 
геологічних систем», навчання за якою передбачає підготовку фахівця-геолога із системними 
знаннями та вміннями щодо принципів і методів моделювання геологічних процесів і структур 
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із застосуванням новітніх технологій та спеціалізованого програмного забезпечення. Слід 
зазначити, що навчання за обраними спеціалізаціями проводиться впродовж другого року 
підготовки магістрів, що забезпечує як свідомий вибір, так і використання набутої теоретико-
практичної бази знань. В межах підготовки магістрів в нормативну частину входить дисципліна 
«Моделювання геологічних процесів і структур», яка наразі викладається англійською мовою і 
забезпечує знання щодо загальних питань математичного, фізичного та інформаційного 
моделювання в геології, принципів створення геологічних моделей та отримання навичок 
обробки геологічної інформації на основі застосування спеціального програмного 
забезпечення. Даний курс викладається для магістрів геологічного факультету й інших 
спеціальностей. У геоінформаційному блоці дисциплін в межах зазначеної спеціалізації 
введено дисципліни „Просторове моделювання та аналіз геологічних даних в ГІС”, 
„Моделювання родовищ корисних копалин” та інші (за вільним вибором студента), до завдань 
яких належить розгляд понять про інформаційні моделі та просторове моделювання, 
визначення головних аспектів обробки просторово прив’язаних даних, побудови геологічних 
моделей в ГІС-середовищі, головних засад розробки баз даних геологічної інформації, 
створення концептуальних моделей на основі ГІС-аналізу та розробки моделей родовищ 
корисних копалин. Слід зазначити, що у межах вище зазначених дисциплін проводиться 
засвоєння спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема ArcGIS (ESRI), ГІС K-MINE, 
Petrel (Schlumberger) та робота із спеціалізованими програмними модулями. Частина вказаних 
програмних комплексів використовується завдяки укладанню ліцензійних угод геологічним 
факультетом із компаніями-розробниками на використання програмного забезпечення в 
навчальних цілях. Окремий блок лабораторних робіт з моделювання геологічних процесів та 
визначення напружено-деформованого стану природно-техногенних комплексів виконується на 
базі використання спеціалізованих програмних пакетів і модулів, розроблених колективом 
фахівців механіко-математичного та геологічного факультетів (проф. В.В. Шевчук, доценти 
О.М. Іванік, М.В. Лавренюк). Для забезпечення проведення та виконання лабораторних з курсу 
«Моделювання геологічних процесів і структур» підготовлено навчальний посібник [1]. 

Таким чином, підготовка фахівців спеціальності «Геологія» здійснюється згідно сучасних 
вимог геологічної галузі, враховує вимоги спеціалістів, роботодавців та академічної науки і 
дозволяє підготувати фахівців із високим рівнем навичок, знань та вмінь з інформаційного 
моделювання та комп’ютерної обробки геологічних даних.  

 
1. Іванік О.М., Назаренко М.В., Хоменко С.А. Моделювання геологічних процесів і структур : 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 130101.65 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

 
Известно, что глобальная спутниковая система «Тирос» была развернута в феврале 1966 г., а 

начиная с середины первого десятилетия XXI века в интернете появились сервисы систем доступа 
к космоснимкам и картам, подготовленным на их основе. Любой фрагмент снимка можно было 
«выиграть по гранту» или купить.  

Сегодня можно свободно купить космоснимки высокого разрешения со спутников, LANDSAT-
7 в формате JPEG. Сведения о пространственных данных какого-либо государства перестали быть 
его государственной тайной. Всем стало понятно, а руководителям некоторых организаций 
пришлось признать, что пространственные данные — это достояние всего человечества они такие 
же участники бизнес-процессов, как и любые другие данные, используемые в производстве. 

Весьма полезны были произошедшие процессы для развития геоинформационных систем в 
геологии. Наряду с наработанным трудным путем опытом, она получила столь необходимую 
точную «основу» для своего развития. Стали нужны обученные и подготовленные кадры, для 
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работы с такой информацией. Эта потребность не уменьшается и сегодня, так как в Амурской 
области интенсивно развивается горно-рудный комплекс.  

Анализ показывает, что в настоящее время каждое предприятие само решает вопрос выбора 
программ для обработки геологических данных. Используются наиболее широко ArcView 3.2, 
ГГИС «Micromine», AutoCAD, Surpac, Оазис -3D, Компас -3D. Такое разночтение, на наш взгляд, 
не только тормозит продвижение компьютерных технологий, но и развитие геологии в целом.  

Многими специалистами отмечается, что на настоящий момент наиболее приемлемой для 
решения вопросов геологии и горного дела является программа ArcGIS (9, 10), в связи с чем, в 
геологосъемочные организации Амурской области поступило распоряжение, о необходимости 
предоставления отчетных материалов (листов карт, как результатов проведения геолого-
съемочных работ) в ArcGIS. Во ВСЕГЕИ организованы и проводятся недельные курсы по 
обучению. Это не просто, даже если вы работаете в ArcView, быстро перестроиться на ArcGIS 
не получится. Необходимо время, постоянная работа в проектах и возможность 
консультироваться по затруднительным вопросам. 

В Амурском государственном университете при подготовке специалистов 130101.65 
«Прикладная геология», специализация - «Геологическая съемка, поиски и разведка твердых 
полезных ископаемых», наряду с информатикой, согласно ФГОС введена дисциплина «ГИС в 
геологии», которая входит в вариативную часть цикла естественно-научных дисциплин. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 ЗЕТ). 

Занятия проводятся в хорошо оборудованном компьютерном классе. Университет 
располагает некоторыми современными компьютерными программами обработки 
геологических данных. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате освоения дисциплины необходимы 
для углубленного изучения многих специальных дисциплин, а также выполнения научно-
исследовательской работы и выпускной квалификационной работы. Специалистов, умеющих 
работать в графических программах ждут на предприятиях. 

В связи с этим, особые требования предъявляются к вузам, осуществляющим подготовку 
специалистов. Мы должны не только научить студента методам проведения геолого-съемочных 
и геолого-разведочных работ, но и современным методам представления геологических данных 
и моделирования месторождений. 

Однако, графические редакторы сильно отличаются от общедоступных текстовых 
редакторов и для их освоения необходимо гораздо большее время и определенные условия. Вот 
об этом и хочется поговорить. 

Главной целью изучения дисциплины «ГИС в геологии» будущими геологами-съемщиками 
является изучение принципов построения и возможности использования геоинформационных 
систем в геологии. В связи с этим, перед обучающимися ставятся следующие задачи: обучение 
способам ввода, хранения, обработки, анализа и визуализации пространственных данных, 
получение навыков работы с наиболее распространенными геологическими информационными 
системами и применение полученных знаний в практической деятельности. 

В план практических занятий входит работа с редактором векторной графики CorelDRAW 
знакомство с программой трехмерной картографии поверхности Surfer, географической 
информационной системой ArcView 3.2., ГГИС «Micromine». Названные средства позволяют на 
профессиональном уровне строить карты и модели любого содержания, в том числе 
специальные геологические и карты природопользования, но для освоения нужны специалисты 
геологи, владеющие этими системами и имеющие возможность поделиться своими знаниями. 

Надо сказать, что CorelDRAW на начальном этапе работы может дать очень много 
полезного обучающимся, учитывая большую доступность данной программы. 

За 16 часов лекций и 32 часа практических занятий преподаватель должен научить, а 
студент должен научиться работать с программными продуктами общего и специального 
назначения для моделирования месторождений полезных ископаемых, методам анализа и 
обобщения информации, получаемой в результате использования ГИС-технологий при 
эксплуатационной разведке. 

Большую роль в процессе обучения должны сыграть часы самостоятельной работы, их 60! 
Но к сожалению от них преподавателю и студенту нет и не будет необходимой помощи пока 
они не будут иметь свободного доступа к программным продуктам используемым на занятиях 
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(ArcView, Micromain). Если е есть желание, окажется, что можно увеличить время на изучение 
ГИС за счет введения в другие геологические дисциплины часов ГИС.  

Допустим, на первом курсе – 4 часа посвятить программе CorelDRAW или Surfer, чтобы научить 
студентов во время летней практики строить разрезы на компьютере. На 2 курсе по дисциплине 
«Геологическое картирование» выделить 4 часа на дешифрирование космоснимков или 
построение простых схематических карт, их оформление в CorelDRAW или ArcView, а на 3 
курсе изучить теорию и моделирование ГГИС «Micromine». По другим геологическим 
дисциплинам масса вариантов использования ГИС. Однако, есть проблема учебной нагрузки 
преподавателя (как отдать свои часы другому?), а владеющих навыками работы в ГИС 
единицы. Вот и получается, что мы пока «пытаемся» научить, а студенты «пытаются» 
научиться за те 16 и 32 часа, которые отведены для дисциплины. 

Важность изучения дисциплины «ГИС в геологии» значительно выше, чем мы пока себе 
представляем, поэтому, вероятно, необходимо пересмотреть рабочие программы геологических 
специальных дисциплин и включить в них часы по ГИС, если мы хотим выпускать 
подготовленных специалистов. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО УЧЕБНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ» И «СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 
Анализ геологических материалов (пластовых, структурных и иных карт, колонок и 

разрезов) подразумевает, что будущий геолог уже располагает некими знаниями по структуре и 
легенде Общей стратиграфической шкалы, по проявлениям эндогенных и экзогенных 
процессов и владеет общими представлениями о строении земной коры и об основных 
структурных элементах ее континентального сектора. Изучение геологических карт, в широком 
смысле, способствует наработке опыта в составлении геологических профильных разрезов, 
структурно-тектонических схем, графиков палеогеографических и эпейрогенических кривых, а 
так же привлечению необходимых знаний по исторической геологии и литологии, геотектонике 
и геоморфологии, полезным ископаемым и т.д. В общем профессиональном цикле такие 
учебные дисциплины как «Структурная геология» и «Историческая геология», «Геотектоника» 
и «Геоморфология», «Геология четвертичных отложений» и «Палеоструктурный анализ» 
прямо ориентированы на изучение и использование картографического материала.  

Появление тестовых заданий обусловлено несколькими аспектами. Первый – это 
потребность в доступных нормативных, картографических и в иных методических документах 
для индивидуальной работы студентов. Второй - это формирование разнообразных форм 
представления учебных методических геологических материалов. Третий - возрастание 
количества студентов разных форм обучения в конце двадцатого и в начале двадцать первого 
века. Четвертый аспект – это широкое, почти всеохватывающее насаждение новых 
методических форм контроля успеваемости и аттестации (тестов) школьников, абитуриентов и 
студентов, а так же молодых специалистов при приеме на работу. 

Первые варианты цифровых моделей тестовых заданий были представлены в печатном 
варианте, как отдельный раздел учебного пособия, в 2008 году [1]. Возможности компьютерной 
разработки и верстки, а самое главное - представления тестовых заданий в структуре ранее 
созданных и апробированных оболочек, ознаменовали новый этап применения тестов в 
учебном процессе. При дальнейшей разработке тестовых заданий необходимо было решить, 
как минимум, две задачи. Первая – нужно было перебороть саркастическое отношение к 
разного рода «тестам – кроссвордам», когда содержание и структура заданий во многом 
определяется «видением» и восприятием действительности авторами – составителями 
подобных заданий. Вторая задача – разработка и внедрение стандарта тестовых заданий в 
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электронном виде, что существенно облегчало бы доступ к ним любому желающему в удобный 
момент времени и в подходящем месте, а так же позволило бы упростить, систематизировать 
организационную и аналитическую работу сотрудников кафедры. По итогам решения этих 
задач было составлено специализированное учебно-методическое пособие [2] и разработан 
электронный вариант тестовой программы. 

В пособии [2] представлены тестовые задачи на основе разнообразных форм графического и 
текстового содержания: сегментов геологических, структурных и пластовых карт (схем и 
моделей), литологической колонки, профильных разрезов и т.д. Авторы исходили из того, что 
основными задачами при освоении тестовых материалов являются: - развитие навыков 
объемного видения геологических объектов, отображаемых в горизонтальной и в вертикальной 
плоскости, в структуре литологической колонки и т.п., - усвоение принятых (номенклатурных) 
правил отображения параметров и характеристик геологических тел - их возраста, состава и 
взаимоотношений с вмещающими породами и т.д. Поскольку одними из основных условных 
обозначений геологических тел, отображаемых на геологических картах среднего масштаба, 
являются цвет и оттенок цвета, много усилий приложено к добротной визуализации материалов 
тестов и к изданию пособия в полноцветном варианте. 

Тестовые задания сгруппированы в несколько разделов и в каждом разделе - 30 листов 
заданий по шесть тестов в каждом. Каждый тест сопровождает четыре варианта ответа – и в 
данном случае выбран вариант лишь с одним достоверным ответом. Каждый раздел 
сопровождается таблицей для обозначения ответов, что позволяет в дальнейшем анализировать 
качество ответов и рассмотреть ход решения тестовых заданий. Ограничением в формировании 
тестов является небольшой объем как текстового варианта заданий, так и собственно – текста 
ответов. Печатные варианты тестов используются различным образом: студентам раздаются 
либо один лист с шестью тестами, либо пакет из пяти листов заданий, что соответствует 30 
тестам. Выбор варианта определяется целями и интервалом времени, заданными ведущим 
преподавателем. Один лист заданий выдается обычно на 10 минут в начале занятий или 
выделяется 45 минут на пакет заданий по разделу. 

При выполнении тестов в электронном варианте предполагается решение заданий одного 
раздела в составе 30 тестов в течение 60 минут (две минуты на тест), с учетом трех попыток в 
течение двух – трех недель. Самым продуктивным вариантом освоения тестовых заданий 
оказался совместный «разбор полетов» - рассмотрение хода решения тестов и анализ 
допущенных ошибок, как в индивидуальном порядке, так и с подгруппой (до 8 – 12 студентов), 
совместно с ведущим преподавателем. 

Во втором издании пособия, выход которого предполагается в конце 2013 года, исправлены 
выявленные неточности и неоднозначно интерпретируемые геологические ситуации, заменены 
повторения визуальных моделей и представлены новые варианты заданий. Разработаны тесты 
нового раздела - «Стратиграфическая (геохронологическая) шкала». 

Тестовые материалы в значительной степени ориентированы на индивидуальную и 
самостоятельную деятельность студента. Отдельные разделы тестовых материалов 
апробированы при освоении отдельных тем учебной дисциплины "Основы стратиграфии". 
Отметим, что тестовые задания ни в коем случае не заменяют аналитическую работу с картами 
и иной геологической документацией - они лишь выступают в роли дополнительных, 
вспомогательных материалов при крайне необходимом самостоятельном освоении разделов 
учебной дисциплины. Структуру второго издания дополняет краткий тематический глоссарий. 

Открытое, доступное использование тестовых материалов в учебном процессе для всех 
студентов реализовано на основе разработанного авторами электронных вариантов тестовых 
программ в оболочках СMS Moodle и Ipsilon, доступных на сервере Саратовского 
госуниверситета с 2011 года.  

При относительно кратковременном использовании тестов уже сформировались некоторые 
наблюдения. 1. Применение тестов предполагает их использование и сопровождение 
обученными и опытными сотрудниками кафедр на уровне инженеров и лаборантов. 
2. Тестовые задания - это элемент дополнительной самостоятельной и индивидуальной работы 
студента. 3. Ход выполнения тестовых заданий отчетливо показывает, что если человек хочет 
научиться, он использует тесты как дополнительный материал. 
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Місто Київ – одне з найбільших міст України, де негативні геологічні процеси поширені 

досить широко і спричиняють значні економічні та інші збитки в народногосподарській 
діяльності. Тут зафіксовано близько 100 активних зсувів та 6 зсувних рельєфів. Більшість зсувів 
перебуває у стадії тимчасової стабілізації за рахунок роботи протизсувних споруд. 
Інтенсивність зсувного процесу зростає разом з освоєнням схилів і проведенням на них 
невпорядкованого будівництва. Активізація зсувного процесу відмічена на ділянках зсувного 
схилу між вул. Петровською та Кудрівською (Петровський яр), біля Андріївської церкви, між 
вул. Дехтярівською та Киянківським провулком, в районі фунікулера, нижче від Маріїнського 
палацу, біля пам’ятника Магдебурзькому праву та на території Києво-Печерської Лаври. 
Більшість зсувів приурочена до правого більш крутого берега р. Дніпро. До найбільш 
зсувонебезпечних схилів, де можлива активізація процесу, відносяться ділянки між вулицями 
Лук’янівська – Олегівська, Глибочицька – Петровська (Гончарний яр, Петровський яр) та район 
Видубицького монастиря. 

Для оцінки ступеня стійкості схилів широко використовуються розрахункові моделі 
стійкості, що вирішують плоску задачу. Проте часто вони не дають загального уявлення про 
фактичний стан схилів. 

Проте з поширенням та впровадженням в геологічні науки геоінформаційних технологій 
доцільно скористатися модифікацією плоскої задачі для розрахунку коефіцієнта стійкості, що 
базується на реалізації теорії граничної рівноваги у тривимірному просторі [1, 2, 3]. 
Запропонований підхід, так само, як і модель плоскої задачі, враховує утримуючі і зсувні 
співвідношення сил на схилі, а сам схил і тіло зсуву набувають об’ємних параметрів.  

Представлення полягає не з одного ряду стовпців (плоске двовимірне представлення), а у 
вигляді дискретної матриці параметрів (тривимірне представлення). Даний підхід розрахунку 
коефіцієнту стійкості схилів дозволяє реалізувати його в геоінформаційних системах, де кожен 
з параметрів розрахункової схеми можна представити у вигляді дискретної цифрової grid-
поверхні, де кожний піксель має конкретне значення певного параметру.  

Слід зазначити, що тривимірна модель аналізу стійкості схилів є досить складною для 
представлення її у просторі. Це питання вирішується засобами просторового аналізу ГІС, котрі 
дозволять враховувати різноманітні топографічні прояви рельєфу, гідрогеологічні умови, 
вологість ґрунтів, поровий тиск, проводити аналіз кутів нахилу і т.д. Власне реалізацію 
розрахункової схеми можна провести за допомогою модулю алгебри карт, котра дозволяє 
проводити математичні операції з растровими шарами і є невід’ємною частиною сучасної ГІС. 

 
1. Hovland HJ. Three-dimensional slope stability analysis method // J Geotech Eng Div Proc Am Soc Civil 

Eng. – 1977. - 103(GT9). P. 971–86. 2. Xie M, Esaki T, Zhou G. GIS-based probabilistic mapping of landslide 
hazard using a three dimensional deterministic model // Natural Hazards. – 2004. -33. – P. 265–82. 3. Xie M, 
Esaki T, Zhou G, Mitani Y. Geographic information systemsbased three-dimensional critical slope stability 
analysis and landslide hazard assessment // ASCE J Geotech Geoenviron Eng. – 2003. - 129(12). – P. 1109–18.  
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ GEMS ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ДИСЦИПЛІН ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ "ЕКОНОМІЧНА ГЕОЛОГІЯ" 

 
Вимоги сучасної геологічної галузі до підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «Магістр» передбачають володіння вітчизняним та закордонним програмним 
забезпеченням для вирішення геологічних задач. З 2008 року на кафедрі геології родовищ 
корисних копалин геологічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка розпочали підготовку магістрів за спеціалізацією «Економічна геологія». 
Зараз в перелік дисциплін, які вивчаються студентами, включені спеціалізовані курси, які 
стосуються розвідки та оцінювання родовищ корисних копалин та мінерально-сировинної бази 
України та світу. Зокрема, на 2-му курсі навчання в магістратурі запропоновані дисципліни 
«Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин», «Економіка геологічних і добувних 
підприємств», «Моделювання родовищ корисних копалин», «Мінерально-ресурсна база світу», 
«Проектування та оптимізація гірничих робіт» та ін.. 

З 2011 року при викладанні спеціалізованих курсів на геологічному факультеті є можливість 
використовувати програмні продукти GEMS (Geology Enterprises Mining System), Surpac, 
Whittle компанії DS GEOVIA (раніше GEMCOM). Запропоновані програмні продукти належать 
до гірничо-геологічних систем загального призначення, які стандартно включають модулі 
геологічного моделювання, оцінки запасів, проектування і планування гірничих робіт, 
календарного планування,  маркшейдерії та деякі інші. 

GEOVIA GEMS - гірничо-геологічна система, яка є основою системи управління 
мінеральними ресурсами геологічних і гірничих підприємств. Дозволяє отримувати цифрову 
модель родовищ усіх видів твердих корисних копалин, здійснювати довгострокове стратегічне 
та оперативне планування підприємством, облік переміщення запасів руди, відвалів, облік 
активів підприємства та розраховувати фінансові показники його діяльності. Дана система має 
наступну структуру: геологічний модуль, маркшейдерський модуль, модуль проектування, 
модуль планування гірничих робіт, модуль управління веденням гірничих робіт.  

Геологічний модуль включає наступні складові: введення даних із журналів розвідувального 
буріння; редагування геологічних даних по розвідувальним виробкам; поповнення бази даних 
результатами лабораторних досліджень; інтеграція даних по свердловинам з графічними 
побудовами; обробка даних методом класичного статистичного аналізу геологорозвідувальної 
інформації; повний геостатистичний аналіз трьохмірних даних; підрахунок запасів всіма 
відомими методами; візуалізація і редагування геологічної моделі; трьохмірне моделювання 
об’ємних тіл і поверхонь; інструменти створення системи паралельних вертикальних, 
горизонтальних похилих розрізів і редагування поліліній; побудова блочних моделей із 
заданими розмірами елементарних блоків і інтеграцією вмісту елементів; геолого-економічна 
оцінка запасів родовища та його окремих частин. Система забезпечує значну інтерактивну 
двох- та трьохмірну візуалізацію просторових даних.  

Відповідно до можливості вирішення завдань економічної геології зараз перелічені 
програмні продукти, в першу чергу GEOVIA GEMS, використовуються при підготовці 
студентів за названою спеціалізацією, зокрема, при викладанні курсу «Геолого-економічна 
оцінка родовищ корисних копалин» та при проходженні науково-дослідницького практикуму. 
Найперші завдання стосуються закріплення теоретичних знань та практичних навичок з 
підрахунку запасів окремих видів твердих корисних копалин, а також особливостей геолого-
економічної оцінки родовищ, які розвідуються або розробляються. 
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